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Resumo 

Manutenção e Evolução de Software é a atividade de ajustar, consertar ou melhorar algum 

software ou componente desenvolvido, portanto, possui características próprias que 

diferem das atividades convencionais de desenvolvimento de software. Esta é uma 

atividade crítica e seu custo varia de 50% a 80% do ciclo de vida do software. Desta 

forma, iniciativas de melhoria do processo para organizações orientadas à manutenção e 

evolução de produtos de software devem ser adaptadas para melhor alinhamento ao 

modelo e objetivos de negócio deste tipo de organização. Isto é ainda mais agravado 

quando se considera o contexto das organizações de micro e pequeno porte, onde as 

iniciativas de melhoria do processo têm que minimizar os efeitos limitantes do seu porte 

e maximizar os benefícios inerentes à inserção dos processos. 

Considerando este cenário, este trabalho propõe um Perfil de Capacidade de 

Processo (PCP), baseado nos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC, para apoiar a 

melhoria do processo em micro e pequenas organizações orientadas à manutenção e 

evolução de produtos de software. O PCP foi definido a partir de estudos de Mapeamento 

Sistemático da Literatura e estudos de Pesquisa-Ação na indústria. Este PCP agrega boas 

práticas do modelo de referência para melhoria dos serviços, apoiando a gestão de 

atividades de manutenção de software e serviços correlatos, em conjunto com boas 

práticas do modelo de referência para desenvolvimento de software, apoiando a gestão 

técnica dos produtos mantidos.  

Além dos resultados favoráveis identificados na execução da Pesquisa-ação em 

três organizações, o PCP proposto foi avaliado através de um survey junto aos 

profissionais de cinco micro e pequenas organizações e três médias organizações 

inseridas no domínio investigado que utilizaram a abordagem. Os resultados do survey 

fornecem indícios que a abordagem proposta é relevante, viável e que seus benefícios são 

significativos segundo a percepção dos profissionais participantes do estudo. 

Palavras chave: Melhoria do Processo de Software. Manutenção e Evolução de 

Software. Perfil de Capacidade de Processo. Micro e Pequenas Organizações. 



 

 

Abstract 

Software Maintenance and Evolution (SME) is a set of activities carried out to adapt, fix 

or improve a software system or component. SME has its own characteristics which differ 

from the conventional activities related to new software development. Being critical to 

maintain the usefulness of software systems, SME accounts to about 50%-80% of the 

total costs of the software development life cycle. Therefore, process improvement (PI) 

initiatives for software companies involved with SME must be adapted in order to achieve 

alignment with each company’s business model and objectives. This is particularly 

important to small companies, in which the PI initiatives must consider the limits imposed 

by the size of these companies and, at the same time, leverage the benefits provided by 

the PI. 

This work proposes a Process Capacity Profile (PCP), based on CMMI-DEV and 

CMMI-SVC models, for supporting PI initiative in small organizations driven by SME 

activities. The PCP definition was achieved through a Systematic Mapping Study of the 

literature and three action-research studies performed in three software companies. The 

PCP embodies good practices from CMMI-SVC, for supporting management activities 

for SME and related services, in conjunction with from CMMI-DEV, thus supporting 

technical management of the maintained software products. 

In addition to the positive results from the action-research studies, the PCP was 

evaluated through a survey with professionals of 3 medium sized companies and 5 small 

sized companies involved with SME activities that have used the approach. During this 

evaluation, we could understand the relevance and applicability of the PCP in the context 

of these companies. The results provide evidences about the relevance, viability and 

significant benefits from the use of the PCP, in the perception of the study participants. 

Keywords: Software Process Improvement. Software Maintenance and Evolution. 

Process Capability Profile. Small Organizations. 

  



Lista de Figuras 

FIGURA 1.1. ABORDAGEM MULTI-MÉTODO 29 

FIGURA 2.1. PROCESSO DE MANUTENÇÃO DA ISO/IEC 14764 (2006) 36 

FIGURA 2.2 - FÁBRICA DE PRODUTOS (FONTE: LIMA, 2008) 39 

FIGURA 2.3 - PERFIL ENTRE MODELOS E PROCESSO (SALVIANO, 2006) 48 

FIGURA 2.4. FASES DA ABORDAGEM PRO2PI-CYCLE (SALVIANO, 2006) 49 

FIGURA 2.5. COMPARTILHAMENTO ENTRE AS ÁREAS DE PROCESSOS NO CMMI VERSÃO 1.3 51 

FIGURA 2.6. COMPONENTES DA ÁREA DE PROCESSO DOS MODELOS CMMI (SEI, 2010A) 53 

FIGURA 2.7. RELATÓRIO DE AVALIAÇÕES CMMI POR ANO (CMMI INSTITUTE, 2014) 57 

FIGURA 2.8. NÚMERO DE AVALIAÇÕES POR PAÍS EM 2014 (CMMI INSTITUTE, 2014) 57 

FIGURA 3.1. PROCESSO DO MSL ADAPTADO DE PETERSEN ET AL. (2008) 68 

FIGURA 3.2. ETAPAS DE SELEÇÃO DE ESTUDOS 79 

FIGURA 4.1. ETAPAS PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 119 

FIGURA 4.2. CICLO DA PESQUISA-AÇÃO. ADAPTADO DE KOCK (2004). 120 

FIGURA 4.3. RESPONSABILIDADES DOS SETORES 131 

FIGURA 4.4. FORMATO DAS SPRINTS DAS EQUIPES 133 

FIGURA 4.5. CORRELAÇÃO ENTRE OS PROBLEMAS PRIORIZADOS DO CICLO 1 134 

FIGURA 4.6. CICLO DE VIDA DO CICLO DO TRABALHO 138 

FIGURA 4.7. CORRELAÇÃO ENTRE OS PROBLEMAS PRIORIZADOS DO CICLO 2 142 

FIGURA 4.8. CORRELAÇÃO DOS PROBLEMAS TRABALHADOS NO CICLO 3 148 

FIGURA 4.9. CORRELAÇÃO DOS PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO 158 

FIGURA 4.10. AS PA DO MODELO CMMI-DEV TRABALHADAS NAS ORGANIZAÇÕES 161 

FIGURA 4.11. AS PA DO MODELO CMMI-SVC TRABALHADAS NAS ORGANIZAÇÕES 162 

FIGURA 4.12. INTEGRAÇÃO ENTRE OS MODELOS CMMI-SVC E CMMI-DEV 165 

FIGURA 5.1. PROCESSO PARA CONSTRUÇÃO DO PCP 171 

FIGURA 5.2. NÍVEL DE CAPACIDADE DAS PA NOS PERFIS ALVOS 196 

FIGURA 5.3. FASES DA ABORDAGEM PROPOSTA DE MPS 197 

FIGURA 5.4. ATIVIDADES DA FASE 1 – ESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 198 

FIGURA 5.5. ATIVIDADES DA FASE 2 – GESTÃO DO PRODUTO E CICLOS DE TRABALHO 203 

FIGURA 5.6. PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O CICLO 204 

FIGURA 5.7. ATIVIDADES DA FASE 3 – OTIMIZAR O SERVIÇO 211 

FIGURA 5.8. ABRANGÊNCIA ORGANIZACIONAL DO PCP 214 



 

 

FIGURA 6.1. VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO EM TRÊS FASES 223 

FIGURA 6.2. DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO AOS PAPÉIS DESEMPENHADOS 226 

FIGURA 6.3. TEMPO DE EXPERIÊNCIA DOS PARTICIPANTES 226 

FIGURA 6.4. SUMÁRIO DE RESPOSTAS DA QUESTÃO Q2.1 228 

FIGURA 6.5. SUMÁRIO DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES Q2.2 E Q2.3 229 

FIGURA 6.6. SUMÁRIO DE RESPOSTAS DA QUESTÃO Q2.4 230 

FIGURA 6.7. SUMÁRIO DE RESPOSTAS DA QUESTÃO Q2.5 232 

FIGURA 6.8. SUMÁRIO DE RESPOSTAS DA QUESTÃO Q2.6 (ORGANIZAÇÕES DE PEQUENO PORTE) 234 

FIGURA 6.9. SUMÁRIO DE RESPOSTAS DA QUESTÃO Q2.6 (ORGANIZAÇÕES DE MÉDIO PORTE) 235 

FIGURA 6.10. SUMÁRIO DE RESPOSTAS DA QUESTÃO Q2.7 238 

FIGURA 6.11. SUMÁRIO DE RESPOSTAS DA QUESTÃO Q2.8 239 

 

  



Lista de Tabelas 

QUADRO 2.1. CLASSIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE ACORDO COM SWEBOK (2014) 34 

QUADRO 2.2. REPRESENTAÇÃO CONTÍNUA E ESTAGIADA DO CMMI (SALVIANO, 2006) 45 

QUADRO 2.3. ÁREAS DE PROCESSO CORE CMMI VERSÃO 1.3 (SEI, 2010A) 52 

QUADRO 2.4. PA ESPECÍFICAS DO CMMI-DEV VERSÃO 1.3 (SEI, 2010A) 55 

QUADRO 2.5. PA ESPECÍFICAS DO CMMI-SVC VERSÃO 1.3 (SEI, 2010B) 56 

QUADRO 2.6. COMPARAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E TRABALHOS CORRELATOS 63 

QUADRO 3.1. CONFERÊNCIAS PESQUISADAS 72 

QUADRO 3.2. PERIÓDICOS PESQUISADOS 72 

QUADRO 3.3. MÁQUINAS DE BUSCA 73 

QUADRO 3.4. STRING DE BUSCA 73 

QUADRO 3.5. FONTES DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS 79 

QUADRO 3.6. CRITÉRIOS DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES DE PESQUISA 81 

QUADRO 3.7. CRITÉRIOS DE QUALIDADE EM RELAÇÃO À QUALIDADE DOS ARTIGOS 81 

QUADRO 3.8. ABORDAGENS PARA MELHORIA DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO 83 

QUADRO 3.9. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 84 

QUADRO 3.10. PROBLEMAS E DESAFIOS DA MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 85 

QUADRO 4.1. CRONOGRAMA DOS PROJETOS 118 

QUADRO 4.2. SUMÁRIO DA CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 125 

QUADRO 4.3. ÁREAS DE PROCESSO DO CMMI-DEV TRABALHADAS NA ORGANIZAÇÃO 151 

QUADRO 4.4. ÁREAS DE PROCESSO DO CMMI-SVC TRABALHADAS NA ORGANIZAÇÃO 152 

QUADRO 4.5. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO VERSUS ÁREAS DE PROCESSO 160 

QUADRO 5.1. CARACTERÍSTICAS DA MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SOFTWARE (ADAPTADO DE LIMA, 

2008) 173 

QUADRO 5.2.REQUISITOS DA MICRO E PEQUENA ORGANIZAÇÃO 174 

QUADRO 5.3. OBJETIVOS DE MELHORIA ESPERADOS 175 

QUADRO 5.4. ATIVIDADES NO CONTEXTO DO DOMÍNIO ALVO 176 

QUADRO 5.5. PROBLEMAS NO CONTEXTO DO DOMÍNIO ALVO 176 

QUADRO 5.6. RELAÇÃO ENTRE PROBLEMAS, ATIVIDADES E ÁREAS DE PROCESSO 178 

QUADRO 5.7. CONJUNTO DE PA SELECIONADAS PARA O PCP 181 

QUADRO 5.8. INTERSEÇÃO DAS PA SELECIONADAS DOS DOIS MODELOS 182 

QUADRO 5.9. PA “ENTREGA DE SERVIÇOS” 183 



 

 

QUADRO 5.10. PA “PLANEJAMENTO DO TRABALHO” E PA “ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO 

TRABALHO” 184 

QUADRO 5.11. PA “GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO” 186 

QUADRO 5.12. PA “VERIFICAÇÃO” 187 

QUADRO 5.13. PA “MEDIÇÃO E ANÁLISE” 187 

QUADRO 5.14. PA “TREINAMENTO ORGANIZACIONAL” 188 

QUADRO 5.15. PA “GERÊNCIA DE REQUISITOS” 189 

QUADRO 5.16. PA “VALIDAÇÃO” 190 

QUADRO 5.17. PA “GARANTIA DA QUALIDADE DE PROCESSOS DE PRODUTOS” 191 

QUADRO 5.18. PA “PLANEJAMENTO DO PROJETO” E PA “ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO 

PROJETO” 192 

QUADRO 5.19. PA “RESOLUÇÃO E PREVENÇÃO DE INCIDENTES” 192 

QUADRO 5.20. PA “DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS” 193 

QUADRO 5.21. PA “SOLUÇÃO TÉCNICA” 194 

QUADRO 5.22. PERFIL DE CAPACIDADE DE PROCESSO 195 

QUADRO 5.23. MAPEAMENTO DA ABORDAGEM COM AS PA DO CMMI-SVC E CMMI-DEV 214 

QUADRO 5.24. ADAPTAÇÃO DA ABORDAGEM PARA OS PERFIS ALVO 215 

QUADRO 6.1. POPULAÇÃO DO SURVEY 224 

QUADRO 6.2. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 225 

QUADRO 6.3. AMOSTRAGEM 225 

QUADRO 6.4. IMPACTO DOS DESAFIOS NAS PEQUENAS E MÉDIAS ORGANIZAÇÕES (A) 236 

QUADRO 6.5. IMPACTO DOS DESAFIOS NAS PEQUENAS E MÉDIAS ORGANIZAÇÕES (B) 237 

 

  



Lista de Abreviaturas e Siglas 

ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software  

ACM – Association for Computing Machinery  

ANS – Acordo de Nível de Serviço 

BNF – Backus Naur Form  

CAM – Capacity and Availability Management 

CAR – Causal Analysis and Resolution 

CL – Capability Level  

CM – Configuration Management 

CMMI – Capability Maturity Model Integration 

CMMI-ACQ – Capability Maturity Model Integration for Acquisition 

CMMI-DEV – Capability Maturity Model Integration for Development 

CMMI-SVC – Capability Maturity Model Integration for Services 

CMU – Carnegie Mellon University  

COBIT – Control Objectives for Information and related Technology 

GQM – goal – question - metric 

IDEAL – Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting, Leveraging 

IEC – International Electrotechnical Commission 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers  

IRP – Incident Resolution and Prevention 

ISO – International Organization for Standardization 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library  

ITSCMM – Information Technology Services Capability Maturity Model  

MA – Measurement and Analysis 

MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia 

ML – Maturity Level  

MPE – Micro e Pequena Empresa 

MPS – Melhoria do Processo de Software 



 

 

MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro 

MR-MPS-SV – Modelo de Referência MPS para Serviços  

MR-MPS-SW – Modelo de Referência MPS para Software  

MSL – Mapeamento Sistemático da Literatura 

OT – Organizational Training 

PA – Process Area  

PCDE – Process Capability Profile Driven Process Engineering 

PCP – Perfil de Capacidade de Processo 

PDCA – Plan, Do, Check, Act 

PMBOK – Project Management Body of Knowledge 

PMC – Project Monitoring and Control 

PMI – Project Management Institute 

PP – Project Planning 

PPQA – Process and Product Quality Assurance 

PRO2PI – Process Capability Profile to Process Improvement 

RD – Requirements Development 

REQM – Requirements Management 

SCAMPI – Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement 

SD – Service Delivery 

SEI – Software Engineering Institute 

SLA – Service Level Agreement  

SM – Solicitação de Mudança 

SOFTEX – Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro  

SPI – Software Process Improvement  

SW-CMM – Capability Maturity Model for Software  

SWEBOK – Software Engineering Body of Knowledge  

TI – Tecnologia da Informação 

TS – Technical Solution 

VAL – Validation 

VER – Verification 

WMC – Work Monitoring and Control 

WP – Work Planning 



Sumário 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 19 
1.1 Motivação e Justificativa ............................................................................................................ 21 
1.2 Caracterização do Problema e Suposição .................................................................................... 26 
1.3 Objetivos .................................................................................................................................... 27 
1.4 Metodologia ............................................................................................................................... 28 
1.5 Organização do Texto ................................................................................................................. 30 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................... 31 
2.1 Manutenção de Software ........................................................................................................... 31 

2.1.1 Conceitos da Manutenção de Software .................................................................................. 32 
2.1.2 Tipos de manutenção .............................................................................................................. 34 
2.1.3 Atividades da Manutenção de Software ................................................................................. 34 
2.1.4 Problemas de Manutenção de Software ................................................................................. 36 
2.1.5 Manutenção como Serviço ...................................................................................................... 37 
2.1.6 Empresas Orientadas à Manutenção e Evolução de Produtos de software ........................... 38 

2.2 Melhoria do Processo de Software ............................................................................................. 42 
2.2.1 Abordagens para Melhoria do Processo ................................................................................. 43 
2.2.2 Perfil de Capacidade de Processo ............................................................................................ 47 
2.2.3 Os Modelos CMMI ................................................................................................................... 50 

2.3 Melhoria do Processo em Micro e Pequenas Organizações ........................................................ 58 
2.4 Trabalhos relacionados ............................................................................................................... 60 
2.5 Considerações Finais do Capítulo ................................................................................................ 65 

3 MELHORIA DO PROCESSO PARA MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE 
SOFTWARE: UM MAPEAMENTO SISTEMÁTICO ......................................................... 66 
3.1 Metodologia de Pesquisa............................................................................................................ 68 

3.1.1 Equipe Envolvida ..................................................................................................................... 69 
3.1.2 Objetivos do mapeamento e questões de pesquisa ............................................................... 70 
3.1.3 Estratégia de Busca e Fontes de Dados ................................................................................... 71 
3.1.4 Seleção dos Estudos ................................................................................................................ 76 
3.1.5 Extração dos Dados ................................................................................................................. 80 
3.1.6 Avaliação da Qualidade dos Artigos ........................................................................................ 80 
3.1.7 Esquema de Classificação ........................................................................................................ 82 

3.2 Resultados .................................................................................................................................. 86 
3.2.1 Abordagens para melhoria do processo no contexto de manutenção e evolução de software
 86 
3.2.2 Atividades consideradas na melhoria do processo no contexto de manutenção e evolução de 
produtos software ................................................................................................................................. 94 
3.2.3 Problemas da Manutenção de Software ............................................................................... 103 
3.2.4 Melhoria do Processo no contexto de manutenção e evolução de software em Micro e 
Pequenas Empresas ............................................................................................................................. 107 
3.2.5 Análise dos resultados ........................................................................................................... 109 

3.3 Ameaças à Validade .................................................................................................................. 112 
3.4 Considerações Finais do Capítulo .............................................................................................. 113 

4 MELHORIA DO PROCESSO EM ORGANIZAÇÕES ORIENTADAS À 
MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE ADOTANDO 
PESQUISA-AÇÃO ................................................................................................................ 116 



 

4.1 Metodologia ............................................................................................................................. 117 
4.1.1 Caracterização do Problema e Objetivos .............................................................................. 118 
4.1.2 Processo de Pesquisa-Ação ................................................................................................... 119 
4.1.3 Atores .................................................................................................................................... 121 

4.2 Caracterização das Empresas .................................................................................................... 122 
4.2.1 Empresa A.............................................................................................................................. 123 
4.2.2 Empresa B .............................................................................................................................. 123 
4.2.3 Empresa C .............................................................................................................................. 124 
4.2.4 Sumário da Caracterização das Empresas ............................................................................. 125 

4.3 Projeto de Melhoria do Processo na Empresa A ....................................................................... 125 
4.3.1 Diagnóstico Organizacional ................................................................................................... 125 
4.3.2 Ciclos de Pesquisa-Ação na Empresa A ................................................................................. 127 
4.3.3 Resultados do Projeto de Melhoria do Processo na Empresa A ........................................... 149 

4.4 Projetos de Melhoria do Processo nas Empresas B e C ............................................................. 154 
4.4.1 Empresa B .............................................................................................................................. 154 
4.4.2 Empresa C .............................................................................................................................. 157 

4.5 Análise dos Resultados ............................................................................................................. 158 
4.5.1 Análise dos Problemas Identificados ..................................................................................... 158 
4.5.2 Análise de Atividades e Áreas de Processos .......................................................................... 159 
4.5.3 Análise dos Benefícios Observados a partir do Uso Integrado dos Modelos CMMI-DEV e 
CMMI-SVC ............................................................................................................................................ 162 
4.5.4 Análise das lições aprendidas sobre a implementação conjunta dos Modelos CMMI-DEV e 
CMMI-SVC ............................................................................................................................................ 163 

4.6 Discussão em relação às Questões de Pesquisa ........................................................................ 166 
4.7 Ameaças à Validade .................................................................................................................. 168 
4.8 Considerações Finais do Capítulo .............................................................................................. 169 

5 UM PERFIL DE CAPACIDADE DE PROCESSO PARA MICRO E PEQUENAS 
ORGANIZAÇÕES ORIENTADAS À MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE PRODUTO DE 
SOFTWARE .......................................................................................................................... 170 
5.1 Metodologia ............................................................................................................................. 171 
5.2 Caracterização do Domínio Alvo e Objetivos de Melhoria ........................................................ 172 

5.2.1 Características do Domínio Alvo............................................................................................ 173 
5.2.2 Objetivos de Melhoria ........................................................................................................... 175 
5.2.3 Atividades Relevantes para o Domínio Alvo .......................................................................... 175 
5.2.4 Problemas Relacionados ao Domínio Alvo ............................................................................ 176 

5.3 Definição do Perfil de Capacidade de Processo ......................................................................... 177 
5.3.1 Descrição das Áreas de Processo no contexto do PCP .......................................................... 181 
5.3.2 Dimensão de Capacidade das PA do PCP .............................................................................. 194 

5.4 Definição de Abordagem para a MPS utilizando o PCP ............................................................. 196 
5.4.1 Fase 1 – Estruturação da Organização .................................................................................. 197 
5.4.2 Fase 2 – Gestão do Produto e Ciclos de Trabalho ................................................................. 202 
5.4.3 Fase 3 - Otimizar o Serviço .................................................................................................... 210 
5.4.4 Análise da Abordagem .......................................................................................................... 213 

5.5 Considerações Finais do Capítulo .............................................................................................. 216 

6 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA ................................................................................... 220 
6.1 Metodologia ............................................................................................................................. 221 
6.2 Construção do Questionário ..................................................................................................... 222 
6.3 População e Amostragem ......................................................................................................... 223 

6.3.1 Caracterização dos participantes .......................................................................................... 226 
6.4 Análise dos dados ..................................................................................................................... 227 
6.5 Discussão .................................................................................................................................. 240 

6.5.1 Relevância da Abordagem para Organizações Orientadas à Manutenção e Evolução de 
Produto de Software ........................................................................................................................... 240 
6.5.2 Viabilidade da Abordagem para Micro e Pequenas Organizações ........................................ 242 
6.5.3 Benefícios Observados .......................................................................................................... 243 

6.6 Ameaças à Validade .................................................................................................................. 244 



6.7 Considerações Finais ................................................................................................................. 245 

7 CONCLUSÃO ................................................................................................................ 246 
7.1 Contribuições do Trabalho ........................................................................................................ 249 
7.2 Contribuições Acadêmicas ........................................................................................................ 250 
7.3 Trabalhos Futuros ..................................................................................................................... 250 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 252 

APÊNDICE A -  SUMÁRIO DO MSL ................................................................................. 267 

APÊNDICE B -  FORMULÁRIO DE COLETA DO MSL ................................................. 272 

APÊNDICE C -  QUESTIONÁRIO DE PESQUISA .......................................................... 274 



19 

 

1 Introdução 

A Melhoria do Processo de Software (MPS) tem recebido considerável atenção 

nos últimos anos, tanto na academia quanto na indústria. Um reflexo disto é a 

popularização dos modelos de maturidade que têm sido disseminados e aplicados em 

organizações de software, decorrente de fatores relacionados à competitividade, 

qualidade de produtos, economia e eficiência (CMMI Institute, 2014; Travassos e 

Kalinowski, 2014; Brasil et al., 2013). No Brasil, este fenômeno pode ser observado 

através de dados sobre a quantidade de avaliações oficiais em modelos de maturidade 

para software como o CMMI-DEV (SEI, 2010a) e MR-MPS-SW (Softex, 2012b). Até 

2014, o Brasil posicionou-se como o 7º país em quantidade de avaliações oficiais CMMI-

DEV, com 242 avaliações oficiais realizadas (CMMI Institute, 2014). Em relação ao 

programa nacional MPS.BR, até dezembro de 2014, 604 avaliações no MR-MPS-SW 

foram publicadas em veículos oficiais (SOFTEX, 2014). 

No entanto, as organizações orientadas à manutenção e evolução de produto de 

software possuem características próprias que devem ser consideradas e tratadas de forma 

direcionada durante iniciativas de melhoria do processo. Entre as características 

específicas deste contexto, pode-se citar (April e Abran, 2008): natureza contínua e 

repetitiva, foco no atendimento individual às solicitações de mudança (SM) e a 

imprevisibilidade de chegada de novas SM. Desta forma, a melhoria do processo baseada 

em modelos de referência com foco no processo de desenvolvimento de software não é 

plenamente adequada às especificidades deste contexto (Niessink e van Vliet, 2000; 

Kajko-Mattsson, 2001; April et al., 2005; Pino et al., 2012; Kajko-Mattsson et al., 2012). 

Um dos fatores que levam a esta afirmação é o direcionamento destes modelos (como o 

CMMI-DEV e MR-MPS-SW) à estrutura de projetos, que têm uma natureza temporária, 

direcionada ao planejamento de atividades e recursos para o desenvolvimento de novos e 

únicos produtos, serviços ou resultados (PMI, 2013). 
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Conforme April e Abran (2008), a porção mais substancial dos custos das 

atividades de manutenção é direcionada a acomodar mudanças funcionais necessárias 

para o software, de forma a acompanhar a constante mudança das necessidades dos 

usuários. Logo, as requisições de manutenção raramente incluem grandes mudanças 

gerenciadas com técnicas de projeto. Os autores apontam a importância de estabelecer e 

comunicar um processo imparcial e eficiente de fila, para priorizar, gerenciar e monitorar 

cada requisição de manutenção.  

April e Abran (2008) afirmam ainda que, enquanto unidades organizacionais de 

desenvolvimento de software estruturam-se em projetos, unidades organizacionais 

focadas em manutenção são estruturadas para lidar com os desafios de gestão de eventos 

e requisições de manutenção diárias, randômicas, de usuários, mantendo a prestação 

contínua de serviços sobre os softwares em sua responsabilidade. Corroborando com essa 

afirmação, Niessink e van Vliet (2000) apontam que a manutenção de software pode ser 

entendida como uma prestação de serviço enquanto o desenvolvimento de software 

preocupa-se com a construção de produtos. 

Desta forma, observa-se que modelos de referência para a melhoria da prestação 

de serviços, como CMMI-SVC (SEI, 2010b) e MR-MPS-SV (Softex, 2012a), podem 

fornecer boas práticas relevantes para a gestão das atividades de manutenção e evolução 

de software enquanto serviços. 

Por outro lado, a manutenção e evolução de software, ainda sim, compartilha 

atividades que são semelhantes às desempenhadas durante o desenvolvimento de software 

(April e Abran 2008): análise, design, codificação, gerência de configuração, teste, 

revisão e documentação técnica. Portanto, modelos de referência para melhoria do 

processo de desenvolvimento de software, como CMMI-DEV e MR-MPS-SW, podem 

oferecer boas práticas importantes para a gestão técnica dos produtos mantidos, que não 

são cobertas em modelos de referência para a melhoria da prestação de serviços. 

Neste trabalho propõe-se a definição de um Perfil de Capacidade de Processo 

(PCP) para apoiar a melhoria do processo em micro e pequenas organizações orientadas 

à manutenção e evolução de produtos de software. Nestas organizações, um conjunto de 

produtos de software é continuamente mantido e evoluído internamente, sustentando sua 

disponibilização e a prestação de serviços sobre estes produtos para vários clientes e 

usuários.  

Um PCP é um conjunto de processos ou áreas de processos, de um ou mais 

modelos de referência, em determinados níveis de capacidade (Salviano, 2006; Banhesse 
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et al., 2012). Para a melhor adequação às atividades de manutenção e evolução de 

software e às características do contexto das organizações consideradas, propõe-se que o 

PCP contenha boas práticas que apoiem a gestão da manutenção e evolução de software 

como serviço (com base no modelo CMMI-SVC) e boas práticas para gestão técnica da 

qualidade dos produtos (com base no CMMI-DEV). Os requisitos para a definição do 

PCP proposto são estabelecidos a partir de estudos sobre a literatura técnica e de 

observações práticas na indústria.   

Neste capítulo são apresentados a motivação e a justificativa deste trabalho, os 

objetivos da pesquisa, a metodologia de execução do estudo, os resultados e as 

contribuições esperadas. 

1.1 Motivação e Justificativa 

A Melhoria do Processo de Software (MPS) é definida como todo esforço 

empreendido por uma organização para que seu processo de software possa ser utilizado 

com o menor número de problemas advindos do crescimento de um software 

(Sommerville, 2010). A MPS é muito importante para uma organização de software, uma 

vez que melhora os processos existentes para aumentar a produtividade, a satisfação do 

cliente e a qualidade do produto, reduzindo o custo e o tempo de mercado, e maximizando 

o retorno sobre investimentos (Briand et al., 1996; Zil-e-Huma et al., 2012). Uma das 

principais maneiras das organizações implementarem iniciativas de MPS é através de 

modelos de qualidade do processo (Umarji e Seaman, 2005). 

Segundo Paulk (2004), modelos de qualidade foram elaborados com o intuito de 

definir, avaliar e melhorar os processos de software. Assim, os modelos de qualidade 

possuem um conjunto essencial de conhecimento e boas práticas para diversas disciplinas 

da Engenharia de Software, descrevendo um caminho evolutivo para a melhoria dos 

processos de uma organização (SEI, 2010a; Softex, 2012b) 

Alguns autores têm apontado que os principais esforços para a MPS têm se 

destinado à fase de desenvolvimento de software, enquanto que a fase de manutenção e 

evolução de software, historicamente, tem recebido menos atenção, tanto na academia 

quanto na indústria (April et al., 2005; Kajko-Mattsson, 2007; Bourque e Failey, 2014). 

Manutenção e evolução de software é a atividade de realizar ajustes, correções, 

adaptações e melhorias em softwares já operando em ambiente de produção (Bourque e 

Fairley, 2014). A manutenção é uma etapa crítica e seus custos atingem entre 50% a 80% 
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dos custos totais do ciclo de vida do software (Pigoski, 1996; Pino et al., 2012; 

Lagerström et al., 2013).  

Conforme explica April e Abran (2008), a manutenção de software difere do 

desenvolvimento em vários aspectos: 

 Solicitações de Manutenção (SM) são captadas em uma frequência irregular e 

não podem ser contabilizadas individualmente em processos de planejamento 

financeiro anuais; 

 As SM geralmente são revisadas e priorizadas em nível operacional. A maioria 

não necessita de envolvimento de gestores seniores; 

 A carga de trabalho da manutenção não é gerenciada usando técnicas de 

gerência de projeto, mas preferencialmente através de técnicas de gestão de 

filas; 

 O tamanho e a complexidade de cada pequena requisição de manutenção 

podem ser tratados por um ou dois recursos de manutenção; 

 O trabalho de manutenção é orientado aos serviços ao usuário e à 

responsabilidade sobre a aplicação; 

 Prioridades podem mudar a qualquer momento, e requisições para correções 

de erros em aplicações de software podem se tornar prioritárias em relação a 

outras atividades em andamento. 

Por este motivo, alguns autores (Niessink e van Vliet, 2000; Kajko-Mattsson, 

2001; April et al., 2005; Pino et al., 2012; Kajko-Mattsson et al., 2012) defendem que os 

modelos orientados ao ciclo de desenvolvimento de software não são adequados para a 

gestão da manutenção e evolução de software. Um direcionamento para a gestão da 

manutenção de software é a caracterização desta atividade como um serviço com as 

seguintes características (Bouman, 1999): 

 Ênfase na negociação direta com o usuário; 

 Contato direto e frequente com o usuário; 

 Serviço fornecido imediatamente, ao invés de dentro de prazos de meses; 

 Tempo de serviço rápido/curto. 

Assim, um primeiro argumento motivador deste trabalho é a necessidade de 

adaptação dos modelos atuais para MPS, a fim de melhor atender às necessidades 

específicas da manutenção e evolução de software. Sobretudo no contexto de 

organizações orientadas à manutenção e evolução de software, cujo foco do negócio 
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reside na disponibilização e prestação de serviços relacionados aos próprios produtos, as 

atividades de manutenção e evolução de software podem ser cruciais para a organização, 

pois sustentam seu modelo de negócio. Neste sentido, os modelos para a melhoria dos 

processos com o foco em serviços, como CMMI-SVC e MR-MPS-SV, fornecem boas 

práticas que podem apoiar a gestão das características de prestação de serviços e 

operação, inerentes da manutenção e evolução de software, enquanto que modelos 

orientados ao desenvolvimento de software, como CMMI-DEV e MR-MPS-SW, 

fornecem boas práticas importantes para gestão dos aspectos técnicos e de engenharia 

inerentes a estas atividades. 

Desta forma, essas duas categorias de modelos de referência, quando 

implementados individualmente, atendem às necessidades do domínio para que foram 

projetados. Ao considerar o contexto de organizações orientadas à manutenção e evolução 

de produtos de software, no entanto, estes modelos oferecem determinados benefícios ao 

serem introduzidos individualmente, porém podem ser introduzidos conjuntamente, de 

forma complementar, a melhor adequar-se às características do negócio deste tipo de 

organização.  

Outra motivação para a adoção conjunta destes modelos está ligada à abrangência 

das atividades de manutenção e evolução de software. Conforme os conceitos mais atuais, 

a manutenção de software é caracterizada como o conjunto de atividades necessárias para 

prover suporte de baixo custo para o software (ISO/IEC 14764, 2006; Bourque e Fairley, 

2014). Isto abrange atividades de pré-entrega (planejamento de operações de pós-entrega, 

de manutenabilidade e de deliberação de logística para atividades de transição) e 

atividades de pós-entrega (modificações no software, treinamento e operações de 

suporte). Assim, observa-se que a melhoria do processo nestas organizações não deve ser 

limitada apenas às unidades, setores ou subgrupos que lidam diretamente com 

modificações no software, mas deve, igualmente, contemplar àquelas responsáveis por 

atendimento e suporte ao usuário, implantação, captação de clientes e afins. Sobre esta 

questão, Kajko-Mattsson (2007) comenta que há uma tendência de concentrar esforços 

para melhoria das atividades diretamente relacionadas à mudança do software, 

centralizadas em unidades organizacionais específicas, em detrimento de outras 

atividades e unidades organizacionais envolvidos na manutenção.  

No contexto de algumas micro e pequenas organizações, um único produto de 

software pode ser a base do modelo de negócio da organização, e a atividade de 

desenvolvimento de novos produtos pode ser rara ou inexistente. Em ambientes assim, é 
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provável que a inserção de modelos de melhoria do processo orientados aos projetos de 

desenvolvimento de software não atenda às necessidades e características 

organizacionais. 

A predominância de organizações de MPE (micro e pequenas empresas) na 

indústria de software brasileira (ABES, 2014), leva a necessidade de criar soluções que 

considerem as restrições deste tipo de organização. Entre os desafios relacionados à 

adoção de normas e modelos de qualidade em MPE, podem-se citar (ISO/IEC 29110, 

2011): 

i. Necessidade de adoção de processos menos burocráticos e bem focados na 

sua atuação; 

ii. Contextos específicos de negócio requerem processos compatíveis com 

eles; 

iii. Disponibilidade de recursos e infraestrutura é significativamente diferente 

entre uma entidade muito pequena que possua, por exemplo, até 10 

colaboradores em sua força de trabalho e um departamento de TI, em uma 

organização maior, com o mesmo número de colaboradores; 

iv. Pequenas entidades estão limitadas tanto em tempo disponível, como em 

recursos, o que as impede de investir na adoção de normas que lhes tragam 

benefícios;  

v. A obtenção de um reconhecimento ou certificação por avaliação formal 

feita por um organismo acreditado é um importante benefício para as 

pequenas entidades.  

Por (i) e (ii) observa-se a necessidade de processos e metodologias que se adaptem 

às necessidades de negócio dessas organizações. Assim, este trabalho é motivado em 

propor uma abordagem para melhoria do processo que proporcione melhor adequação às 

necessidades de negócio, possibilitando que micro e pequenas organizações possam 

almejar a certificação ou avaliação formal de seus processos (v), respeitando suas 

limitações de recursos, infraestrutura e tempo (iii e iv). 

Diversos autores (Pigoski, 1996; Swanson e Dans, 2000; Benestad et al., 2009), 

afirmam que o principal desafio enfrentado por pequenas organizações, no contexto da 

manutenção de software, é a limitação de recursos: pessoas, tempo e orçamento. Estas 

limitações levam à insuficiência em processos, metodologias, diretrizes, ferramentas e 

documentação necessárias para a manutenção de software. 
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Hasan (2012) aponta que, apesar de alguns processos de manutenção de software 

serem compatíveis com o contexto de pequenas organizações (devido a facilidade de 

implementação e relativa baixa necessidade de recursos), eles não atendem 

completamente às suas necessidades. O autor aponta que existe uma necessidade 

imperativa de desenvolver metodologias de processo para manutenção de software 

explicitamente adaptadas para atender às necessidades de pequenas organizações. 

Iniciativas de melhoria do processo em pequenas organizações têm que minimizar 

os efeitos limitantes do seu porte e maximizar os benefícios inerentes à inserção dos 

processos (Kelly e Culetton, 1999 apud Schwening, 2009). Desta forma, é importante que 

exista alinhamento entre modelos de referência para MPS com os modelos de negócio 

das organizações (SEI, 2006). No entanto, Pino et al. (2008) apontam que os modelos de 

referência não procuram fornecer um alinhamento com as características da organização, 

deixando esta tarefa a cargo daqueles que executarão a melhoria. 

Schwening (2009) enfatiza uma série de problemáticas, a partir da análise da 

literatura, apontando a relevância de abordagens voltadas à definição e uso de Perfis de 

Capacidade de Processo para MPE: 

 Os níveis de maturidade podem não abordar processos essenciais para uma 

MPE no momento correto. Os processos pré-estabelecidos para certo nível 

de maturidade podem não ser suficientes para fornecer apoio às operações 

da MPE no momento (Salviano, 2006);  

 Os níveis de maturidade muitas vezes não são suficientes para auxiliar os 

objetivos de negócio da MPE. Os níveis de maturidade definidos por 

alguns modelos de referências podem solicitar a melhoria dos processos 

que naquele momento não estão alinhados com os objetivos de negócio 

definidos estrategicamente pela MPE (Salviano, 2006); 

 Uma MPE, conforme o seu estágio de crescimento pode não suportar 

processos definidos pela representação estagiada. De acordo com o estágio 

de crescimento que a MPE encontra-se a sua maturidade organizacional 

poderá não comportar a melhoria dos processos específicos que por 

ventura não estejam alinhados com o seu atual estágio (Anacleto et al., 

2004); 

 O custo financeiro de um projeto para MPS em uma MPE é significativo. 

Os custos diretos e indiretos para a realização de um projeto para MPS em 

uma MPE geralmente é elevado em comparação com os recursos 
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financeiros da organização. Deve existir uma estreita relação financeira 

entre a efetividade de um projeto para MPS e os custos financeiros 

realizados pela MPE (Oza et al., 2008); 

 Processos não alinhados com o modelo de negócio podem não agregar 

valor para a MPE. A melhoria dos processos deve estar adequada ao 

modelo de negócio, sugerindo processos que possam apoiar a MPE atingir 

as estratégias estabelecidas para seu modelo de negócio (Salviano, 2006); 

 Cada MPE possui um conjunto de características específicas que devem 

ser analisadas antes de definir quais processos devem ser melhorados. 

Cada empresa, mesmo com modelos de negócio iguais, possui um 

conjunto particular de características definidas pela sua direção. Estas 

características devem ser conhecidas e analisadas para garantir que os 

processos selecionados estejam adequados para a MPE (Salviano, 2006; 

Anacleto et al., 2004);  

 Os níveis de capacidade fornecem processos que podem ser melhorados 

individualmente, porém não apresentam critérios objetivos para a seleção 

de quais processos são mais relevantes para a organização (Thiry et al., 

2006a). 

Considerando que projetos de MPS em micro e pequenas organizações orientadas 

à manutenção e evolução de produtos de software são impactados, tanto pelas 

características inerentes de seu modelo de negócio, pelas peculiaridades das atividades de 

manutenção e evolução de software, quanto pelo tamanho das organizações, espera-se 

que uma abordagem, baseada em perfil de capacidade do processo, específica para este 

tipo de organização possa oferecer benefícios apropriados. 

1.2 Caracterização do Problema e Suposição  

Considerando os seguintes problemas discutidos: 

 P1 – Modelos para melhoria do processo direcionados ao desenvolvimento de 

software não atendem plenamente às características de operação e serviço 

específicas da manutenção e evolução de software; 

 P2 – Modelos para melhoria do processo de prestação de serviços não 

fornecem boas práticas para apoiar as necessidades técnicas para gestão dos 

produtos de software em organizações orientadas à manutenção e evolução de 

software; 
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 P3 – As características e limitações das organizações de micro e pequeno porte 

fornecem desafios para iniciativas de melhoria do processo, e requerem que 

abordagens específicas para seu contexto sejam estabelecidas alinhadas com 

os seus objetivos de negócio; 

Supõe-se que: 

A utilização de um Perfil de Capacidade de Processo, baseado na adoção 

conjunta de modelos, com foco no desenvolvimento de software e na prestação de serviço, 

beneficia o alinhamento da melhoria do processo com as necessidades e objetivos de 

negócio das micro e pequenas organizações orientadas à manutenção e evolução de 

produtos de software.  

1.3 Objetivos  

A partir da suposição definida, o objetivo geral desta tese de doutorado é definir 

uma abordagem, através de um Perfil de Capacidade de Processo, para a melhoria do 

processo em micro e pequenas organizações orientadas à manutenção e evolução de 

produtos de software. Para isto, é necessário que a abordagem seja: (i) relevante ao 

contexto, sendo alinhada às características de negócio das organizações orientadas à 

manutenção e evolução de software e que pode trazer benefícios e melhorias desejadas 

para este contexto; e (ii) viável para o contexto de micro e pequenas organizações, de 

forma que seja executável considerando as limitações de recursos (financeiros e 

humanos) das organizações deste porte. 

Desta forma, o objetivo principal desta tese é estabelecer um Perfil de Capacidade 

de Processo (PCP) para apoiar a melhoria do processo em micro e pequenas organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produtos de software, adotando boas práticas 

relevantes ao domínio, a partir de modelos direcionados à prestação de serviços e ao 

desenvolvimento de software. 

A partir do objetivo principal, os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos: 

 Entender contexto da melhoria do processo em micro e pequenas organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produto de software; 

 Estabelecer um conjunto de Áreas de Processo dos modelos CMMI-DEV e 

CMMI-SVC que atenda às necessidades de melhoria e aos objetivos de 

negócio das micro e pequenas organizações orientadas a manutenção e 

evolução de produto de software; 
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 Definir uma abordagem para a melhoria do processo em micro e pequenas 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produto de software; 

 Avaliar a adoção da abordagem proposta em micro e pequenas organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produto de software. 

É importante ressaltar que, embora os custos de uma abordagem de melhoria do 

processo sejam importantes quando consideramos a viabilidade de aplicação em empresas 

de micro e pequeno porte, não serão exploradas, no contexto deste trabalho, estratégias 

de custos relacionadas a execução de um programa de melhoria conforme a abordagem 

proposta. 

Como será discutido nos capítulos posteriores, a definição da abordagem proposta 

neste trabalho baseou-se em experiências em ambientes reais de organizações que 

representam o contexto investigado. Portanto, estas experiências podem ser indicativos 

da viabilidade da abordagem definida em relação a custos. 

Este trabalho também não pretende discutir os aspectos relacionados ao Retorno 

sobre Investimento referente a adoção da abordagem proposta. Embora seja um 

motivador relevante para a adoção da abordagem, este tipo de análise não poderia ser 

realizado em tempo hábil, dadas as limitações de tempo para a execução deste estudo e a 

dificuldade de isolar outras variáveis que pudessem influenciar nos resultados deste tipo 

de análise. 

1.4 Metodologia  

O planejamento da pesquisa desta tese é baseado em uma abordagem multi-

método. Tal abordagem combina dois ou mais métodos quantitativos ou qualitativos em 

um único estudo, tais como surveys, mapeamentos e experimentos (Hesse-Biber, 2010). 

O uso deste tipo de abordagem necessita de uma triangulação para consolidar os 

resultados de diferentes métodos, garantindo a convergência para atender às questões de 

pesquisa e aferindo maior credibilidade ao estudo (Hesse-Biber, 2010). A abordagem 

multi-método aplicada nesta tese é apresentada na Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Abordagem Multi-Método 

As etapas da metodologia são descritas a seguir: 

1. Realizar revisão inicial da literatura: Revisar a literatura técnica e a 

documentação de modelos e padrões para qualidade do processo a fim de 

entender o cenário da manutenção e evolução de software e melhoria do 

processo de software. Os produtos de trabalho desta etapa estabelecem a 

fundamentação teórica para esta tese de doutorado; 

2. Realizar Mapeamento Sistemático da Literatura: Aplicar a abordagem de 

engenharia de software baseada em evidências para a realização de um 

Mapeamento Sistemático, visando o entendimento das abordagens propostas 

para a melhoria do processo de software aplicada ao contexto da manutenção 

e evolução de software. Os resultados desta etapa fornecem insumos para a 

construção da abordagem proposta; 

3. Conduzir Pesquisa-Ação: Realizar projetos de Melhoria do Processo em 

MPE orientadas à manutenção e evolução de produtos de software e registrar 

o conhecimento a partir da adoção da metodologia de Pesquisa-Ação. Os 

resultados desta atividade visam (i) caracterizar os problemas deste tipo de 

organização, (ii) avaliar a viabilidade de implementação conjunta dos modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC nas organizações e (iii) identificar benefícios e 

lições aprendidas a partir da abordagem. Estes resultados fornecem subsídios 

práticos para a definição de requisitos para a definição da abordagem proposta; 

4. Definir PCP: Estabelecer um Perfil de Capacidade de Processo destinado a 

MPE orientadas à manutenção e evolução de produtos de software. O PCP 

proposto é composto por um conjunto de Áreas de Processo (de modelos de 

referência direcionados a processos de desenvolvimento de software e 
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prestação de serviços), recomendações de níveis de maturidade e uma 

proposta de abordagem para melhoria do processo conforme o PCP;  

5. Avaliar PCP: Realizar um survey junto aos profissionais de organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produtos de software submetidas a 

projetos de melhoria do processo adotando o PCP proposto. 

1.5 Organização do Texto 

Este capítulo introdutório apresentou o contexto onde o trabalho está inserido, os 

problemas que motivaram esta tese, os objetivos de pesquisa, e a metodologia.  

Além deste capítulo introdutório, este trabalho está organizado conforme a 

seguinte estrutura: no Capítulo 2 são descritos a fundamentação teórica e os trabalhos 

relacionados; no Capítulo 3 são apresentados os resultados de um Mapeamento 

Sistemático da Literatura para identificar os problemas da Manutenção e Evolução de 

Software, as atividades características deste contexto e as abordagens empregadas na 

melhoria do processo em  organizações deste tipo; no Capítulo 4 são apresentados os 

resultados de um estudo de Pesquisa-Ação realizado em organizações orientadas à 

manutenção e evolução de produtos de software; no Capítulo 5 é apresentada uma 

proposta de Perfil de Capacidade de Processo e uma abordagem para melhoria do 

processo em organizações orientadas à manutenção e evolução de produtos de software; 

no Capítulo 6 são apresentados os resultados de uma pesquisa de survey com o propósito 

de avaliar o PCP e abordagem propostos; e, finalmente no Capítulo 7 são apresentadas a 

conclusões desta tese de doutorado. 

   



31 

 

2 Fundamentação Teórica 

Neste Capítulo são apresentados os conceitos e as definições necessárias a respeito 

dos principais temas abordados neste trabalho.  

Este Capítulo está organizado da seguinte forma: Na Seção 2.1 são descritos os 

conceitos e tipos de manutenção de software, as atividades e problemas característicos 

desta área, a manutenção vista como um serviço e a definição de empresas orientadas à 

manutenção e evolução de produto de software; na Seção 2.2 são apresentados os 

conceitos de abordagens para melhoria do processo de software, de perfil de capacidade 

de processo e dos modelos CMMI; na Seção 2.3 é descrito a relação entre melhoria do 

processo de software e micro e pequenas organizações; na Seção 2.4 são detalhados os 

trabalhos relacionados a esta tese e; finalmente, na Seção 2.5 são feitas as considerações 

finais do capítulo. 

2.1 Manutenção de Software 

Manutenção é uma fase crítica do ciclo de vida do software, correspondendo de 

50 a 90% dos seus custos (April e Abran, 2008; Grubb e Takang, 2003). Conforme 

descrito nas Leis de Evolução do Software (Lehman, 1980), isto é decorrente da contínua 

necessidade de mudança no software para que continue útil e adequado para o contexto 

de sua aplicação. O tempo de vida de um software normalmente excede inúmeras vezes 

o seu tempo de produção, portanto, a maior parte do tempo dos profissionais de 

desenvolvimento de software está relacionada à manutenção de software. 

Uma vez o produto de software em funcionamento, ele sofre mudanças e evolui 

através de falhas descobertas, mudanças de ambientes operacionais e novas necessidades 

dos usuários. A fase de manutenção no ciclo de vida do software começa após a entrega 

ou período de garantia, mas as atividades de manutenção ocorrem ainda na fase de 

desenvolvimento. (Polo et al., 2003; April e Abran, 2008). 

Apesar da relevância da manutenção no ciclo de vida do software, ela não recebeu 

o mesmo grau de atenção que as outras fases do desenvolvimento de software (Edberg e 

Ivanova, 2011; April et al., 2005; Polo et al., 2002). A manutenção e evolução de software 
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é afetada por problemas gerenciais e técnicos e, além disso, possui atividades específicas 

que devem ser consideradas para o estabelecimento de processos em organizações 

inseridas neste contexto. (April e Abran, 2008; Grubb e Takang, 2003; Bourque e Fairley, 

2014).  

Historicamente, o desenvolvimento de software teve uma representação muito 

maior do que a manutenção de software na maioria das organizações. No entanto, este 

cenário está mudando, dado o esforço das organizações em tirar o máximo proveito de 

seus investimentos de desenvolvimento de software, mantendo software operando o 

maior tempo possível (Edberg e Ivanova, 2011).  

2.1.1 Conceitos da Manutenção de Software 

Manutenção de software é uma parte essencial do ciclo de vida do software e vem 

ganhando cada vez mais atenção junto a indústria e pesquisadores. A norma ISO/IEC 

14764 (ISO/IEC 14764, 2006) e o SWEBOK (Bourque e Fairley, 2014) definem a 

manutenção de software como o conjunto de atividades necessárias para prover suporte 

de baixo custo para o software. As atividades de manutenção são executadas durante a 

fase de pré-entrega, bem como durante a fase de pós-entrega. As atividades de pré-entrega 

incluem planejamento de operações de pós-entrega, de manutenabilidade e de deliberação 

de logística para atividades de transição. As atividades de pós-entrega incluem 

modificações no software, treinamento e operações de suporte.  

Alguns autores questionam o uso do termo “manutenção” para descrever esta 

disciplina (April et al., 2005; Chapin et al., 2001; Donzelli, 2003). Esses autores sugerem 

que o termo “manutenção” está muito relacionado a correção de problemas, sendo 

portanto, uma descrição parcial do conjunto de atividades relacionadas à manutenção. 

Neste contexto, o termo “evolução do software” tem sido mais frequentemente usado 

como uma forma de descrever melhor o esforço de suporte contínuo necessário para 

manter uma aplicação de software eficaz para a sua finalidade (Chapin et al., 2001; 

Lehman, 2002; MacCormack et al., 2003). 

Manutenção de software em termos de evolução foi abordado pela primeira vez 

no final dos anos 1960. Durante um período de 20 anos, a pesquisa levou à formulação 

de oito “leis da evolução” (Lehman, 1980). Os principais resultados incluem uma 

proposta que a manutenção é um desenvolvimento evolutivo e que as decisões de 

manutenção são auxiliadas por entender o que acontece com o software ao longo do 

tempo. As leis da evolução do software são as seguintes: 
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1. Mudança contínua: A primeira lei explica que um software precisa ser 

constantemente adaptado ou se tornará menos satisfatório ou útil; 

2. Complexidade crescente: A segunda lei prevê que o software se torna mais 

complexo à medida que é evoluído, podendo causar uma desestruturação 

crescente decorrente de mudanças sobre mudanças; 

3. Auto regulação: A terceira lei propõe a auto regulagem do processo de 

evolução do software, apontando que é necessário o estabelecimento de 

normas e verificações capazes de assegurar o entendimento das dificuldades e 

promover respostas que serão utilizadas para o crescimento e estabilização 

tanto do processo, como do produto de software; 

4.  Conservação da estabilidade organizacional: A quarta lei trata da 

estabilidade organizacional, isto é, ao longo do ciclo de vida do software em 

constante evolução, a taxa de trabalho despendida pela organização é 

invariável; 

5. Conservação de familiaridade: A quinta lei aponta que a taxa de mudanças, 

a qualidade de progresso e outros parâmetros relacionados a evolução do 

software são limitados pela capacidade pelo domínio que a equipe detém;  

6. Crescimento Contínuo: A sexta lei aponta que o conteúdo funcional do 

software deve ser continuamente incrementado para manter a satisfação de 

usuários. Isto implica na inclusão de mudanças não planejadas originalmente, 

que podem decorrer de solicitações de usuários, ou mudanças no domínio 

operacional em que o software está inserido. As mudanças podem ser novas 

funcionalidades, correções, novos módulos ou outras formas de expansão do 

software; 

7. Qualidade diminuindo: A sétima lei prevê que os softwares desenvolvidos 

para resolver problemas do mundo real se depreciam progressivamente se eles 

não receberem as mudanças necessárias para adaptar-se ao que acontece em 

seu ambiente operacional durante todo o tempo de seu ciclo de vida útil; 

8. Sistema de feedback: A oitava lei caracteriza os processos de manutenção e 

evolução de software como sistemas de feedback em múltiplos níveis. O ciclo 

de vida do software é caracterizado por um loop de retornos positivos e 

negativos de sua base de usuários. 



34 

2.1.2 Tipos de manutenção 

A norma ISO/IEC 14764 define os tipos de manutenção da seguinte maneira:  

 Manutenção Corretiva: modificação reativa (ou reparação) realizada após a 

entrega de um produto de software para corrigir falhas encontradas. Inclui-se 

nesta categoria a manutenção de emergência, que é uma modificação não 

programada executada para manter temporariamente um produto de software 

operacional pendente de manutenção corretiva; 

 Manutenção Adaptativa: modificação de um produto de software realizada 

após a entrega para mantê-lo utilizável em um ambiente alterado ou mudando. 

Por exemplo, o sistema operacional pode ser atualizado e algumas mudanças 

para o software pode ser necessária; 

 Manutenção Perfectiva: modificação de um produto de software após a 

entrega para proporcionar melhorias para os usuários, a melhoria da 

documentação do sistema, e recodificação para melhorar o desempenho do 

software, capacidade de manutenção ou outros atributos de software; 

 Manutenção Preventiva: modificação de um produto de software após a 

entrega para detectar e corrigir falhas latentes no produto de software antes 

que se tornem falhas operacionais. 

A norma ISO/IEC 14764 classifica a manutenção adaptativa e perfectiva como 

melhorias de manutenção, enquanto que, as categorias corretiva e preventiva são 

classificadas como correções de manutenção. De acordo com o SWEBOK (Bourque e 

Fairley, 2014) os tipos de manutenção de software podem ser classificados como 

proativas ou reativas, como mostrado no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1. Classificação da Manutenção de acordo com SWEBOK (2014) 

 Correção Melhoria 

Proativa Manutenção Preventiva Manutenção Perfectiva 

Reativa Manutenção Corretiva Manutenção Adaptativa 

 

2.1.3 Atividades da Manutenção de Software 

A manutenção de software é responsável por manter o produto de software em 

todo o seu ciclo de vida, o que implica que modificações no software devem ser realizadas 

preservando a sua integridade (ISO/IEC 14764, 2006). Para isto, é necessário seguir um 

processo onde: as solicitações de modificação são registradas e monitoradas, o impacto 
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das alterações propostas é determinado, o código e outros artefatos de software são 

modificados, o teste é realizado, e uma nova versão do produto de software é liberado. 

Além disso, treinamento e suporte diário são fornecidos aos usuários. 

Dessa forma, processos para desenvolvimento de software devem ser adaptados 

para atender às necessidades específicas da manutenção, que envolvem atividades 

exclusivas do seu contexto, como por exemplo (Bourque e Fairley, 2014):  

 Compreensão do software: atividades necessárias para obter um 

conhecimento geral do que um produto de software faz e como as partes 

trabalham juntas; 

 Transição: a sequência controlada e coordenada das atividades o software é 

transferido progressivamente do desenvolvedor para o mantenedor; 

 Aceitação/Rejeição de solicitação de modificação: as solicitações de 

mudança são avaliadas quanto ao esforço, tamanho e complexidade, a fim de 

serem aceitas ou rejeitadas para a sua efetiva execução; 

 Manutenção helpdesk: um suporte especializado para o atendimento direto 

ao usuário e o registro, avaliação, priorização e custeio de pedidos de 

alteração; 

 Análise de impacto: uma técnica para analisar os efeitos de determinada 

mudança no software;  

 Acordos de nível de serviço e contratos e licenças de manutenção: acordos 

contratuais que descrevem os objetivos e qualidade dos serviços; 

Mantenedores de software também são responsáveis por executar atividades de 

apoio, tais como documentação, gestão da configuração do software, verificação e 

validação, resolução de problemas, garantia de qualidade e treinamento de outros 

mantenedores e usuários (Bourque e Fairley, 2014). 

A ISO/IEC 14764 identifica as principais atividades de manutenção de software 

como sendo a implementação do processo, análise de problemas e modificações, 

implementação da modificação, revisão/aceitação da manutenção, migração e 

aposentadoria. A Figura 2.1 mostra o processo definido na norma ISO/IEC 14764 para 

manutenção. 
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Figura 2.1. Processo de Manutenção da ISO/IEC 14764 (2006) 

2.1.4 Problemas de Manutenção de Software 

Paduelli (2007) ressaltou nos resultados do seu estudo que problemas ligados a 

questões gerenciais estão mais presentes na manutenção do que os de caráter mais técnico. 

Pesquisas mais atuais corroboram com este posicionamento (Li et al., 2010; Bourque e 

Fairley, 2014; April e Abran, 2008). Estes problemas estão geralmente relacionados a 

recursos humanos, priorização de atividades, gestão de dados e outros fatores 

consequentes da falta de definição de processos adequados. 

O SWEBOK (Bourque e Fairley, 2014) apresenta algumas das questões 

relacionadas à manutenção de software, agrupadas em quatro categorias: Questões 

técnicas; Questões gerenciais; Estimativa de Custos; e, Medição. 

As questões técnicas envolvem a compreensão limitada dos mantenedores do 

sistema a ser mantido, o alto custo dos testes para replicação de problemas, a análise de 

impacto da solicitação de mudança e a manutenabilidade. As questões gerenciais 

abrangem o alinhamento da manutenção com os objetivos organizacionais, gestão dos 

recursos humanos, processos, aspectos organizacionais e outsourcing.  

Em relação a estimativa de custos da manutenção, a ISO/IEC 14764 estabelece 

que as duas abordagens mais populares para estimar recursos para manutenção de 

software são o uso de modelos paramétricos e o uso da experiência. E por fim, entidades 

relacionadas à manutenção de software, cujos atributos podem ser submetidos a medição, 

incluem processo, recurso e produto. O mantenedor deve determinar quais são as medidas 

adequadas com base no contexto da organização que mantém o software. 
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2.1.5 Manutenção como Serviço 

Embora manutenção e desenvolvimento de software compartilhem similaridades, 

pesquisas sugerem que a diferença fundamental é a abordagem utilizada para gerir suas 

atividades (Polo et al., 2002; Niessink e van Vliet, 2000; April et al., 2005). As atividades 

de desenvolvimento de software são regidas como um projeto, planejadas para entregar 

resultados dentro do orçamento e cronograma estimado, considerando recursos, custos e 

objetivos definidos. Por outro lado, a manutenção de software, muitas vezes, tem o 

objetivo de aumentar a tempo de vida do software para o maior possível (April e Abran, 

2008). 

Kajko-Mattsson (2007) aponta que as atividades de manutenção são realizadas em 

dois núcleos organizacionais: o back-end e o front-end. O back-end é responsável por 

realizar alterações no sistema para a resolução de solicitações de mudanças e problemas 

relatados. O front-end é responsável por atividades de atendimento direto ao cliente e 

registro, avaliação, priorização e encaminhamento de solicitações de mudanças e 

problemas não realizáveis neste nível de atendimento. 

A literatura aponta que há uma falta de metodologias específicas para a gestão da 

manutenção de software, e que metodologias de desenvolvimento de software não são 

diretamente aplicáveis à manutenção (Polo et al., 2002; Niessink e van Vliet, 2000; April 

et al., 2005). Além disso, a maioria das pesquisas tem se concentrado na criação de 

modelos de processos de desenvolvimento voltados para as atividades do núcleo de back-

end (Kajko-Mattsson, 2007), embora as atividades de apoio do front-end contribuam para 

a eficiência geral dos processos de desenvolvimento e manutenção no nível 

organizacional. 

Devido à característica operacional da manutenção de software e ao contato direto 

com usuários finais e clientes, autores têm sugerido que a manutenção de software pode 

ser tratada como um serviço (Pigoski, 1996; Bouman et al., 1999; Niessink e van Vliet, 

2000; April et al., 2005).  

De acordo com Niessink e van Vliet (2000), a manutenção de software tem maior 

enfoque na entrega de benefícios aos usuários, ao passo que o desenvolvimento de 

software está concentrado na criação de novos produtos. Os autores apontam que esta 

perspectiva traz novas questões, que quando tratadas, podem levar as organizações de 

manutenção ao sucesso. Estas questões estão relacionadas a percepção sobre o serviço 

entre clientes e provedores, divergências entre a especificação de serviços e expectativas, 
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divergências sobre o que é entregue e sobre comunicações. Niessink e van Vliet (2000) 

defendem que essas questões podem ser tratadas através de:  

i. Gestão dos comprometimentos: É importante planejar e documentar os 

compromissos de manutenção. Isto normalmente é feito sob a forma de 

Acordos de Nível de Serviço (ANS), acordados com clientes que especificam 

os serviços de manutenção, níveis de serviço mensuráveis (relacionados a 

tempo, qualidade), condições a serem seguidas pelos clientes e pelo provedor 

de serviço, exceções e quando os acordos devem ser revisados. Os ANS 

favorecem uma forma de garantir o atendimento às expectativas de clientes e 

parâmetros para medir a performance da manutenção; 

ii. Planejamento da manutenção: As atividades devem ser planejadas de 

acordo com os ANS. Isto envolve o planejamento das atividades, da 

transferência dos resultados para os clientes, da estimativa de recursos dos 

riscos associados. Os autores apontam que o planejamento das versões e das 

mudanças que que serão inclusas é parte da manutenção de software, e que, a 

disponibilidade de capacidade para resolução imediata de problemas deve ser 

planejada;  

iii. Rastreabilidade das atividades de manutenção: As atividades de 

manutenção devem ser acompanhadas individualmente, registando 

informações desde o pedido da solicitação até o momento da resolução. O 

acompanhamento das atividades permite o controle sobre o desempenho e 

sobre a conformidade aos ANS estabelecidos, permitindo a tomada de ações; 

iv. Gestão de eventos: A gestão de eventos engloba o conjunto de atividades que 

garantem que incidentes e solicitações de mudança sejam atendidos dentro dos 

níveis de serviço esperados. Estas atividades incluem manter um sistema de 

gestão de eventos, identificar, registrar, revisar e acompanhar eventos 

conforme procedimentos documentados, e gerar relatórios sobre as atividades 

da gestão de eventos. 

2.1.6 Empresas Orientadas à Manutenção e Evolução de Produtos de software 

Para o contexto deste trabalho, serão consideradas as organizações onde as 

atividades chave relacionadas ao desenvolvimento de software residem na manutenção e 

evolução de produtos de software.  
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De acordo com Lima (2008), no ambiente de fábricas de produtos, ou 

organizações orientadas a produto, o desenvolvimento funciona em torno dos produtos 

produzidos pela empresa. Neste caso, a fábrica deve conciliar a rotina de manutenção de 

seus produtos (manutenção corretiva), com as demandas geradas por diferentes projetos 

(manutenção evolutiva e/ou adaptativa), que culminam no surgimento ou evolução de 

funcionalidades no produto. Dessa forma, o produto é sempre preservado dentro da 

fábrica, podendo ser customizado ou parametrizado para os clientes demandadores de 

projetos. A Figura 2.2 ilustra o funcionamento de uma fábrica de produtos. 

 

Figura 2.2 - Fábrica de Produtos (Fonte: Lima, 2008) 

Em seu trabalho, Lima (2008), identificou as características das organizações 

orientadas a produto através de informações levantadas em oito empresas deste tipo. A 

análise das empresas foi realizada com base em observações e diagnósticos de processo 

(Gap Analysis) ao longo dos anos de 2005, 2006 e 2007. O autor descreveu as 

características observadas nas empresas divididas em dois tipos: (i) de negócio e 

processos; (ii) de produto. As características de negócio (i) estão relacionadas à forma 

como a empresa se posiciona no mercado, modo como se relaciona com clientes, e outros 

fatores de mercado; as características de processos (i) estão relacionadas à forma como 

as empresas exercem suas atividades operacionais (desenvolvimento e gerência) e como 

elas estão estruturadas; as características do produto (ii) dizem respeito às 

particularidades técnicas do produto que podem influenciar a melhoria do processo nestas 

empresas. 

A caracterização das organizações orientadas a produto é descrita a seguir (Lima, 

2008): 
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Características de negócio e processos: 

 Atividade centrada em manutenção: A manutenção do produto é a atividade 

viabilizadora do negócio. A atividade está centrada na realização de 

manutenção das funcionalidades já existentes no produto, seja corretiva, 

adaptativa ou evolutiva; 

 Múltiplos clientes: O mesmo produto de software, com possibilidade de 

algum tipo de parametrização (configurações específicas), é implantado em 

vários clientes. Quando necessárias, as customizações muitas vezes são 

realizadas por meio de parâmetros de configuração no próprio software, que 

redefinem o seu comportamento, tornando-o um novo produto, segundo a 

ótica de produto; 

 Contratos de manutenção: Geralmente, são estabelecidos contratos de 

manutenção do software com os clientes. Esses contratos estabelecem as 

responsabilidades da organização e dos clientes, bem como as formas de 

entregas dos serviços (a exemplo da forma de recebimento de atualizações do 

produto); 

 Antecipação de tendência: A evolução do produto não está condicionada 

apenas às necessidades explicitamente apontadas por clientes. A evolução do 

produto é influenciada também por aspectos relacionados a oportunidades de 

mercado, diferenciação competitiva, requisitos legais, necessidades de 

evolução tecnológica, melhoria de requisitos não funcionais e outros fatores 

que buscam torná-lo mais atrativo; 

 Estrutura típica – Suporte, Desenvolvimento, Homologação e 

Implantação: Observa-se uma divisão típica entre as áreas: o Suporte ao 

cliente (geralmente também definida como atendimento ou helpdesk é 

responsável por atender as dúvidas dos clientes, registrar os bugs e as novas 

funcionalidades apontadas por eles; o Desenvolvimento é responsável pela 

implementação das correções e das novas funcionalidades; a Homologação é 

responsável por realizar os testes do produto, geralmente testes funcionais e 

de “caixa preta”; a Implantação é responsável por identificar, em novos 

clientes, quais as customizações necessárias e quais adaptações serão exigidas 

no produto, bem como apoiar o cliente em redesenhar a sua forma de trabalho 

e outros ajustes necessários para a implantação do software. Muitas vezes pode 
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não existir essa divisão bem formalizada, contudo, observa-se uma divisão 

natural entre essas áreas da empresa; 

 Carência de processos documentados: Normalmente existem poucos ou 

nenhum processo documentado, e quando existem são pobremente 

documentados e não são completamente institucionalizados; 

 Desenvolvimento concorrente: Geralmente o desenvolvimento de novas 

funcionalidades ocorre concorrentemente com a manutenção corretiva, 

melhoria de requisitos não funcionais, manutenção preventiva, manutenção 

adaptativa e manutenção emergencial; 

 Várias versões do produto: São mantidas várias versões do produto 

disponível no mercado, o que demanda replicar as manutenções corretivas nas 

versões liberadas e sincronizá-las na versão em desenvolvimento; 

 Presença de bugs recorrentes: Bugs identificados pelos clientes e corrigidos 

em versões passadas podem ressurgir em versões futuras do produto, caso não 

seja feita uma análise dos problemas; 

 Projetos semelhantes: A organização mantém uma estrutura fixa de pessoal, 

ambiente físico, ferramentas, tecnologia e processos para a evolução do 

produto. A principal diferença no que é considerado projeto (fatia de tempo) 

é o escopo de atividades; 

 Alto custo associado aos bugs: Alto custo de imagem associado ao bug, pois 

um bug no produto será percebido por vários clientes. 

Características do produto: 

 Código único: Geralmente existe uma divisão lógica em módulos do produto, 

contudo, não existe uma divisão física bem definida. Existe um 

compartilhamento de código fonte entre os vários módulos, e suas interfaces 

são pobremente definidas e documentadas; 

 Divisão lógica do produto: Os produtos de software estão geralmente 

divididos em módulos lógicos, orientados às áreas de negócio do cliente. O 

modelo de comercialização envolve, geralmente, apenas o pacote completo, 

mas muitas vezes seria interessante a oportunidade de negociar módulos 

separadamente; 
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 Produto Legado: Geralmente, as evoluções ocorrem com base em um 

produto legado com pouca documentação, dificultando a análise de 

rastreabilidade das mudanças. 

2.2 Melhoria do Processo de Software 

Todas as atividades realizadas por uma organização fazem parte de algum 

processo. Mais formalmente, um processo é um grupo de atividades realizadas numa 

sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para 

um grupo específico de clientes (Hammer e Champy, 1994 apud Schwening, 2009). O 

processo de software pode ser compreendido como um conjunto de atividades, práticas e 

transformações (realizadas por pessoas) para o desenvolvimento e manutenção de 

software e seus produtos associados, que podem incluir planos de projeto, documentos de 

projeto, código, casos de teste, manuais do usuário, entre outros (Paulk et al., 1994). 

O uso sistemático e disciplinado de processos tem sido considerado necessário 

para o sucesso de empresas de software. Este sucesso está relacionado a aspectos como: 

aumento de sua competitividade, capacidade para assumir maiores riscos e aumento da 

qualidade de seus produtos. Há mais de duas décadas, Humphrey (1989) já afirmava que 

para empresas de software obterem sucesso é preciso existir harmonia entre seus 

processos de software, focando em: pessoas, produtos, processos e projetos.  

Pressman (2011) destaca que a falta de adoção de métodos, ferramentas e 

procedimentos no desenvolvimento de software têm produzido números expressivos de 

projetos não concluídos e projetos concluídos que não atendem as necessidades do 

cliente.  

Neste contexto, a Engenharia de Software tem dado foco em uma subárea 

específica nomeada de Melhoria do Processo de Software (MPS) (SPI - Software 

Process Improvement). A MPS estabelece que para desenvolver softwares de qualidade 

é necessário que as atividades sejam planejadas e gerenciadas, de modo a minimizar os 

custos e otimizar a realização das tarefas.  

Na indústria de software, Watts Humphrey foi um dos primeiros estudiosos a 

aplicar o conceito de processo para a solução dos problemas de desenvolvimento de 

software. Em seu livro, Humphrey (1989) afirma que “o primeiro passo importante ao 

lidar com problemas de desenvolvimento de software é tratar esta atividade como um 

processo que pode ser controlado, medido e melhorado”. 
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Sommerville (2010) aborda este conceito definindo que Melhoria do Processo de 

Software significa, de forma simplificada, compreender os processos existentes e 

modificá-los, a fim de melhorar a qualidade do produto e reduzir os custos e o tempo de 

desenvolvimento de software. A ISO/IEC 15504 define o mesmo conceito, destacando a 

importância de alinhar a MPS às necessidades de negócio da organização (ISO15504-5; 

2006). Salviano (2006) aborda este aspecto ressaltando que normalmente os objetivos 

estratégicos são uma seleção e composição de fatores como controle e redução dos prazos, 

custos, e outros recursos para o desenvolvimento, manutenção e operação de sistemas 

intensivos em software. Estes objetivos tendem a satisfazer os usuários e a comunidade 

envolvida, com um número mínimo de erros na execução desses sistemas. 

A definição para Melhoria do Processo de Software que adotaremos neste trabalho 

está fundamentada na definição da ISO/IEC 15504-5 (2006) e pode ser descrita como: 

“O propósito da melhoria do processo de software é “a melhoria contínua da eficiência 

e eficácia da organização por meio dos processos utilizados e mantidos de forma 

alinhada às necessidades de negócio.” 

2.2.1 Abordagens para Melhoria do Processo 

Independente da definição específica de MPS, ela é realizada nas organizações 

por meio de abordagens (Persse, 2006). Uma abordagem para MPS é uma orientação para 

um conjunto de ações para a melhoria do processo em uma organização intensiva em 

software, descrevendo fases, atividades e recursos necessários para um esforço de 

melhoria bem sucedido (Rocha et al., 2001; Salviano, 2006).  

Nos últimos anos, diversas abordagens têm sido elaboradas com o objetivo de 

guiar as organizações no caminho da melhoria do processo de software provendo um 

roteiro racional para isto. A ISO/IEC 15504-5 define MPS como um grupo de processos 

com três processos (ISO/IEC 15504-5, 2006):  

 Estabelecimento do processo de software: estabelecer um conjunto de 

processos organizacionais para todos os processos do ciclo de vida à medida 

que eles se aplicam às atividades do negócio;  

 Avaliação do processo de software: determinar o quanto os processos 

padrões da organização contribuem para o atendimento de seus objetivos 

estratégicos e apoiar o foco da organização na necessidade de melhoria 

contínua do processo; 
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 Melhoria do processo de software: a melhoria contínua da eficiência e 

eficácia da organização por meio dos processos utilizados e mantidos de forma 

alinhada às necessidades de negócio. 

Várias abordagens para MPS têm como referência o ciclo PDCA (Plan-Do-

Check-Act, Planeja-Executa-Verifica-Atua), proposto por Walter Shewart e popularizado 

por Deming (Deming, 1982). O ciclo PDCA é iniciado com o planejamento (Plan) do 

que será feito, estabelecimento de metas e, definição dos métodos para atingir as metas. 

A segunda fase (Do) envolve a realização das atividades com os métodos definidos e 

conforme o planejado para atendimento das metas. A terceira fase (Check) envolve a 

verificação dos resultados em relação às metas definidas e, finalmente, a quarta fase 

(Action) envolve correções de rotas se for necessário e, tomadas de ações corretivas ou 

de melhoria. A partir do conceito do PDCA foram criadas outras abordagens, como 

exemplo: o modelo IDEAL (Mcfeeley, 1996) e o ciclo de melhoria da ISO/IEC 15504 

(ISO/IEC 15504-7, 1998).  

2.2.1.1 Melhoria do Processo baseada em Modelos 

A MPS pode ser implementada de forma ad-hoc, contudo a melhoria do processo 

implementada sistematicamente, baseada em modelos, padrões ou abordagens, mostrou-

se mais eficiente (Mutafelija e Stromberg (2003) apud Salviano (2006)).  

Salviano (2006) descreve a Melhoria do Processo de Software Baseada em 

Modelos de Maturidade e da Capacidade de Processo como: “Abordagem para a 

melhoria de organizações intensivas em software, baseada em modelos de capacidade de 

processo de software, por meio do estabelecimento, avaliação e melhoria da capacidade 

de seus processos mais importantes, relacionados às atividades de aquisição, 

fornecimento, operação, desenvolvimento, manutenção, gerência, melhoria e/ou apoio 

de sistemas de software com objetivo de satisfazer de forma mais eficiente e eficaz os 

objetivos estratégicos da organização.” 

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

do processo é uma caracterização da habilidade do processo atingir os objetivos de 

negócios atuais ou futuros. Essencialmente, capacidade do processo é a habilidade 

inerente de um processo produzir resultados como o planejado (Ahern et al., 2001 apud 

Salviano, 2006).  

Os modelos de capacidade de processo, comumente também chamados de 

modelos de referência, constituem-se de um repositório das boas práticas, organizadas 
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de forma sistemática e baseadas nos conceitos de capacidade do processo. O termo “boas 

práticas” diz respeito a ações consolidadas na prática como boa forma de desenvolver 

determinada atividade (Salviano, 2006). 

A MPS utiliza um ou mais modelos como referência para orientar as ações de 

melhoria. Os principais modelos são estruturados através dos níveis de capacidade de 

processo segundo uma representação contínua ou estagiada. A representação contínua é 

caracterizada por um conjunto de áreas de processo e um conjunto de níveis de capacidade 

de processo; na representação estagiada existe um conjunto de níveis de maturidade com 

áreas de processo e nível de capacidade pré-definidos. Os modelos CMMI, por exemplo, 

são modelos de capacidade de processo, e podem ser implementados tanto na forma 

contínua quanto na estagiada (SEI, 2010a; SEI, 2010b). No Quadro 2.2 é apresentado a 

comparação das duas abordagens do modelo. 

Quadro 2.2. Representação Contínua e Estagiada do CMMI (Salviano, 2006) 

Representação Contínua do CMMI Representação Estagiada do CMMI 

Possibilita liberdade explícita para selecionar a 

ordem da melhoria que melhor atenda os objetivos 

estratégicos da organização e trate as áreas de risco 

da organização. 

Permite que as organizações tenham um caminho 

de melhoria predeterminado e provado. 

Permite uma maior visibilidade da capacidade 

atingida em cada área de processo. 

Foca em um conjunto de processos com uma 

capacidade específica que é caracterizada por cada 

nível de maturidade. 

Provê uma pontuação de nível de capacidade que é 

utilizada primeiramente para melhoria da 

organização e é raramente comunicada 

externamente. 

Provê um nível de maturidade que é geralmente 

utilizado em comunicações gerenciais internas, 

comunicações externas à organização, e durante 

aquisições com um meio para a qualidade. 

Permite melhoria de processos diferentes serem 

realizadas em diferentes taxas 

Resume resultados de melhoria de processo em 

uma forma simples, um único número de nível de 

maturidade 

Reflete uma nova abordagem que ainda não tem 

dados para demostrar que está relacionado ao 

retorno de investimento 

Baseado em uma história relativamente longa de 

uso que inclui estudos de caso e dados que 

demostram retorno de investimento provado 

 

O modelo CMMI (SEI, 2010a) destaca que as duas abordagens são válidas, e que 

o mais importante é que as empresas considerem quais objetivos de negócio deverão ser 

apoiados pela melhoria do processo, e a partir daí, avaliar qual representação é mais 

apropriada. 

Shaeffer (2004) apud Salviano (2006) aponta que um problema das representações 

estagiadas está relacionado aos efeitos negativos dos níveis de maturidade, incluindo a 

“supervalorização” pelas organizações do foco nos níveis de maturidade em detrimento 
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da melhoria contínua, e o errôneo entendimento de níveis de maturidade como um fim e 

não como um meio para um fim. 

2.2.1.2 Abordagem Prescritiva vesrus Indutiva 

A respeito da forma de condução da MPS, Wang e King (2000) apud Barreto 

(2011) estabelecem que as principais abordagens para a definição de processos são: 

 Definição de processos com base em modelos de referência (Top-Down): 

Para isto, os seguintes passos são seguidos: (i) selecionar, a partir de modelos 

de processo de referência, elementos para reutilização, estabelecendo um 

processo padrão para a organização; (ii) derivar, a partir do processo padrão 

organizacional, processos instanciados para os projetos da organização, que 

devem ser adequados à complexidade, tamanho e demais características do 

projeto; (iii) aplicar o processo instanciado nos projetos; 

 Definição de processos com base na cultura da organização (Bottom-Up): 

neste caso aproveita-se o máximo os processos já existentes na organização, 

que serão sucessivamente melhorados em função dos resultados de avaliações 

e objetivos de melhoria; 

 Definição de processos com base nos objetivos organizacionais: em função 

dos objetivos estabelecidos para a organização são definidos quais processos 

atendem a estes objetivos, sendo então priorizados, definidos e implantados 

conforme planos e recursos; 

 Definição de processos com base nas necessidades dos clientes: A definição 

de processos orientada àqueles que têm maior potencial de gerar satisfação 

nos clientes da organização. 

Barreto (2011) afirma que, apesar desta diferenciação de tipos de abordagem, na 

prática são utilizadas soluções híbridas que combinam características de diferentes tipos. 

Santana (2012) compara as abordagens “Top-Down” ou “Prescritiva” e “Bottom-

up” ou “Indutiva”. De acordo com o autor, a abordagem prescritiva é mais comum nas 

iniciativas de MPS, onde existe há identificação dos processos “to-be-improved”. Esta 

abordagem prega que os processos reais devem ser comparados com um conjunto de boas 

práticas. Em caso de divergências, devem ser identificadas as oportunidades de melhoria, 

e eliminadas as diferenças entre o processo real e o conjunto de boas práticas providas 

pelos modelos (Siakas et al., 2005 apud Santana, 2012).  
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Ainda de acordo com o autor, os métodos indutivos de MPS apresentam uma 

abordagem bottom-up baseada no que deve ser realizado, em termos de melhorias 

organizacionais, face a compreensão aprofundada da situação atual do processo. A ideia 

é fundamentar a melhoria do processo mediante experiências na execução de projetos. 

Não existe uma avaliação inicial formal ou comparação com um conjunto pré-definido 

de práticas. Em vez disso, são definidas metas quantificáveis e, a partir delas, melhorias 

são escolhidas (Pettersson et al., 2008 apud Santana, 2012).  

Neste trabalho, são adotados os conceitos da abordagem Indutiva (Bottom-up) e 

Prescritiva (Top-Down) conforme mencionados por Santana (2012), considerando que a 

definição de processos de forma indutiva abrange os conceitos de definição de processos 

com base na cultura da organização, com base nos objetivos de negócio e com base nas 

necessidades dos clientes, estabelecidos por Wang e King (2000) apud Barreto (2011). 

Além disso, a abordagem proposta neste trabalho adota a Melhoria do Processo 

de Software Baseada em Modelos de Capacidade de Processo, por meio da representação 

contínua dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC, para a definição de um Perfil de 

Capacidade de Processo (PCP).  

2.2.2 Perfil de Capacidade de Processo 

Além das arquiteturas (representações) estagiada e contínua, um terceiro tipo de 

arquitetura tem sido discutido e estudado na Engenharia de Software. Em sua tese de 

doutorado Salviano (2006) propõe a Engenharia de Processo Dirigida por Perfil de 

Capacidade de Processo (Process Capability Profile Driven Process Engineering – 

PCDE) aplicada a software.  

O autor define a PCDE como uma evolução da representação contínua. Na PCDE, 

apenas a dimensão dos níveis de capacidade é pré-definida, não existindo a prefixação da 

dimensão dos processos – as Áreas de Processo podem ser definidas de acordo a 

necessidade de cada organização, baseado nos seus objetivos de negócio. Dessa forma, 

um conjunto de Áreas de Processo são associados a níveis de capacidade, definindo um 

Perfil de Capacidade de Processo (PCP). 

Um PCP é um modelo que representa um processo segundo o aspecto de 

capacidade de processo. Dessa forma, o processo de uma organização deve ser 

representado por um perfil de capacidade de processo, que é a abstração do processo da 

organização, segundo o aspecto de capacidade de processo (Salviano, 2006). O Perfil de 

Capacidade é um elemento central no relacionamento entre modelos de capacidade de 
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processo (e outros tipos de modelos de referência) e o processo da organização, como 

ilustra a Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Perfil entre modelos e processo (Salviano, 2006) 

Um PCP representa um perfil alvo para um projeto de MPS que é composto por 

um determinado número de processos, selecionados pela organização, que será referência 

para a implementação das melhorias. O perfil de processo é tratado como alvo porque a 

melhoria obtida nestes processos trará um grande impacto positivo no modelo de negócio 

da organização (Salviano, 2006). 

Os perfis alvo são níveis de capacidade estimados para um conjunto de processos 

considerados importantes no que se refere à(s) meta(s) de negócio/melhoria para uma 

organização no momento da avaliação. O nível de capacidade indicado representa a 

habilidade sugerida à organização para a execução do processo específico de forma a 

atender suas metas de negócio (Schwening, 2009). 

Salviano (2006) definiu uma abordagem exemplo orientada à Engenharia de 

Processo Dirigida a Perfil de Capacidade de Processo (PCDE) chamada PRO2PI-

CYCLE. As fases da PRO2PI-CYCLE são baseadas nas abordagens IDEAL e Ciclo de 

Melhoria da ISO/IEC 15504, com a adição da atividade de definição e utilização do Perfil 

de Capacidade de Processo (PCP). A Figura 2.4 ilustra as atividades e os outros elementos 

da abordagem PRO2PI-CYCLE. 
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Figura 2.4. Fases da abordagem PRO2PI-CYCLE (Salviano, 2006) 

A referência principal para a melhoria dos processos nesta abordagem é o Perfil 

de Capacidade de Processo (PCP), cuja definição e utilização é encapsulada na atividade 

“define e utiliza PRO2PI”. O PRO2PI deve ser entendido como o PCP que será utilizado 

como referência para a MPS. A atividade “define e utiliza PRO2PI” é realizada em 

paralelo às outras seis atividades, que são sequenciais, e o foco da atividade vai sendo 

ajustado ao longo do ciclo. No início o foco maior está na definição do PRO2PI e, com o 

progresso, o foco passa para a utilização do PRO2PI. 

O autor sugere um método para estabelecimento de um PCP que possa ser 

utilizado no PRO2PI-CYCLE para a definição de um PRO2PI. Este método é 

denominado de PRO2PI-WORK (PRO2PI Establishment Workshop Method). O 

PRO2PI-WORK é apenas um exemplo de como realizar a definição do PCP, e está 

direcionado ao contexto específico de micro e pequenas organizações de 

desenvolvimento de software, como processo de baixa capacidade (até o nível 3 de 

capacidade). O PRO2PI-WORK é composto por quatro fases sequenciais: (i) preparação 

do trabalho; (ii) escolha de PRO2PI; (iii) orientações para PRO2PI; e (iv) conclusão do 

trabalho. 

Ainda no contexto da abordagem PRO2PI-CYCLE, são definidas algumas 

propriedades que um PCP deve atender para que este seja útil e efetivo como orientação 

para a melhoria de do processo de uma organização. Um PCP deve ser: relevante, 
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oportuno, viável, sistêmico, representativo, rastreável, específico e dinâmico. Essas 

propriedades são descritas a seguir (Salviano, 2006):  

 Relevante: O PCP deve refletir um cenário de processo para a organização 

que esteja alinhado aos seus objetivos estratégicos e de negócio, representando 

melhorias importantes para a organização. 

 Oportuno: Está relacionado ao modo como o PCP trata as oportunidades para 

a melhoria do processo.  

 Viável: O PCP deve representar um cenário de processo que requeira uma 

quantidade de esforço e de recursos que seja viável a partir do estado atual da 

organização. 

 Sistêmico: Um PCP deve representar um cenário de processo que seja um 

sistema. Como um sistema, esse cenário de processo deve ser ao mesmo tempo 

uma situação auto-sustentável e uma etapa para a melhoria. 

 Representativo: O PCP deve representar um conjunto de processos que é 

significativo em termos dos procedimentos já executados pela organização. 

 Rastreável: Como os modelos genéricos mais utilizados são consolidações de 

melhores práticas utilizadas por várias organizações, pode ser importante 

manter uma rastreabilidade do PCP com elementos relevantes dos modelos 

(e.g. áreas de processo, níveis de maturidade). 

 Específico: cada organização tem sua especificidade, é fundamental que o 

PCP tenha elementos específicos para a organização. 

 Dinâmico: Como os vários fatores que influenciam o que deveria ser o estado 

do processo podem mudar, é importante que o PCP possa ser ajustado. 

Finalmente, além de ser aplicável para uma organização única, a abordagem 

PRO2PI também é aplicável para domínios específicos (Salviano, 2006). Este trabalho 

fundamenta a proposta de um PCP para o contexto de organizações orientadas à 

manutenção e evolução de produtos de software a partir dos conceitos estabelecidos nesta 

seção. 

2.2.3 Os Modelos CMMI 

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

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

de avaliação criados pelo Software Engineering Institute (SEI) da Universidade Carnegie 

Mellon (CMU) e mantidos atualmente pelo CMMI Institute (SEI, 2010a; SEI, 2010b). Os 
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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).  

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

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

avaliação (SEI, 2010a; SEI, 2010b). 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 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. 

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

CMMI Model Foundation (CMF), ou seja, as áreas de processos base 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 dos 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 (SEI, 2010a; SEI, 2010b). Na Figura 2.5 é ilustrado como funciona o 

compartilhamento das Áreas de Processo nos três modelos. 

 

Figura 2.5. Compartilhamento entre as Áreas de Processos no CMMI versão 1.3 
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O CMMI Model Foundation é formado por 16 Áreas de Processos, distribuídas 

nos níveis de maturidade em comum de cada modelo (SEI, 2010a; SEI, 2010b), conforme 

demonstrado no Quadro 2.3. 

Quadro 2.3. Áreas de Processo CORE CMMI versão 1.3 (SEI, 2010a) 

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 

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 

 

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

Gerenciamento de Projetos, Engenharia, Suporte e Gerenciamento de Processos. Uma 

área de processo é um conjunto de práticas relacionadas que, quando implementadas 

conjuntamente, satisfazem os objetivos considerados importantes para constituir a 

melhoria do processo.  

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. A Figura 2.6 ilustra a estrutura de uma Área de 

Processo. 
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Figura 2.6. Componentes da Área de Processo dos Modelos CMMI (SEI, 2010a) 

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

 Gerenciamento de Projetos: relaciona as atividades de gerenciamento de 

projeto como: planejamento, monitoramento e controle;  

 Engenharia: cobre as atividades de desenvolvimento e manutenção que 

são compartilhadas entre as disciplinas de engenharia;  

 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 dos processos. 

O CMMI oferece a melhoria de processos nas representações contínua e a 

estagiada. A representação contínua do modelo CMMI na versão 1.3 define quatro níveis 

de capacidade por área de processo (SEI, 2010a; SEI, 2010b):  

 Nível 0: Incompleto – Existe uma falha geral em se alcançar o objetivo 

do processo. Um processo incompleto é tanto um processo que não é 

executado ou é executado parcialmente. 

 Nível 1: Executado – Um processo com nível de capacidade 1 é 

caracterizado como um processo executado. Um processo executado 

aquele que satisfaz às metas específicas da área de processo; 

 Nível 2: Gerenciado – O processo produz os produtos de trabalho com 

qualidade aceitável e dentro do prazo. Isso é feito de forma planejada e 
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controlada. Um processo de capacidade 2 é caracterizado como um 

processo gerenciado, que além de ser executado também é planejado e 

executado de acordo com políticas, emprega pessoas capacitadas e 

recursos adequados para produzir resultados controlados, comunicando 

aos envolvidos relevantes; 

 Nível 3: Definido – Um processo com nível de capacidade 3 é 

caracterizado como um processo definido, que além de gerenciado é 

adaptado a partir do conjunto de padrões de processo da organização com 

base em diretrizes da mesma para adaptação do processo. 

Na representação por estágios a melhoria contínua dos processos da organização 

é obtida por meio de passos evolutivos entre os cinco níveis de maturidade definidos pelo 

modelo: 

 Nível 1: Inicial – existe uma falha geral em se alcançar os objetivos do 

processo os processos são informais e caóticos e a organização 

normalmente não possui um ambiente estável; 

 Nível 2: Gerenciado – a organização atingiu todas as metas específicas e 

genéricas das áreas de processos do nível 2 de maturidade. Isto é, os 

projetos da organização asseguraram que os requisitos são gerenciados e 

que os processos são planejados, executados, medidos e controlados; 

 Nível 3: Definido - a organização atingiu todas as metas específicas e 

genéricas das áreas de processos definidas para os níveis de maturidade 2 

e 3. Neste nível, os padrões, descrições de processos e procedimentos para 

um projeto são adaptados do conjunto de processos padrão da organização 

para se adequar a um projeto ou unidade organizacional específicos; 

 Nível 4: Gerenciado Quantitativamente - uma organização atingiu todas 

as metas específicas das áreas de processos atribuídas aos níveis de 

maturidade 2, 3 e 4 e as metas genéricas atribuídas aos níveis de 

maturidade 2 e 3. Neste nível, processos selecionados são previsíveis de 

forma quantitativa; 

 Nível 5: Em Otimização - uma organização atingiu todas as metas 

específicas das áreas de processos atribuídas aos níveis de maturidade 2, 

3, 4 e 5 e as metas genéricas atribuídas aos níveis de maturidade 2 e 3. Os 

processos são continuamente melhorados com base em um entendimento 
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quantitativo das causas comuns de variações inerentes aos processos. O 

nível de maturidade 5 se concentra no melhoramento contínuo do 

desempenho de processos através de melhorias tecnológicas incrementais 

e inovadoras. 

A versão dos modelos CMMI utilizados neste trabalho foi a versão 1.3. Nas 

próximas seções são detalhados o contexto específico dos modelos CMMI-DEV e 

CMMI-SVC, que são base para a realização deste trabalho.  

2.2.3.1 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, 2010a). 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 (SEI, 2010a). 

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 CMMI-DEV possui 22 áreas de processo, 

sendo 16 PA do CMMI Model Foundation (CMF) e 5 PA específicas para o desenvolvimento 

de software, conforme demonstrado no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4. PA Específicas do CMMI-DEV versão 1.3 (SEI, 2010a) 

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 

 

2.2.3.2 CMMI-SVC 

O modelo CMMI para Serviços (CMMI-SVC) (SEI, 2010b) é o mais novo modelo de 

capacidade e maturidade criado pelo SEI. Baseia-se em conceitos e práticas de normas e 

modelos focados em serviços, incluindo o Information Technology Infrastructure Library 
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(ITIL) (OGC, 2007), a ISO/IEC 20000 - Gestão de Tecnologia da Informação (ISO/IEC 

2000, 2005) e o Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 

(ITGI, 2005) e, dessa forma, está em conformidade com os mesmos.  

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

gerenciar serviços. Norteado pelo conceito de que um serviço é um produto intangível e 

não armazenável, o CMMI-SVC foi desenvolvido com foco na prestação de serviços de 

diversas organizações, incluindo empresas de treinamento, logística, consultoria, 

instituições de saúde, sociedades financeiras, assim como serviços de tecnologia da 

informação (TI) (SEI, 2010b).  

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 de serviços 

é um fator chave para um melhor desempenho na prestação de serviços e, 

consequentemente, na satisfação do cliente (SEI, 2010b).  

O CMMI-SVC contém 24 áreas de processo, onde 16 PA são do CMMI Model 

Foundation (CMF) e 7 PA são específicas de processos que envolvem serviços de um 

modo geral, conforme demonstrado no Quadro 2.5. 

Quadro 2.5. PA Específicas do CMMI-SVC versão 1.3 (SEI, 2010b) 

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 

Entrega do Serviço (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 

 

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 (SEI, 

2010b). 
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2.2.3.3 Adoção dos modelos CMMI 

Periodicamente, o CMMI Institute publica relatórios dos perfis de maturidade do CMMI 

para acompanhamento das tendências de adoção, incluindo a distribuição global de 

avaliações e número de avaliações. Este relatório tem por propósito caracterizar a adoção 

do CMMI e os resultados das avaliações SCAMPI para os modelos CMMI-DEV, CMMI-

SVC e CMMI-ACQ. 

O Relatório de dezembro de 2014 (CMMI Institute, 2014) foram compilados com 

dados dos resultados das avaliações submetidas ao Instituto CMMI a partir do início de 

2007 ao fim de 2014 e representam os valores da última avaliação de cada organização. 

Na Figura 2.7 é apresentado o número de avaliações por ano que ocorreram neste período. 

 

  

Figura 2.7. Relatório de Avaliações CMMI por Ano (CMMI Institute, 2014) 

O Brasil é sétimo país em número de avaliações já realizadas no modelo CMMI-

DEV, contando 242 avaliações. Analisando todos os modelos CMMI (CMMI-DEV, 

CMMI-SVC e CMMI-ACQ), o Brasil é o oitavo país em número de avaliações já 

realizadas, tendo no total 269 avaliações, sendo que foram 242 no modelo CMMI-DEV, 

16 no modelo CMMI-SVC e nenhuma no modelo CMM-ACQ. Considerando somente o 

ano de 2014, o Brasil é o sétimo país em número de avaliações, como mostra a Figura 2.8 

 

Figura 2.8. Número de Avaliações por País em 2014 (CMMI Institute, 2014) 
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2.3 Melhoria do Processo em Micro e Pequenas Organizações   

No Brasil não há uma definição única para a caracterização de Micro e Pequenas 

Empresas (MPE). Os principais critérios para esta caracterização estão relacionados ao 

faturamento anual ou ao número de funcionários. Sob a visão do Ministério de Ciência e 

Tecnologia (MCT), os dois critérios são adotados, sendo microempresas caracterizadas 

por uma força de trabalho de até 9 funcionários e faturamento anual de até R$ 

1.200.000,00, enquanto pequenas empresas são caracterizadas por uma força de trabalho 

de 10 a 49 funcionários e faturamento anual entre R$ 1.200.000,00 e 10.500.000,00. Para 

o SEBRAE (2006), o quantitativo de funcionários é o critério para categorização do porte 

das organizações. 

Para o contexto desta pesquisa foi adotado o critério de força de trabalho, 

conforme distribuição estabelecida pelo MCT. Esta decisão foi tomada em virtude das 

atividades de organizações de software serem dependentes do envolvimento extensivo de 

pessoas. Assim, as atividades de melhoria do processo são altamente impactadas pelo 

quantitativo de pessoas. 

O setor micro e pequeno empresarial é muito importante para a economia 

nacional. Conforme o último relatório sobre o mercado nacional de software, publicado 

pela Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES, 2014), o mercado é 

explorado por cerca de 11.230 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção, 

distribuição de software e prestação de serviços. Daquelas que atuam no desenvolvimento 

e produção de software, cerca de 93% são classificadas como micro e pequenas empresas. 

Tipicamente, as MPE sofrem problemas similares a qualquer tipo de empresa, no 

entanto, enfrentam estes problemas ao extremo devido à informalidade de seus processos 

e à falta de recursos (Thiry et al., 2006b). Estas características podem prejudicar as MPE 

no que se refere à sua qualidade, produtividade e competitividade, ou até mesmo à sua 

sobrevivência no mercado. Em particular, as MPE têm geralmente um processo de 

software informal e, consequentemente, dependente principalmente da competência das 

pessoas envolvidas. 

De acordo com Thiry et al. (2006a), o estabelecimento sistemático de processos 

pode contribuir significativamente na sua melhoria e assim, aumentar sua 

competitividade e suas chances de sobrevivência. No entanto, diversos autores apontam 

dificuldades na implementação de iniciativas de melhoria do processo em MPE, não 

limitados apenas ao cenário nacional (Hasan, 2012; Boas et al., 2010; Khokhar et al., 



59 

 

2010; Pino et al., 2008; Alvarez et al., 2006; Thiry et al., 2006b; Garcia et al., 2004; 

Richardson e Wangenheim, 2007). 

Para Kelly e Culetton (1999) apud Schwening (2009), iniciativas de melhoria do 

processo em pequenas organizações têm que minimizar os efeitos limitantes do seu porte 

e maximizar os benefícios inerentes à inserção dos processos (Kelly e Culetton, 1999 

apud Schwening, 2009). Desta forma, é importante que exista alinhamento entre modelos 

de referência para MPS com os modelos de negócio das organizações (SEI, 2006). Em 

relação a isso, Pino et al. (2008) apontam que os modelos de referência não procuram 

fornecer um alinhamento com as características da organização, deixando esta tarefa a 

cargo daqueles que executarão a melhoria. 

Schwening (2009) sintetiza os problemas mais comuns para as MPE relacionados 

com a implementação de iniciativas de MPS, conforme observa na literatura: 

 Recursos: Os recursos necessários para um projeto de MPS devem estar 

disponíveis em quantidade suficiente para o sucesso da iniciativa (Hefner 

e Tauser, 2001; Dyba, 2003). Dentre estes recursos destacam-se o 

investimento em pessoal, em ferramentas e em consultoria especializada 

(Staples et al., 2007). 

 Retorno do investimento (ROI): o ROI relacionado à melhoria dos 

processos deve ser o mais visível possível, mantendo a organização 

motivada com os benefícios obtidos e diminuindo o risco de parada do 

processo de melhoria (Erdogmus et al., 2004; Staples et al., 2007). 

 Processos adequados a organização: O projeto de MPS deve ser 

adaptado às características da organização (Hefner e Tauser, 2001; Dyba, 

2003), e harmonizado com a cultura organizacional. 

 Compromisso da direção: É importante garantir o apoio da alta gestão 

com o processo de melhoria, com visão e compromisso de longo prazo 

(Varkoi, 2002; Dyba, 2003; Basili et al., 2002). 

 Objetivos de negócio: os objetivos de melhoria devem estar ajustados aos 

objetivos de negócio da organização (Hefner e Tauser, 2001), garantindo 

o crescimento da empresa e que a melhoria do processo não se torne uma 

iniciativa desvinculada às outras áreas da organização. 
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 Fatores não técnicos: É importante considerar aspectos relacionados à 

cultura e estrutura organizacional para garantir a viabilidade do projeto de 

melhoria (Hefner e Tauser, 2001; Dyba, 2003). 

 Envolvimento da equipe: A resistência à mudança pode dificultar 

consideravelmente a institucionalização de processos, desta forma, é 

necessário garantir o envolvimento de todos os colaboradores (Dyba, 

2003). 

 Investimento na equipe: é importante investir em melhoria de pessoal 

(contratação, ambientes de trabalho, treinamentos) (Basili et al., 2002). A 

maturidade dos processos está diretamente ligada à maturidade dos 

colaboradores da organização (Staples et al., 2007). 

Khokhar et al. (2010) corroboram com estes problemas apontando fatores críticos 

para o sucesso de iniciativas de MPS em pequenas organizações: envolvimento da alta 

direção, envolvimento dos funcionários, comprometimento da gestão, treinamentos, 

alinhamento de negócio, foco no processo organizacional, e conscientização sobre 

qualidade junto às pessoas. 

Nesta tese, as terminologias micro e pequena empresa e micro e pequena 

organização, tem o mesmo propósito, ou seja, focam em uma empresa de dimensão 

pequena. 

2.4 Trabalhos relacionados 

Em relação à manutenção e evolução de software, diversos autores realizaram 

iniciativas para cobrir a falta de modelos específicos para este contexto. Observa-se que 

as abordagens construídas foram inspiradas em modelos e normas como ISO/IEC 12207 

(ISO 12207, 2008), ISO/IEC 14764 (ISO/IEC 14764, 2006), CMMI (SEI, 2010a; SEI, 

2010b) e ITIL (OGC, 2007). 

Kajko-Mattsson (2007) defende em seus trabalhos que a manutenção tem 

características específicas. A abordagem estabelecida pela autora envolve um conjunto 

de modelos de maturidade agrupados sob o EM³ (Evolution and Maintenance Maturity 

Model). O modelo foi criado a partir de experiências na indústria e Normas IEEE 1219 

(IEEE 1219, 1998); ISO/IEC 14764 (ISO/IEC 14764, 2006) e ITIL (OGC, 2007). Até o 

momento da realização desta pesquisa, a proposta do EM³ é a criação de submodelos 

específicos para os processos primários, relacionados aos tipos de manutenção corretiva 

(CM³), evolutiva (EnhM³), adaptativa (AM³), preventiva (PM³) e redutiva (RM³) e 
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processos de suporte. Durante a pesquisa realizada identificou-se apenas evidências de 

materiais descrevendo o modelo CM³ (Corrective Maintenance Maturity Model), 

direcionado às manutenções corretivas (Kajko-Mattsson et al., 2012; Kajko-Mattsson et 

al., 2001). 

Na tese de Niessink (Niessink, 2000; Niessink e van Vliet, 2000) é proposto o IT 

Service Capability Maturity Model (IT Service CMM), um modelo de maturidade 

direcionado a organizações de manutenção de software e outros provedores de serviço de 

TI, com ênfase em serviços ao invés de produtos. O autor defende que as características 

de serviço da manutenção de software devem ser consideradas, justificando a criação de 

seu modelo que atende a um escopo mais amplo que a de empresas de manutenção, 

aplicado a qualquer provedor de serviço de TI. O modelo foi fundamentado no Software 

CMM (SEI, 1995). 

Polo et al. (2002) descrevem o MANTEMA, um modelo de processo para a 

manutenção de software baseado na Norma ISO/IEC 12207. O modelo foi estabelecido 

pela necessidade de uma metodologia específica para a manutenção de software. Em Pino 

et al (2012) o MANTEMA foi adaptado para empresas de pequeno porte, sob a 

justificativa de que há necessidade de adaptações de modelos de melhoria do processo 

para as necessidades e restrições deste tipo de organizações. Assim, foi criado o Agile 

MANTEMA, com características ágeis para melhor atender as necessidades de 

organizações de pequeno porte. 

O modelo SMmm foi projetado para ser usado como um complemento do modelo 

CMMI, preservando portanto, a estrutura deste modelo (April et al., 2005). O objetivo do 

SM3 é abordar as atividades exclusivas da manutenção de software (como exemplo, 

atividades de transição de software, negociação de ANS, Solicitação de Modificação e 

reporte do problema ao helpdesk e aceitacão/rejeição da solicitação de mudança) que não 

são abordados pelos modelos de melhoria do processo para desenvolvimento. Além do 

CMMI, o modelo é baseado no ITIL e nas experiências práticas dos mantenedores. 

O presente trabalho compartilha a visão dos trabalhos citados de que a manutenção 

e evolução de software necessita de uma abordagem específica. A proposta de Niessink 

e van Vliet (2000), caracterizando a manutenção de software como um serviço serviu de 

base para a proposta defendida nesta tese. No entanto, a proposta desenvolvida neste 

trabalho procura incorporar elementos de modelos de referência de ampla adoção, de 

forma a ser aplicável durante iniciativas de melhoria do processo em organizações que 

buscam a avaliação de seus processos junto a instituições de notável reconhecimento na 
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indústria de software. Assim, optou-se por adotar a Engenharia de Processo Dirigida a 

Perfis de Capacidade de Processo – PCDE (Salviano, 2006) como instrumento para a 

definição de um Perfil de Capacidade de Processo para atender ao contexto específico de 

micro e pequenas organizações orientadas à manutenção e evolução de produtos de 

software.  

Neste contexto, o trabalho de Lima (2008) também explora o uso de Perfis de 

Capacidade de Processo a partir do modelo CMMI-DEV, para a criação de uma 

abordagem de melhoria voltada para as organizações orientadas a manutenção e evolução 

de produtos. Na proposta construída no presente trabalho, no entanto, aproveitou-se da 

disseminação de modelos de referência para a melhoria do processo para prestação de 

serviços como oportunidade para evoluir a proposta de Lima (2008), inserindo a 

dimensão de serviços para a gestão das atividades de manutenção e evolução de software.  

Na presente tese defende-se a visão de que características da manutenção e 

evolução de software são melhor representadas segundo uma visão de serviços. Dessa 

forma, acredita-se que as práticas para melhoria da prestação de serviços, sugeridas pelo 

modelo CMMI-SVC, acrescidas de práticas relacionadas à engenharia de software, 

sugeridas pelo modelo CMMI-DEV, podem ser mais alinhadas às características de 

negócio do domínio tratado, e logo, possibilitar melhorias mais significativas. 

No Quadro 2.6 é apresentado uma comparação das características da abordagem 

proposta em relação aos trabalhos correlatos. Em relação às características comparadas 

entende-se: 

 Trata o contexto de manutenção e evolução de software: o trabalho 

considera as características específicas da manutenção e evolução de software; 

 Considera a manutenção como serviço: o trabalho considera não somente 

as questões de desenvolvimento e manutenção do código do software, mas 

também as áreas correlatas que prestam serviço de manutenção e evolução; 

 Foca no contexto das micro e pequenas organizações: o trabalho considera 

as limitações de implementação de melhoria dos processos nas micro e 

pequenas organizações;  

 Baseia-se em modelos de referência reconhecidos: a abordagem do trabalho 

é inspirada nas boas práticas recomendadas em modelos ou normas 

reconhecidos internacionalmente. Neste caso, não há garantia que a 

implantação da melhoria utilizando a abordagem resulte em um processo que 

esteja em conformidade com alguma norma ou modelo que possa ser avaliado;  
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 Adota modelos de referência reconhecidos: a abordagem desenvolvida pelo 

trabalho está em conformidade com práticas de alguma norma ou modelo que 

possa ser alvo de avaliação oficial reconhecida pelo mercado. 

Quadro 2.6. Comparação entre a Proposta e Trabalhos Correlatos  

Característica 

 

 

 

Trabalhos 

Trata o 

contexto de 

manutenção 

e evolução 

de software 

Considera a 

manutenção 

como 

serviço 

Foca no 

contexto das 

micro e 

pequenas 

organizações  

Baseia-se em 

modelos de 

referência 

reconhecidos 

Adota 

modelos de 

referência 

reconhecidos 

CM3 (Kajko-

Mattsson et al., 

2012) 

Sim Não Não 

IEEE 1219, 

ISO/IEC 14764 

e ITIL 

Não 

IT Service 

CMM (Niessink 

e van Vliet, 

2000) 

Sim Sim Não CMM e ITIL Não 

MANTEMA 

(Polo et al., 

2002) 

Sim Não Não ISO/IEC 12207 Não 

Agile 

MANTEMA 

(Polo et al., 

2012) 

Sim Sim Sim 
ISO/IEC 12207, 

ISO/IEC 15504 
Não 

SMmm (April et 

al., 2005) 
Sim Sim Não 

CMM, CMMI,  

ISO/IEC 12207, 

IEEE 1219, 

ISO/IEC 9126, 

ISO/IEC 14764  

Não 

PCP (Lima, 

2008) 
Sim Não Sim CMMI-DEV CMMI-DEV 

Abordagem 

proposta nesta 

tese 

Sim Sim Sim 
CMMI-DEV e 

CMMI-SVC 

CMMI-DEV e 

CMMI-SVC 

 

Observa-se no Quadro 2.6 que a principal diferença na abordagem proposta reside na 

adoção de modelos de referência consolidados internacionalmente (CMMI-DEV e CMMI-

SVC) para a criação de uma estratégia de melhoria do processo. O uso de modelos de 

referência provê uma melhoria guiada com base em boas práticas já consolidadas e 

reconhecidas pela academia e indústria, o que viabiliza a realização de uma avaliação oficial, 

do processo da organização, frente às recomendações dos modelos. Uma outra diferença a 

destacar é a percepção de características de serviço envolvidas nas atividades direta ou 

indiretamente ligadas a manutenção e evolução de software. As atividades necessárias para 

manter e evoluir um software são contínuas e imprevisíveis e dependem de serviços correlatos 

(atendimento, suporte, implantação e outros) que podem estar dispersos em diferentes setores 

de uma mesma organização. 
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Outros trabalhos relatam esta tendência da adoção de modelos de referência para 

a melhoria do processo em organizações voltadas para a manutenção e evolução de 

software. Pino et al. (2010) descreve um relato de experiência sobre a harmonização de 

processos do CMMI-DEV e ISO/IEC 15504 com o foco na melhoria do processo de 

desenvolvimento de software. Conforme já exposto, acredita-se que a adoção destes 

modelos com o foco no desenvolvimento de software, de fato agregam melhorias para a 

manutenção de software. No entanto percebe-se a oportunidade de maior alinhamento 

entre as iniciativas de melhoria do processo e as necessidades e o modelo de negócio de 

organizações orientadas a manutenção e evolução de produtos de software, a partir da 

inserção de boas práticas relacionadas a prestação de serviços. 

Em relação a adoção de modelos de referência voltados a serviço para o contexto 

da indústria de software, Araújo et al. (2014) descreve a adoção do MR-MPS-SV em uma 

empresa brasileira chamada Eco Sistemas. A organização já havia sido submetida a um 

programa de melhoria do processo de software baseado no MR-MPS-SW, e os autores 

apontaram que os modelos podem ser harmonizados para melhorar e organizar diferentes 

times dentro da organização. No entanto, a experiência descrita se concentra na 

introdução das boas práticas do modelo apenas na unidade organizacional do helpdesk, 

não se aplicando a todos os serviços da organização. Em contrapartida, a proposta 

definida neste trabalho investe na introdução de boas práticas para a prestação de serviço 

em todos os setores organizacionais que atuam em atividades relacionadas a manutenção 

e evolução de software, o que inclui setores de suporte, implantação e desenvolvimento. 

Entende-se que uma visão orientada a serviços pode apoiar, inclusive, a melhor 

comunicação entre setores quando introduzida de forma mais homogênea na organização. 

Kalinowski e Reinehr (2013) descrevem a adoção de uma abordagem baseada em 

serviços para o desenvolvimento sob demanda em uma organização de software. Os 

autores descrevem como a migração de uma estrutura de projetos para uma estrutura de 

serviços favorece o aumento do controle, visibilidade e produtividade na organização. O 

processo da organização foi estruturado conforme boas práticas do modelo MR-MPS-SV 

e utilizando práticas ágeis do método Kanban. Concordamos com a visão apresentada 

pelos autores, embora o enfoque esteja direcionado a contextos diferentes. 

Jordão e Kalinowski (2013) desenvolveram um survey para investigar a 

aplicabilidade do modelo MR-MPS-SV, em organizações que já adotaram práticas do 

modelo MR-MPS-SW, para ampliar as melhorias para seus serviços de desenvolvimento 

e manutenção de software. Os resultados mostram que o modelo MR-MPS-SV pode 
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fornecer benefícios de produtividade e qualidade para a organização. Os resultados 

também apontam que pode ser mais fácil introduzir as práticas do modelo MR-MPS-SV 

quando o modelo MR-MPS-SW tiver sido implementado devido a mudança da cultura 

organizacional para a melhoria do processo. O trabalho citado corrobora com a 

perspectiva de que é possível a adoção conjunta de modelos com estes dois enfoques. 

A partir da revisão da literatura realizada, não foi observado nenhum trabalho 

relacionado que explora a adoção conjunta dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC, ou 

mesmo os modelos nacionais MR-MPS-SW e MR-MPS-SV, para tratar a atividade de 

manutenção e evolução de software a partir de uma visão de serviço. O trabalho de 

Kalinowski e Reinehr (2013) trouxe a perspectiva mais próxima do pretendido por esta 

tese, no entanto, os autores direcionam apenas ao contexto do desenvolvimento sob 

demanda. 

2.5 Considerações Finais do Capítulo 

Esse capítulo apresentou a fundamentação teórica sobre a manutenção de 

software, melhoria do processo e o contexto da micro e pequena organização. Além disso, 

foi apresentado o conceito de modelos contínuos e estagiados e foram descritos os 

modelos CMMI-DEV e CMM-SVC que são utilizados no âmbito deste trabalho. 

A manutenção tem características e problemas específicos que devem ser tratados 

em processos de software para organizações de manutenção e evolução de software. Além 

disso, foi apresentada a perspectiva da manutenção de software como serviço que é 

utilizada na pesquisa realizada neste trabalho. 

Outros trabalhos recentes mostram a adaptação de metodologias ágeis, que 

promovem processos menos burocráticos, para o ambiente de manutenção de software 

(Kajko-Mattsson e Nyfjord, 2009; Pino et al., 2012; Ramos et al., 2013; Concas et al., 

2013). A utilização desses métodos surge da demanda sempre crescente por retorno 

rápido de serviços de manutenção. 

Este trabalho também utiliza dos conceitos das metodologias ágeis no 

desenvolvimento da abordagem para melhoria do processo que apoia a implementação 

do PCP proposto nas organizações.  
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3 Melhoria do Processo para Manutenção e 

Evolução de Software: Um Mapeamento 

Sistemático 

A Engenharia de Software Baseada em Evidências é um paradigma que busca 

prover meios pelos quais as evidências de pesquisas científicas possam ser integradas 

com experiências práticas e valores humanos no processo de tomada de decisão, 

fornecendo mecanismos necessários para apoiar o profissional a adotar tecnologias 

adequadas e evitar as inadequadas, buscando as melhores práticas e procedimentos 

(Kitchenham et al., 2004). Neste contexto, um estudo de mapeamento sistemático provê 

uma estrutura de categorização para os tipos de pesquisa e seus resultados, normalmente 

a partir de uma organização visual (mapeada). 

Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) é um método que apresenta uma 

visão geral de uma área de pesquisa e permite identificar, quantificar e analisar os tipos 

de pesquisas e os resultados disponíveis (Arksey e O'malley, 2005; Petersen et al., 2008). 

De acordo com Petersen et al. (2008), o objetivo de um MSL é construir um esquema de 

classificação e estruturar os conhecimentos de um determinado campo de pesquisa.  

Segundo Kitchenham e Charters (2007), o MSL é uma revisão ampla dos estudos 

primários de uma determinada área que visa identificar as evidências disponíveis no 

tópico investigado. Um MSL é classificado como estudo secundário, já que depende dos 

estudos primários utilizados para revelar evidências e construir conhecimento. 

Em comparação com Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL), que têm o 

objetivo de identificar, avaliar e interpretar toda a pesquisa disponível relevante para uma 

determinada questão (Kitchenham et al., 2004), o MSL tem um escopo reduzido, com 

ênfase na categorização e classificação de estudos.  

De acordo Budgen et al. (2008), a aplicação de um MSL está normalmente 

relacionada a:  
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 Avaliar objetivamente o maior número de estudos, identificando lacunas 

existentes na pesquisa atual e contribuir com uma síntese confiável dos dados;  

 Prover um mecanismo sistemático para identificar a natureza e extensão dos 

dados de estudos empíricos disponíveis para a resposta de questões de 

pesquisa;  

 Mapear pesquisas realizadas;  

 Apoiar o planejamento de novas pesquisas, evitando esforços desnecessários 

e erros; 

 Identificar lacunas e aglomerados em um conjunto de estudos primários, para 

levantar tópicos e áreas para realização de revisões sistemáticas mais 

completas. 

O crescimento do uso do MSL é um indicativo da relevância e potencial deste 

método (Afzal et al., 2008; Bailey et al., 2007; Budgen et al., 2008; Condori-Fernandez 

et al., 2009; Kitchenham, 2010; Petersen et al., 2008).  

Os passos para a execução de um MSL são: (i) definir a questão de pesquisa; (ii) 

conduzir busca; (iii) selecionar os estudos; (iv) construir o esquema de classificação; (v) 

extrair dados e mapear os estudos (Petersen et al., 2008). Kitchenham e Charters (2007) 

também estabeleceram boas práticas para a condução de um MSL, a partir das quais 

adotamos a criação de um protocolo de revisão (com o planejamento do MSL), a 

avaliação da qualidade dos estudos, e o uso de um formulário de extração para apoiar a 

coleta de informações dos estudos.  

Neste capítulo é apresentado um MSL com o objetivo de identificar quais 

abordagens têm sido aplicadas para a melhoria do processo de manutenção e evolução de 

software. Ainda dentro deste objetivo, também procurou-se identificar quais as principais 

atividades relacionadas, quais os principais problemas relacionados a este contexto e 

como essas abordagens podem ser aplicadas em micro e pequenas empresas. Como 

resultado, observou-se como modelos de melhoria do processo podem ser aplicados para 

atender organizações cujas principais atividades são a manutenção e a evolução de 

produtos de software. 

Além desta seção introdutória, este capítulo está organizado da seguinte forma: na 

Seção 3.1 é descrita a metodologia de execução do mapeamento sistemático; na Seção 

3.2 são apresentados os resultados obtidos; na Seção 3.3 são analisadas as ameaças à 

validade; finalmente, na Seção 3.4 são feitas as considerações finais do capítulo. 
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3.1 Metodologia de Pesquisa 

Para a realização deste MSL, foi adotado o processo apresentado na Figura 3.1, 

baseado nas recomendações de Petersen et al. (2008) e Kitchenham e Charters (2007), e 

em estudos de mapeamentos realizados por Jacinto (2010), Suassuna (2011), Cavalcanti 

et al., (2013), Lobato et al., (2013) e Silveira Neto et al., (2011). As etapas deste 

mapeamento são descritas a seguir: 

 

Figura 3.1. Processo do MSL adaptado de Petersen et al. (2008) 

 

 Definir as questões de pesquisa: Um escopo foi definido para o MSL, 

descrito sob forma de um objetivo geral e questões de pesquisa; 

 Planejar a pesquisa: A partir das questões de pesquisa, foi definido um 

protocolo documentando todo o planejamento do MSL: fontes de busca, 

método de busca, critérios para a seleção e a avaliação da qualidade dos 

estudos e forma para extração dos dados; 

 Conduzir as buscas: A partir das definições do protocolo, foram conduzidas 

as buscas por estudos nas fontes definidas. Para apoiar a realização das buscas 

e indexação dos estudos encontrados foram utilizadas as ferramentas 

Microsoft Excel para as planilhas eletrônicas e Dropbox para 

compartilhamento de arquivos. Os estudos indexados foram identificados 

através de fonte de extração, autores, título, abstract e data de publicação. A 

escolha da utilização de planilhas eletrônicas ao invés de ferramentas 

específicas para mapeamentos e revisões sistemáticas deu-se em comum 

acordo com os pesquisadores devido a facilidade de uso e experiência de 

outros pesquisadores que haviam realizado mapeamentos anteriormente 
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 Selecionar e avaliar os estudos: Iterativamente, foram analisados os estudos 

conforme os critérios de seleção definidos, e após a identificação dos estudos 

relevantes para a pesquisa, estes foram indexados com identificadores únicos; 

 Construir o esquema de classificação: A partir dos estudos selecionados e 

das questões de pesquisa, foram definidos esquemas de classificação para 

responder as questões de pesquisa e facilitar a compreensão do estado-da-arte; 

 Extrair os dados e mapear os estudos: A partir da leitura completa dos 

estudos, e, com apoio de um formulário de extração de dados, as informações 

relevantes foram extraídas. A partir das informações coletadas, novas facetas 

da pesquisa puderam ser percebidas e houve refinamentos do esquema de 

classificação. Nesta etapa, os estudos foram avaliados quanto à qualidade e 

relevância para a pesquisa. A partir dos dados extraídos e dos esquemas de 

classificação propostos, os estudos foram mapeados e as análises foram feitas 

a respeito das questões de pesquisa definidas. 

3.1.1 Equipe Envolvida 

A realização deste MSL contou com uma equipe de 05 (cinco) pesquisadores. 

Além da autora desta tese, outros 02 (dois) pesquisadores executores participaram na 

definição do protocolo de pesquisa, realização das pesquisas manual e automática e pré-

seleção dos estudos (título e resumo): Luiz Sérgio Plácido da Silva, doutorando em 

Ciência da Computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco (CIn/UFPE) e Mauricio Ronny de Almeida Souza, mestre em Ciência da 

Computação pela Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Além destes, o orientador e a co-orientadora desta tese participaram na revisão do 

protocolo de pesquisa, na avaliação de qualidade dos trabalhos e na revisão dos 

resultados. Para cada revisão, era organizada uma reunião entre os pesquisadores 

executores para analisar os resultados da revisão e realizar as adequações necessárias. 

De acordo com Kitchenham e Charters (2007), a composição de uma equipe para 

certas etapas de um mapeamento sistemático é considerada importante para aumentar a 

confiabilidade dos resultados. Com uma equipe é possível associar pares de pesquisadores 

para as tarefas de seleção, avaliação de qualidade e extração de dados, que podem 

produzir resultados pouco confiáveis quando conduzidos por um único pesquisador.  
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3.1.2 Objetivos do mapeamento e questões de pesquisa 

O objetivo deste MSL foi obter um entendimento sobre o estado da arte e da 

prática em relação a melhoria do processo no contexto de manutenção e evolução de 

software. A proposta deste estudo foi identificar e mapear abordagens, atividades e 

problemas relacionados à melhoria do processo de software focados na manutenção e 

evolução de software. Para isto, foram considerados os aspectos relacionados ao contexto 

industrial (relatos de experiência, estudos de caso) e acadêmico. 

Quatro questões de pesquisa foram definidas para direcionar a seleção dos estudos 

e a extração das informações relevantes para atender ao objetivo do mapeamento. Estas 

questões foram refinadas e avaliadas através de discussões com pesquisadores e 

profissionais da área, para garantir sua pertinência e relevância. As questões definidas 

foram: 

 Questão 1: Quais abordagens são utilizadas na implantação de melhoria do 

processo no contexto de manutenção e evolução de produto de software? - 

Esta questão objetiva identificar quais são as abordagens utilizadas na 

implantação de Melhoria do Processo de Software em empresas que conduzem 

atividades de manutenção e evolução de produtos de software. Entende-se por 

“abordagens” as estratégias, metodologias, padrões, modelos e afins que tem 

por finalidade a melhoria do processo; 

 Questão 2: Quais atividades são consideradas durante a melhoria do 

processo no contexto de manutenção e evolução de produto de software? - O 

objetivo desta questão é mapear as atividades que são tratadas durante a 

melhoria do processo no ambiente de empresas focadas em manutenção e 

evolução de produtos de software e sua recorrência nos trabalhos analisados;  

 Questão 3: Quais desafios e problemas são relatados no contexto da 

manutenção e evolução de produto de software? - O objetivo desta questão é 

levantar quais os principais desafios e problemas que precisam ser 

considerados ao implantar a melhoria do processo no contexto de empresas 

que conduzem atividades de manutenção e evolução de produtos de software; 

 Questão 4: Como a melhoria do processo é aplicada em micro e pequenas 

empresas com foco em manutenção e evolução de produto de software? - O 

objetivo desta questão é identificar a aplicabilidade de abordagens para 

melhoria do processo de software, considerando o contexto de micro e 
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pequenas empresas que atuam na manutenção e evolução de produto de 

software.  

3.1.3 Estratégia de Busca e Fontes de Dados 

De acordo com Kitchenham e Charters (2007), uma estratégia deve ser usada para 

coletar os estudos primários relevantes à pesquisa, com a definição de palavras chave, 

bibliotecas digitais, jornais e conferências. Dessa forma, um processo amplo de busca foi 

realizado de forma a atingir uma elevada cobertura dos estudos primários. O processo de 

busca foi realizado de forma (i) manual para periódicos e anais de congressos e 

conferências; e (ii) automatizado para máquinas de buscas, com uma string de busca 

definida. 

Durante a busca manual (i) utilizou-se o DBLP1 como fonte de pesquisa para 

conferências e periódicos. Foram selecionados os principais periódicos e conferências na 

área de Engenharia de Software e Sistemas. Outras conferências e periódicos não 

disponíveis no DBLP também foram verificados, de modo a garantir que mais estudos 

relevantes pudessem ser encontrados. Para as conferencias nacionais utilizou-se o 

repositório2 mantido pelo Departamento de Ciência da Computação da Universidade 

Federal de Minas Gerais para a coleta da maioria dos estudos.  

Para a definição das fontes que seriam pesquisadas tomou-se como base estudos 

publicados anteriormente (Kitcheman et al., 2010; Silveira Neto et al., 2011; Lobato et 

al., 2013; Cavalcanti et al., 2013; Kamei, 2012), e além disso, foi realizado um 

brainstorming entre os pesquisadores envolvidos, a fim de definir e validar quais fontes 

de busca seriam relevantes para a pesquisa. Nos Quadro 3.1 e Quadro 3.2 são listadas as 

fontes consideradas na busca manual. 

  

                                                 

 

1http://www.dblp.org/ 

2 http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/ 
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Quadro 3.1. Conferências Pesquisadas 

 Sigla Conferência  

1 SBES Brazilian Symposium on Software Engineering 

2 SEAA EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications 

3 CSMR European Conference on Software Maintenance and Reengineering 

4 ESEC European Software Engineering Conference 

5 CAiSE International Conference on Advanced Information Systems Engineering 

6 FASE International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering 

7 QSIC International Conference on Quality Software 

8 ICSSP International Conference on Software and System Process 

9 ICSE International Conference on Software Engineering 

10 SEDE International Conference on Software Engineering and Data Engineering 

11 SEKE International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering 

12 ICSM International Conference on Software Maintenance 

13 METRICS International Software Metrics Symposium 

14 ESEM International Symposium on Empirical Software Management and Measurement 

15 FSE Symposium on the Foundations of Software Engineering 

16 SBQS Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software 

17 SBSI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação 

18 WAMPS Workshop Anual do MPS 

19 WMSWM Workshop de Manutenção de Software Moderna 

 

Quadro 3.2. Periódicos pesquisados 

 Sigla Periódico 

1 TOSEM ACM Transactions on Software Engineering and Methodology 

2 INFSOF Elsevier Information and Software Technology 

3 JSS Elsevier Journal of Systems and Software 

4 ESE  Empirical Software Engineering 

5 IEEE Computer IEEE Computer 

6 IEEE Software IEEE Software 

7 TSE IEEE Transaction on Software Engineering 

8 IET IET Software Journal 

9 IJSEKE International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 

10 JSW Journal of Software 

11 SMR Journal of Software: Evolution and Process 

12 SPE Software: Practice and Experience  

13 SOPR Software Process: Improvement and Practice 

14 SQJ Software Quality Journal 

15 JUCS The Journal of Universal Computer Science  

 

As máquinas de busca utilizadas para a coleta automática (ii) neste trabalho estão 

apresentadas no Quadro 3.3. Os critérios para a seleção das fontes foram pautados na 

relevância das mesmas no meio acadêmico e na disponibilidade para busca e recuperação 

de estudos completos sem ônus financeiro a partir do domínio da Universidade Federal 

de Pernambuco.  
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Quadro 3.3. Máquinas de Busca 

 Fonte Automática Endereço Eletrônico 

1 ACM Digital Library http://dl.acm.org/ 

2 IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org/ 

3 IEEE Computer Society Digital Library http://www.computer.org/portal/web/csdl/home 

4 ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 

5 Scopus http://www.info.sciverse.com/scopus/ 

6 SpringerLink http://www.springerlink.com/ 

7 Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/ 

 

A string de busca utilizada na busca automática foi construída com base nas 

palavras chave extraídas das questões de pesquisa: Melhoria do Processo de Software 

e Manutenção e Evolução de Software. Os sinônimos para as palavras chave foram 

encontrados através de busca ad-hoc na literatura e em consultas com especialistas em 

engenharia de software. Para construir a string de busca, os sinônimos foram agrupados 

através do conectivo “OR”, e os conjuntos de sinônimos para cada termo foram agrupados 

através do conectivo “AND”. As palavras chave e seus sinônimos identificados para a 

pesquisa foram: 

 Melhoria do Processo de Software: software process improvement, software 

process assessment, continuous improvement, maturity model; 

 Manutenção e Evolução de Produto de Software: software maintenance, 

corrective maintenance, adaptive maintenance, perfective maintenance, 

preventive maintenance, software evolution;  

No Quadro 3.4 é apresentada a string de busca gerada para as questões de pesquisa 

do trabalho. 

Quadro 3.4. String de Busca 

String de Busca 

(“software process improvement” OR “continuous improvement” OR “software process 

assessment” OR “maturity model”)  

AND  

(“software maintenance” OR “corrective maintenance” OR “adaptive maintenance” OR 

“perfective maintenance” OR “preventive maintenance” OR “software evolution”) 

 

Para o resultado da string final foi conduzido um piloto da busca, onde dois 

pesquisadores calibraram a string em três máquinas de busca relacionadas, com o objetivo 

de identificar possíveis adaptações na string formulada e nivelar o entendimento do 

processo de busca pelos pesquisadores. 
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Inicialmente a string de busca adotava palavras chave específicas para micro e 

pequena empresa, no entanto, devido ao número reduzido de trabalhos retornados, optou-

se por remover estes termos tornando a string mais abrangente. Adicionou-se então uma 

questão de pesquisa (Questão 04) com o objetivo de identificar e coletar observações a 

respeito das micro e pequenas empresas no contexto da melhoria do processo para 

manutenção e evolução de software. 

As buscas manual e automática foram realizadas entre os meses de julho e 

setembro de 2013. Os pesquisadores realizaram as buscas trabalhando individualmente 

em uma máquina de busca ou em um conjunto de fontes manuais. Os pesquisadores 

avaliaram os resultados das buscas observando o título e palavras chave, e excluindo os 

trabalhos que não eram claramente relevantes. Os trabalhos potencialmente relevantes 

encontrados nas buscas foram catalogados em planilhas eletrônicas. O processo de busca 

finalizou com um conjunto de 865 trabalhos potencialmente relevantes. Na Tabela 3.1 e 

Tabela 3.2 são apresentados os dados referentes ao desenvolvimento das pesquisas 

automática, e manual, respectivamente. 

Tabela 3.1. Desenvolvimento da Pesquisa Automática 

 Fonte Automática Resultado 

Busca 

% Total das 

Fontes 

Pré-seleção 

(Trabalhos 

Encontrados) 

% sobre Total 

Pré-seleção 

1 ACM Digital Library 1897 30% 48 12% 

2 IEEE Xplore 1424 23% 64 15% 

3 IEEE Computer Society 

Digital Library 

575 9% 58 14% 

4 ScienceDirect 374 6% 36 8% 

5 Scopus 1364 22% 157 37% 

6 SpringerLink 392 6% 15 4% 

7 Web of Knowledge 152 4% 43 10% 

 Total d Pesquisa 6178 100 421 100% 
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Tabela 3.2. Desenvolvimento da Pesquisa Manual 

 Fonte Manual Pré-seleção 

(Trabalhos 

Encontrados) 

% sobre Total 

Manual 

(aproximado) 

1 Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES) 4 1% 

2 EUROMICRO Conference on Software Engineering and 

Advanced Applications (SEAA) 

2 0,5% 

3 European Conference on Software Maintenance and 

Reengineering (CSMR) 

10 2% 

4 European Software Engineering Conference (ESEC) 0 0% 

5 International Conference on Advanced Information 

Systems Engineering (CAiSE) 

8 2% 

6 International Conference on Fundamental Approaches to 

Software Engineering (FASE) 

0 0% 

7 International Conference on Quality Software (QSIC) 0 0% 

8 International Conference on Software and System Process 

(ICSSP) 

0 0% 

9 International Conference on Software Engineering (ICSE) 7 1,5% 

10 International Conference on Software Engineering and Data 

Engineering (SEDE) 

0 0% 

11 International Conference on Software Engineering and 

Knowledge Engineering (SEKE) 

9 2% 

12 International Conference on Software Maintenance (ICSM) 36 8% 

13 International Software Metrics Symposium (METRICS) 0 0% 

14 International Symposium on Empirical Software 

Management and Measurement (ESEM) 

0 0% 

15 Symposium on the Foundations of Software Engineering 

(FSE) 

0 0% 

16 Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS) 17 4% 

17 Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI) 0 0% 

18 Workshop Anual do MPS (WAMPS) 7 1,5% 

19 Workshop de Manutenção de Software Moderna 

(WMSWM) 

14 3% 

20 ACM Transactions on Software Engineering and 

Methodology (TOSEM) 

10 2% 

21 Elsevier Information and Software Technology (INFSOF) 34 7,5% 

22 Elsevier Journal of Systems and Software (JSS) 39 8,5% 

23 Empirical Software Engineering (ESE) 9 2% 

24 IEEE Computer 0 0 

25 IEEE Software 39 8,5% 

26 IEEE Transaction on Software Engineering (TSE) 14 3% 

27 IET Software Journal (IET) 8 2% 

28 International Journal of Software Engineering and 

Knowledge Engineering (IJSEKE) 

6 1,5% 

29 Journal of Software (JSW) 0 0% 

30 Journal of Software: Evolution and Process (SMR) 87 19,5% 

31 Software: Practice and Experience (SPE) 3 0,5% 

32 Software Process: Improvement and Practice (SOPR) 43 9,5% 

33 Software Quality Journal (SQJ) 38 8,5% 

34 The Journal of Universal Computer Science (JUCS) 0 0% 

 Total da Pesquisa 444 100% 
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3.1.4 Seleção dos Estudos 

Os estudos identificados foram julgados adequados para a inclusão se 

apresentaram resultados referentes às questões de pesquisa. Somente estudos escritos nos 

idiomas inglês e português foram considerados nesta revisão. Neste contexto, critérios de 

inclusão e exclusão foram definidos como meio de selecionar estudos relevantes para a 

pesquisa. Esses critérios foram inicialmente aplicados nos títulos, depois nos resumos e, 

por fim, no artigo completo. 

Em relação aos critérios de inclusão, foram incluídos no mapeamento os trabalhos 

publicados entre os anos de 2000 e 2013, encontrados com a utilização do método 

descrito, desde que o documento estivesse disponível na web e satisfizesse pelo menos 

um dos critérios de inclusão (CI):  

 (CI1) - Relata experiências das organizações que conduziram ações para 

melhoria do processo no contexto de Manutenção e Evolução de Software; 

 (CI2) - Discute problemas, desafios e oportunidades para a melhoria do 

processo de no contexto de Manutenção e Evolução de Software; 

 (CI3) - Apresenta propostas para a conciliação de metodologias de processos 

para a melhoria do processo no contexto de Manutenção e Evolução de 

Software; 

 (CI4) - Apresenta proposta de abordagem (metodologia, método, modelo, 

framework) para melhoria do processo no contexto de Manutenção e Evolução 

de Software. 

Em relação aos critérios de exclusão (CE), foram desconsiderados os trabalhos 

contidos no conjunto preliminar que satisfizessem pelo menos um dos critérios a seguir: 

 (CE1) - Os trabalhos que não tenham sido escritos na língua inglesa ou 

portuguesa; 

 (CE2) - Os trabalhos que claramente tratam de outros assuntos que não 

relacionados às questões de pesquisa deste mapeamento sistemático; 

 (CE3) - Os trabalhos publicados em fontes desconhecidas (tendo como 

referência os periódicos e conferências reconhecidos pela CAPES) ou que não 

apresentem discussão e resultados pautados em métodos e técnicas de pesquisa 

científica ou experimentação; 
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 (CE4) - Os trabalhos que se limitam a descrever o uso de processos de 

desenvolvimento de software apenas no ambiente de desenvolvimento de 

software, não considerando a manutenção e evolução do produto; 

 (CE5) - Os trabalhos que não consideram questões relacionadas à gestão e aos 

processos para a manutenção e evolução de software, o foco principal deste 

MSL (por exemplo, sistema de banco de dados, técnicas de programação, 

arquitetura de software, redes de computadores); 

 (CE6) - Trabalhos que não configuram como artigos completos ou resumos 

estendidos publicados em periódicos ou conferências (por exemplo, livros, 

capítulos de livros, keynote speeches, cursos, tutoriais, workshops);  

 (CE7) - Duplicata ou versão desatualizada de um estudo identificado nesta 

busca. Caso o mesmo trabalho tenha sido publicado mais de uma vez, a versão 

mais completa e detalhada deve ser utilizada; 

 (CE8) - Trabalhos não disponíveis na Web para consulta em uma versão 

completa e gratuita. 

Para a identificação dos estudos potencialmente relevantes ao MSL, as seguintes 

etapas foram realizadas: 

 Etapa 1 – Pré-seleção e catalogação preliminar: Nesta etapa foram 

realizadas as buscas automatizadas nas máquinas selecionadas e as buscas 

manuais em periódicos e anais de conferência de acordo com a estratégia de 

busca descrita anteriormente. A partir da leitura dos títulos e palavras chave 

que a busca retornou, foram excluídos os trabalhos que claramente eram 

irrelevantes para as questões investigadas. De acordo com Kitchenham e 

Charters (2007), as buscas iniciais retornam uma grande quantidade de estudos 

que não são relevantes, não respondendo às questões ou mesmo não tendo 

relação com o tópico em questão. Logo, estudos totalmente irrelevantes foram 

descartados no início e não foram mantidos em nenhuma lista de estudos 

excluídos. Os estudos potencialmente relevantes foram indexados em uma 

planilha com registro de título, resumo, autores, data de publicação e fonte, 

como já mencionado anteriormente; 

 Etapa 2 - Eliminação dos estudos duplicados: Nesta etapa, todos os 

trabalhos incluídos das diversas fontes foram comparados e os estudos 

duplicados foram excluídos. Ao final desta etapa, obteve-se uma lista dos 
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potenciais estudos primários. Os estudos identificados neste estágio foram 

nomeados por um ID único e armazenado em um repositório compartilhado 

com os pesquisadores envolvidos; 

 Etapa 3 – Seleção das publicações pelo resumo, introdução e conclusão 

(1o filtro): Nesta etapa, cada pesquisador analisou independentemente cada 

estudo resultante da etapa anterior através da leitura do resumo (introdução e 

conclusão, se necessário) e excluíram aqueles que se enquadravam em pelo 

menos um dos critérios de exclusão. As exclusões de cada pesquisador foram 

então comparadas entre si (três planilhas de exclusões) e os estudos que 

geraram dúvidas nos pesquisadores a respeito de sua exclusão, foram 

reservados para uma segunda iteração onde foi realizada a releitura de suas 

introduções e conclusões e o debate em conjunto sobre o trabalho. Caso um 

consenso não tenha sido obtido sobre determinado estudo, este foi mantido 

para a próxima etapa, diminuindo o risco de exclusões prematuras; 

 Etapa 4 – Seleção das publicações pelo texto completo (2o filtro): Embora 

limite o universo de busca, o filtro aplicado na terceira etapa não garante que 

todo trabalho coletado seja útil no contexto da pesquisa, uma vez que a seleção 

das publicações considerou a análise apenas de parte do texto da publicação. 

Assim, as publicações selecionadas na 3a etapa foram avaliadas pelos 

pesquisadores, mediante a leitura do texto completo, considerando-se os 

critérios de inclusão e exclusão, para então se chegar a uma lista final de 

estudos primários deste mapeamento. 

Após a finalização de cada etapa, uma sessão de consenso era realizada pelos 

pesquisadores a fim de remover dúvidas e tratar divergências. Na Figura 3.2 é apresentada 

a quantidade de estudos resultantes após cada etapa. No Quadro 3.5 são descritos os 

periódicos e as conferências de origem dos estudos primários selecionados. A lista 

completa dos estudos obtidos está disponível no Apêndice A. 
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Figura 3.2. Etapas de Seleção de Estudos 

Quadro 3.5. Fontes dos Estudos Primários 

Fonte do Estudo Veículo Qtd 

Journal of Software: Evolution and Process Periódico 9 

International Conference on Software Maintenance (ICSM) Conferência 5 

European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR) Conferência 3 

Lecture Notes in Computer Science Periódico 2 

Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS) Conferência 2 

Workshop de Manutenção de Software Moderna (WMSWM) Conferência 2 

Journal of Software: Practice and Experience Periódico 1 

Electronic Notes in Theoretical Computer Science Periódico 1 

Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices Periódico 1 

Conference on Software Process and Product Measurement  Conferência 1 

International Conference on System Sciences Conferência 1 

International Conference on Information Management, Innovation Management 

and Industrial Engineering   

Conferência 1 

International Workshop on Education Technology and Computer Science 

(ETCS) 

Conferência 1 

International Conference on Information and Emerging Technologies (ICIET)  Conferência 1 

International Conference on Information Science and Digital Content 

Technology (ICIDT) 

Conferência 1 

International Conference on Product-Focused Software Process Improvement 

(PROFES) 

Conferência 1 

International Conference on Software Engineering (ICSE)  Conferência 1 

EUROMICRO Conference series on Software Engineering and Advanced 

Applications  

Conferência 1 

Workshop Anual do MPS (WAMPS) Conferência 1 
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3.1.5 Extração dos Dados  

As publicações geradas ao final da 1a etapa da seleção (Pré-seleção e catalogação 

preliminar) foram incluídas em planilhas eletrônicas, separadas por fonte da qual foi 

encontrada. Para estas publicações, foram armazenadas as seguintes informações: título, 

autores, ano, fonte e resumo. Ao final da 2a etapa (Eliminação dos estudos duplicados), 

os trabalhos foram reunidos em uma única planilha e acrescido um identificador de cada 

publicação. Nesta etapa, foi gerada uma planilha idêntica para cada pesquisador. Na 3a 

etapa (1o filtro) os pesquisadores realizaram as exclusões individuais, compararam os 

resultados entre si e unificaram as planilhas. Na 4a etapa (2º filtro), os estudos passaram 

pela aplicação do último filtro e os resultados foram registrados na planilha unificada.  

As publicações eliminadas na 3ª ou 4ª etapas foram marcadas com identificadores 

dos critérios de exclusão aplicados, conforme definidos na Seção 3.1.4. As publicações 

não eliminadas foram identificadas com “OK”. Para cada publicação selecionada na 4ª 

etapa, foi gerado um formulário de coleta para registrar os detalhes do trabalho e 

especificar como o mesmo abordava cada uma das questões secundárias de pesquisa. O 

modelo do Formulário de Coleta utilizado encontra-se no Apêndice B. 

As informações extraídas dos estudos e armazenadas no formulário de coleta 

foram: título, o objetivo geral da publicação (um breve resumo dos pontos fortes e fracos 

da publicação), as respostas para as questões de pesquisa, observações sobre o estudo, os 

critérios de avaliação da qualidade e o escore final, o nome do revisor e a data da revisão. 

O escore de qualidade é explicado na próxima seção. 

3.1.6 Avaliação da Qualidade dos Artigos 

Os estudos primários selecionados foram avaliados a partir da aplicação dos 

critérios de qualidade. De acordo com Kitchenham e Charters (2007), o propósito dos 

critérios de qualidade é indicar quais são os trabalhos mais relevantes para a pesquisa.  

Para esta pesquisa foram definidos 14 critérios de qualidade, os quais foram 

divididos em duas partes: a primeira parte tem o objetivo de quantificar a relevância do 

trabalho, tomando como base o grau de atendimento às questões de pesquisa; a segunda 

parte avalia a qualidade do trabalho em relação à estruturação, metodologia, objetivos e 

resultados. Os critérios de qualidade são apresentados no Quadro 3.6 e Quadro 3.7. 
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Quadro 3.6. Critérios de Qualidade em relação às Questões de Pesquisa 

ID Critério de Qualidade – Questões de Pesquisa 

Pontuação 

Sim (1) 
Parcial 

(0,5) 
Não (0) 

CQP1 
Descreve uma abordagem para melhoria do processo em 

empresas de produto/manutenção de software? 

   

CQP2 
Descreve atividades relacionadas à melhoria do processo em 

empresas de produto/manutenção de software? 

   

CQP3 
Descreve como a abordagem pode ser aplicada em empresas 

de micro e pequeno porte? 

   

CQP4 Aponta problemas e dificuldades da manutenção de software    

CPQ5 A abordagem foi aplicada em um cenário real?    

CPQ6 
A abordagem é replicável (não está relacionada a um único 

cenário)? 

   

 

Os critérios relacionados à qualidade do artigo foram selecionados e adaptados a 

partir de Dyba e Dingsøyr (2008) e incrementados, em relação aos critérios de relevância, 

conforme as necessidades intrínsecas a este mapeamento. 

Como meio de ranquear os artigos, foram definidas algumas escalas para os 

critérios de qualidade baseadas em trabalhos anteriores (Suassuna, 2011; Lobato et al., 

2013). Assim, cada artigo recebeu no critério específico a nota 0, correspondente ao 

“Não”, quando não respondeu ao critério, a nota 1, referente a “Sim”, se o artigo 

respondeu completamente ao critério, e a nota 0,5, de “Parcial”, quando respondeu ao 

critério parcialmente.  

Quadro 3.7. Critérios de Qualidade em relação à Qualidade dos Artigos 

ID Critério de Qualidade – Qualidade dos Artigos 

Pontuação 

Sim (1) 
Parcial 

(0,5) 
Não (0) 

CQA1 O trabalho descreve claramente o objetivo da pesquisa?    

CQA2 
Existe uma descrição adequada do contexto no qual a 

pesquisa foi realizada? 

   

CQA3 
A metodologia de pesquisa foi apropriada para abordar os 

objetivos da pesquisa? 

   

CQA4 O estudo é bem/adequadamente referenciado?    

CQA5 
Houve uma coleta de dados apropriada para a pesquisa 

realizada? 

   

CQA6 Houve uma análise apropriada dos dados?    

CQA7 
O trabalho apresenta resultados condizentes com seus 

objetivos? 

   

CQA8 
O resultado do estudo contribui para o estado da arte e estado 

da prática? 

   

 

Os trabalhos foram avaliados pelos três pesquisadores e divergências foram 

tratadas em reunião de consenso, gerando uma única lista contendo a pontuação final de 

cada estudo e, posterior normalização, permitindo a comparação. 



82 

É importante ressaltar que estes critérios de qualidade não foram utilizados como 

critérios de inclusão e exclusão dos artigos selecionados. Eles apenas foram considerados 

depois dos artigos terem sido selecionados, como meio de ranquear os artigos de acordo 

com sua relevância para a pesquisa.  

O resultado da avaliação dos estudos de acordo com os critérios de qualidade é 

sumarizado no Apêndice A. 

3.1.7 Esquema de Classificação 

Esquemas de classificação fornecem uma estrutura clara para o mapeamento dos 

estudos e, conforme descrito por Petersen et al. (2008), pode ser criado através da 

identificação de: (i) palavras-chave e conceitos a partir da análise dos títulos; (ii) lista de 

palavras-chave e resumos dos estudos, e (iii) a posterior combinação destas palavras-

chave e conceitos para a construção de um conjunto de categorias de alto nível, nas quais 

os estudos podem ser classificados. Petersen et al. (2008) apontam que seções de 

introdução e conclusão devem ser analisadas em caso de baixa qualidade de títulos e 

resumos.  

A partir deste processo, foram definidos três esquemas de classificação. O 

primeiro organiza os estudos em relação aos tipos de abordagens descritos para a melhoria 

do processo de manutenção e evolução de software. O segundo é uma classificação de 

atividades de manutenção de software baseada nas atividades citadas nos modelos 

ISO/IEC 12207 (ISO/IEC12207, 2008), ISO/IEC 14764:2006 (ISO/IEC14764, 2006), e 

em April e Abran (2008). Por fim, o terceiro esquema classifica os estudos em relação 

aos desafios e problemas que são apontados no contexto de manutenção e evolução de 

software. A seguir, os três esquemas são descritos em detalhes. 

3.1.7.1 Classificação em relação aos tipos de abordagens  

A análise dos estudos nos permitiu classificar as abordagens identificadas para a 

melhoria do processo para manutenção e evolução de software em três categorias, 

respondendo assim, a Questão 1: (i) Metodologias e Modelos de Processos, (ii) Modelos 

de Maturidade e (iii) Técnicas e Ferramentas para Manutenção. Segue a descrição de cada 

categoria: 

 Metodologias e Modelos de Processos: Foram incluídos nesta categoria 

estudos que apresentavam, aplicavam ou discutiam metodologias para 

melhoria do processo, metodologias de manutenção orientadas à medição, 
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frameworks e modelos de processo para serem aplicados em ambientes de 

manutenção e evolução de software, e processos de desenvolvimento de 

software orientados à manutenção; 

 Modelos de Maturidade: Foram classificados nesta categoria estudos que 

descreviam modelos de maturidade criados ou aplicados para a melhoria do 

processo de manutenção e evolução de software; 

 Técnicas e Ferramentas: Foram classificados nesta categoria estudos que 

descreviam ferramentas e técnicas utilizadas em ambientes de manutenção e 

evolução de software, favorecendo a melhoria do processo. Como exemplo 

podemos citar os métodos de simulação para avaliação de processo e as 

soluções computacionais para a gestão de solicitações. 

Para categorizar estas abordagens, foi adotado o procedimento descrito por 

Petersen et al. (2008), onde foram identificadas palavras-chave e conceitos que mostram 

as contribuições dos trabalhos, através de análise de títulos, resumos e palavras-chave. A 

seguir são apresentados a lista de palavras-chave identificadas e o esquema de 

classificação proposto (Quadro 3.8):  

 Metodologias e Modelos de Processos: Process, Process Model, 

Maintenance Methodology, Software Maintenance Process, Methodology for 

Software Maintenance, Framework for Software Maintenance, Software 

Maintenance Model; 

 Modelos de Maturidade: Maturity Model, Maturity Growth Model; 

 Técnicas e Ferramentas: Method for Process Modeling and Evaluation, 

Simulation Model, Technologies, Software Tool, Technique, Operation 

Summary; 

Quadro 3.8. Abordagens para Melhoria do Processo de Manutenção 

Tipos de Abordagem Descrição Estudos 

Metodologia e Modelos 

de Processos 

Metodologia para melhoria do processo E10, E18, E21, E27  

Modelos de processos e metodologias 

para manutenção de software  

E01, E05, E11, E12, E15, E17, E19, 

E20, E23, E25, E26, E28, E36  

Modelos de Maturidade SMmm E02, E03 

EM³  E14, E16, E34 

IT Service CMM  E22 

Técnicas e Ferramentas Simulação de Processo  E06, E07, E24 

Ferramentas e técnicas para apoio ao 

processo de manutenção de software 

E04, E08, E13, E29, E30, E32 
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3.1.7.2 Classificação em relação aos processos/atividades  

Ao analisar quais atividades eram consideradas no escopo da melhoria do 

processo para a manutenção e evolução de software (Questão 2), identificamos um 

conjunto variado de processos relacionados às atividades de manutenção e evolução de 

software, que, embora recorrente entre os estudos, eram representadas com diferentes 

nomenclaturas. Devido à variedade de nomes para as mesmas atividades, foram adotadas 

as atividades propostas por April e Abran (2008) e os processos e atividades das Normas 

ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 14764. No Quadro 3.9 é apresentado o esquema de 

classificação das atividades de manutenção e evolução de software.  

Quadro 3.9. Atividades de Manutenção e Evolução de Software 

ID Atividade 
Ocorrência 

Estudos 
Qtd % 

A1 Atendimento/Suporte 8 23% E03, E08, E11, E16, E20, E23, E31, 

E33 

A2 Definição e Melhoria do Processo de 

Manutenção 

12 39% E03, E06, E04, E10, E16, E18, E21, 

E22, E23, E25, E31, E33 

A3 Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

16 44% E03, E05, E07, E08, E11, E12, E13, 

E15, E16, E19, E20, E23, E25, E26, 

E30, E36 

A4 Documentação 9 25% E01, E03, E05, E16, E25, E26, E28, 

E33, E34  

A5 Estabelecimento de Acordos de Nível 

de Serviço 

11 30% E02, E03, E15, E16, E17, E22, E23, 

E25, E30, E31, E33  

A6 Garantia da Qualidade 5 14% E03, E12, E16, E22, E23  

A7 Gestão de Configuração 19 53% E03, E05, E08, E11, E12, E13, E15, 

E16, E18, E19, E20, E22, E23, E25, 

E26, E27, E28, E34, E35 

A8 Gestão de Problemas e Análise de 

Causa 

6 17% E03, E23, E16, E25, E11, E20 

A9 Gestão de Requisições e Eventos 18 50% E03, E04, E11, E12, E16, E19, E20, 

E22, E23, E25, E30, E31, E33, E36, 

E08, E17, E27, E05 

A10 Medição e Análise 19 53% E02, E03, E06, E07, E08, E10, E11, 

E12, E15, E16, E19, E21, E22, E24, 

E25, E29, E30, E31, E33,  

A11 Planejamento e Acompanhamento de 

Atividades de Manutenção 

15 42% E03, E05, E07, E08, E12, E15, E17, 

E22, E23, E25, E26, E27, E30, E35, 

E36 

A12 Pré-Entrega e Transição 4 11% E03, E25, E31, E34  

A13 Rejuvenescimento, Migração e 

Aposentadoria do Software 

4 11% E03, E23, E25, E35 

A14 Treinamento 6 17% E03, E14, E22, E25, E34, E05 

A15 Verificação e Validação 16 44% E03, E05, E07, E12, E15, E16, E17, 

E22, E23, E25, E26, E30, E31, E33, 

E35, E36 
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3.1.7.3 Classificação em relação aos Problemas 

Os problemas e desafios de manutenção e evolução de software (Questão 3) 

recorrentes nos estudos primários foram mapeados no Quadro 3.10.  Para isto, foram 

considerados problemas, dificuldades, desafios e questões que comprometem direta ou 

indiretamente as atividades de manutenção e evolução de software, citados pelos autores. 

Os problemas similares foram então agrupados para eliminar redundâncias. 

Quadro 3.10. Problemas e Desafios da Manutenção e Evolução de Software 

ID Problemas 
Ocorrência 

Estudos 
Qtd % 

P1 Altos Custos da Manutenção de 

Software 

16 44% E01, E02, E03, E07, E10, E11, E14, 

E16, E18, E19, E20, E23, E24, E25, 

E28, E36 

P2 Baixa Motivação de Pessoas 4 11% E03, E12, E14, E20 

P3 Baixo Entendimento do Sistema 8 22% E01, E03, E10, E14, E16, E19, E20, 

E32 

P4 Complexidade do Software 3 8% E1, E24, E32 

P5 Dificuldade em Estimar as 

Atividades de Manutenção 

2 5% E01, E20 

P6 Dificuldade em Gerenciar 

Problemas e Mudanças 

8 22% E01, E10, E11, E14, E19, E20, E24, 

E28,  

P7 Dificuldade em Gerenciar 

Solicitações 

6 17% E03, E06, E08, E26, E27, E29 

P8 Dificuldades em Gerenciar as 

Interfaces com a manutenção 

5 14% E02, E03, E06, E20, E25 

P9 Falhas de Comunicação 4 11% E14, E20, E22, E34 

P10 Falhas de Desenvolvimento 3 8% E03, E09, E36 

P11 Falta de Documentação 6 17% E03, E14, E19, E20, E25, E32  

P12 Falta de Gestão de Processo 6 17% E02, E03, E09, E19, E23, E25 

P13 Falta de Integração entre 

Desenvolvimento e Manutenção 

5 14% E03, E16, E28, E34, E36 

P14 Falta de Medição 5 14% E01, E09, E10, E20, E25 

P15 Falta de Modelos ou Padrões 

Adequados à Manutenção de 

Software 

11 30% E02, E03, E06, E10, E11, E16, E21, 

E23, E25, E28 E34 

P16 Falta de Pessoas Qualificadas 3 8% E14, E24, E25 

P17 Inadequação ou Inexistência de 

Processo 

10 28% E03, E07, E08, E12, E19, E20, E23, 

E25, E26, E34  

P18 Insatisfação do Usuário 3 8% E09, E20, E22 

 



86 

3.2 Resultados 

Nesta Seção são apresentados os resultados do mapeamento, conforme as questões 

de pesquisa definidas e os esquemas de classificação propostos. 

3.2.1 Abordagens para melhoria do processo no contexto de manutenção e 

evolução de software 

Cada um dos tipos de abordagem mapeados no Quadro 3.8 são descritos nas subseções a 

seguir. Além destes, os estudos E31, E33 e E35 descrevem relatos de experiência em 

organizações de software e não apontam uma abordagem específica para o contexto 

investigado. Estes estudos não foram mapeados neste esquema de classificação. De forma 

semelhante, o E09 não foi mapeado neste esquema por apresentar uma pesquisa de 

questionário sobre principais problemas da atividade de manutenção e evolução de 

software. 

3.2.1.1 Metodologias e Modelos de Processos 

Na categoria Metodologias e Modelos de Processos, foram classificadas as 

abordagens que definiam processos ou frameworks para a fase de manutenção e evolução 

e metodologias para melhoria dos processos. Foram observadas duas subcategorias, neste 

contexto: (i) metodologias para a melhoria do processo; e (ii) modelos de processo e 

metodologias para manutenção de software. 

Em (i), as abordagens identificadas não foram concebidas especificamente como 

um modelo de processo para a manutenção de software. No entanto, estas metodologias 

descrevem aspectos gerais para a melhoria dos processos nos quais os autores apontam 

sua aplicação em cenários de manutenção. As metodologias mapeadas foram: 

 OMA (Observe-Mine-Adopt) (E10): Abordagem de melhoria do processo 

baseada na identificação de situações que necessitam de um entendimento ou 

análise (Observe), seguido do acompanhamento e levantamento de dados 

suficientes para a melhor compreensão da situação (Mine), e, a posterior 

inserção e padronização de práticas para a melhoria do processo (Adopt);  

 Método Business-Architecture-Process (E18): Descreve um método que 

considera a relação entre negócios, arquitetura e processo para lidar com o 

problema do desenvolvimento e manutenção de sistemas complexos. O 

método consiste em cinco etapas: iniciar e motivar a organização, encontrar 
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os requisitos sobre os processos afetados, analisar diferentes soluções, 

definição de estratégias alternativas, e decidir sobre a estratégia. 

 The measurement-based improvement model (E21): O estudo E21 apresenta 

um modelo de processo genérico de melhoria baseada em medição, adotando 

práticas do modelo Goal-Question-Metric (Basili et al., 1994). 

 Metodologia de implementação de Melhoria do Processo (E27): O estudo 

E27 descreve o planejamento e a execução de uma implementação de 

melhoria dos processos em uma pequena empresa de evolução de produtos de 

software. A metodologia apresentada consiste em quatro fases: (i) Gap 

Analysis e Workshops; (ii) Definição dos Processos; (iii) Institucionalização 

dos Processos; (iv) Avaliação dos Processos. A implementação da melhoria 

do processo foi guiada pelo modelo MR-MPS-SW nível G.  

Percebe-se nos estudos E10 e E21 a importância das atividades de medição e 

análise para direcionar a melhoria do processo para a manutenção e evolução de software. 

As três abordagens adotam ciclos semelhantes aos do método PDCA – Plan, Do, Check, 

Act (Deming, 1982).  

Em (ii), são descritos processos, frameworks e modelos de processo diretamente 

ligados à manutenção e evolução de software. Os estudos E01, E05, E11, E12, E15, E17, 

E19, E20, E23, E25, E26, E28 e E36 apresentam Processos de Manutenção de Software 

- processos com sequência de passos para tratar atividades específicas da manutenção e 

evolução de software. Estes são: 

 A metodologia MANTEMA (E25) foi construída baseada da norma ISO/IEC 

12207 e define um modelo de processo com ciclos distintos para atividades de 

manutenção planejáveis (corretiva não-urgente, perfectiva, adaptativa e 

preventiva) e não-planejáveis (corretiva urgente). Nesta metodologia foram 

integrados alguns processos da ISO/IEC 12207 (aquisição, fornecimento, 

desenvolvimento, documentação, verificação, validação, revisão conjunta, 

auditoria, resolução de problemas e gestão); 

 A metodologia Agile_MANTEMA (E23) é uma adaptação do MANTEMA 

que foi realizada para atender a empresas de pequeno porte, adotando práticas 

ágeis. A Agile_MANTEMA estabelece um conjunto de elementos, tais como 

os tipos de manutenção, os níveis de serviço e os níveis de capacidade, que 

visam: (i) lidar com a complexidade que é inerente ao processo de 

manutenção; e (ii) permitir que uma pequena empresa possa definir o seu 



88 

próprio processo de manutenção, tendo em conta as suas características e 

necessidades específicas; 

 O estudo E20 propõe um framework para atividades de manutenção de 

software e fase de suporte. O objetivo deste framework é agilizar e documentar 

relacionamentos e procedimentos de trabalho entre o departamento de suporte 

ao cliente e equipes de desenvolvimento. De acordo com as diretrizes do 

framework proposto, a manutenção de software pode ser facilmente 

gerenciável e também tornar-se rentável; 

 O estudo E01 apresenta um modelo de processo que enfatiza o impacto da 

qualidade na manutenção de software. O trabalho propõe um modelo de 

processo para atividades de manutenção de software baseado em fatores de 

qualidade associados aos processos de Entendimento, Análise, Modificação e 

Teste. De acordo com o estudo, é possível avaliar a qualidade do software a 

partir de fatores que influenciam a manutenabilidade do mesmo, em relação 

aos processos citados; 

 O estudo E15 apresenta um modelo de processo ágil para manutenção e 

evolução de software baseado em práticas do Scrum e XP (eXtreme 

Programming). O modelo adota algumas práticas da Norma ISO/IEC 12207 e 

adaptações por necessidades observadas na indústria. De acordo com os 

autores, a maioria dos métodos ágeis concentram-se principalmente na fase de 

desenvolvimento, porém, nenhum deles é explicitamente dedicado ao domínio 

de manutenção e evolução. Os resultados mostram que algumas mudanças 

precisam ser feitas nos métodos ágeis atuais para que possam ser adotados na 

manutenção de software; 

 O estudo E11 apresenta um modelo de processo melhorado para suporte ao 

cliente, concentrado em dois processos de apoio ao serviço: gerenciamento de 

incidentes e gerenciamento de problemas. O modelo de apoio foi criado 

através da análise dos processos de suporte de serviços do ITIL (OGC, 2007) 

e integrando com as atividades dos processos de apoio; 

 O estudo E36 descreve um processo básico de manutenção de software, e faz 

uma análise sobre a aplicação de modelos de ciclo de vida existentes ao 

contexto da manutenção de software; 
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 O estudo E12 apresenta o Processo para Agrupamento de Solicitações de 

Manutenção (PASM), descrevendo suas diretrizes para guiar a priorização, 

agrupamento e execução de diversos tipos de manutenção de software, em 

forma de projetos; 

 O estudo E28 apresenta um processo de construção de software que reconhece 

a manutenção como um aspecto essencial de todo o ciclo de vida do produto, 

desde os primeiros passos do desenvolvimento inicial. O processo pode ser 

utilizado em conjunto com qualquer metodologia de desenvolvimento de 

software ou de manutenção. Os autores defendem que a manutenção é 

realizada não somente depois de um produto de software ser entregue ao 

cliente. Pelo contrário, os requisitos mudam frequentemente durante o 

desenvolvimento, e por conseguinte, a reconstrução dos artefatos que têm sido 

desenvolvidos até o momento; 

 O estudo E19 propõe um modelo prático de manutenção de software 

(Practical Software Maintenance Model). O modelo tem foco na medição, 

com o objetivo de rastrear e gerenciar as atividades de manutenção, e na gestão 

dos formulários de solicitação de modificação. 

 O estudo E05 apresenta uma proposta de um processo colaborativo de 

manutenção de software denominado ProFap. Este processo conta com o 

apoio de ferramentas de software livre (Redmine e Subversion). De acordo 

com o estudo, a utilização das ferramentas integradas foi fundamental para 

atender as diretrizes do processo para manutenção de software, pois permitiu 

que atividades de gerenciamento e comunicação fossem realizadas de forma 

efetiva e dinâmica e ao mesmo tempo em que todas as ações executadas foram 

registradas. 

 O estudo E26 apresenta um relato de experiência da utilização de um processo 

de software, baseado em práticas ágeis do framework Scrum, na divisão de 

manutenção em uma empresa pública brasileira. De acordo com os autores, 

não seria viável aplicar na divisão de manutenção de software o mesmo 

processo de desenvolvimento adotado durante a construção do produto, pelas 

características distintas na forma de atendimento das demandas. Para os 

autores, o acompanhamento e controle de mudanças na manutenção deve ser 

rigoroso para garantir que os produtos permaneçam livres de erros e em 
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concordância com os acordos de nível de serviço previstos em contrato com 

os clientes. De acordo com o estudo, as práticas atuais ainda carecem de alguns 

ajustes, mas estão no caminho certo face às práticas que eram usadas 

anteriormente. 

 O estudo E17 mostra a estruturação de um processo de desenvolvimento e 

manutenção de software de uma organização na forma de prestação de 

serviços de TI. Para isto, o estudo propõe o estabelecimento de capacidades 

de gerenciamento das solicitações de serviços a fim de atender a um Acordo 

de Nível de Serviço (ANS) estabelecido juntamente com o cliente. A 

estruturação seguiu preceitos do modelo MR-MPS-SV nível G com boas 

práticas da prestação de serviços de TI do modelo ITIL e práticas ágeis através 

do quadro Kanban. O estudo relata que a abordagem de manutenção como 

serviço em conjunto com as práticas de engenharia de software já 

estabelecidas podem trazer benefícios em relação à qualidade, prazo, custo e 

satisfação do cliente.  

3.2.1.2 Modelos de Maturidade 

Na categoria “Modelos de Maturidade”, foram mapeados três modelos criados 

para atender a manutenção e evolução de software: o SMmm (Software Maintenance 

Maturity Model), o EM³ (Evolution and Maintenance Maturity Model) e o IT Service 

Capability Maturity Model. Estes modelos descrevem conjuntos de atividades sugeridos 

para a melhoria contínua de processos em organizações com foco em manutenção de 

software. Os modelos mapeados são descritos a seguir: 

 SMmm (Software Maintenance Maturity Model) (E02 e E03): Modelo de 

maturidade de processo com foco no cliente, baseado em modelos já 

existentes, como por exemplo: ISO/IEC14764 (ISO/IEC14764, 2006), IEEE 

1219 (IEEE, 1998), ISO/IEC 12207 (ISO/IEC12207, 2008), CMMI (SEI, 

2010a) e SWEBOK (Bourque e Fairley, 2014). O SMmm apoia a melhoria 

interna dos processos de organizações de manutenção de software e a 

avaliação da capacidade de manutenção de software de fornecedores de 

serviço. O modelo SMmm é apresentado nos estudos E02 e E03, sendo que o 

primeiro especifica a base do modelo e o último os níveis mais altos de 

maturidade; 
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 EM³ (Evolution and Maintenance Maturity Model) (E14, E16 e E34): 

Modelo de maturidade abrangente para a manutenção e evolução de software. 

O modelo EM3 é composto por submodelos de processos para atender 

diferentes frentes da manutenção e evolução de software. No mapeamento 

realizado foram identificados três componentes: um modelo para a 

manutenção corretiva de software (CM³: Corrective Maintenance Maturity 

Model) (E16), um modelo para tratar a transição do desenvolvimento para a 

manutenção de software (EM3: Handover) (E34), e, um terceiro modelo 

focado em treinamento no contexto de manutenção (EM³: Education and 

Training) (E14); 

 IT Service Capability Maturity Model (E22): Modelo de maturidade para a 

manutenção de software que adota uma estrutura similar à do modelo CMM 

(SEI, 1995) e é baseado no ITIL (OGC, 2007). Este modelo utiliza o conceito 

de níveis de maturidade (cinco níveis), para a inserção gradual da melhoria do 

processo, assim como, o conceito de Áreas-chave de Processo (Key Process 

Areas) para organizar sugestões de boas práticas em áreas de conhecimento. 

O IT Service trata a manutenção como um serviço. 

Os autores justificam a criação destes modelos devido à falta de modelos que 

fornecessem a cobertura e direcionamento suficientes para atividades específicas de 

manutenção de software. Em seus respectivos estudos de origem, os modelos são 

comparados aos modelos CMM (SMmm e IT Service CMM), CMMI (SMmm), ISO/IEC 

1219 (EM³), ISO/IEC 9126 (SMmm) e ITIL (IT Service CMM) apontando a generalidade 

ou falta de apoio dos modelos quando se trata da manutenção de software. 

3.2.1.3 Ferramentas e Técnicas para a Manutenção e Evolução de Software 

Nesta categoria foram mapeadas abordagens em que a melhoria do processo era 

obtida a partir do uso de ferramentas e técnicas específicas para a manutenção e evolução 

de software. Entre os estudos mapeados foram identificadas técnicas de modelagem e 

simulação de processo, cuja principal aplicação residia na avaliação e melhoria dos 

processos. Além disso, foram identificadas técnicas e ferramentas como Kanban 

(Anderson e Reinertsen, 2010), apoios computacionais, práticas como “Análise Post-

Mortem” e outras. Esta categoria limitou-se a mapear ferramentas e técnicas que 

colaborassem com a melhoria do processo de software, e não somente destinadas a 

atender atividades específicas da manutenção. 
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No subconjunto de técnicas de simulação de processo aplicadas à manutenção e 

evolução de software, foram mapeados os estudos E06, E07 e E24: 

 O estudo E06 apresenta um método para modelar e avaliar o desempenho de 

processo de manutenção de software em empresas de telecomunicações. Ele é 

baseado na modelagem do processo de manutenção de software como filas 

redes (queuing networks) e simulação de processos para determinar suas 

performances. O método permite a comparação eficiente do desenho de 

processos alternativos, sem os riscos associados com as experiências na vida 

real; 

 O estudo E07 demonstra que é possível modelar e simular, efetivamente, um 

processo de manutenção usando atores e eventos, através de um fluxo de 

solicitações que são processadas em uma sequência de atividades. O foco do 

estudo é garantir a análise de gargalos através de limites de demandas (Work 

in Progress Limits) utilizando a abordagem Lean Kanban (Anderson e 

Reinertsen, 2010). Por meio de simulação, o estudo mostra que a abordagem 

pode realmente ajudar a reduzir o tempo médio necessário para completar 

solicitações de manutenção. 

 O estudo E24 apresenta um modelo de simulação de eventos discretos 

empregando abordagem de modelagem. O objetivo do modelo é avaliar 

estratégias alternativas de processos e projetos a partir da perspectiva do 

cliente. O modelo é aplicado para investigar as deficiências do processo de 

manutenção de software real e apresentar uma experiência de simulação que 

examina um projeto real do processo. A abordagem de simulação é usada para 

investigar comportamentos e deficiências no processo e propor melhorias. 

Os demais estudos mapeados na categoria de ferramentas e técnicas para apoio ao 

processo de manutenção e evolução de software, foram mapeados os estudos E04, E08, 

E13, E29, E30, E32: 

O estudo E30 descreve a implementação do Kanban para apoiar a manutenção de 

produtos de telecomunicação em dois centros de P&D, incluindo a identificação dos 

principais fatores de sucesso que são generalizáveis até certo ponto. As técnicas Lean 

Kanban foram complementadas por melhores práticas do Scrum para a manutenção de 

produtos. Além disso, as métricas foram revistas. Os principais desafios têm sido 

relacionados com as regras de fronteira, por exemplo, multi-local de trabalho, a 
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dependência de plataforma e os acordos de nível de serviço, mas também com os papéis 

e responsabilidades. 

Os estudos E13 e E04 descrevem abordagens cujo foco está no apoio 

computacional às atividades de manutenção apresentando, respectivamente, (i) um 

método para apoiar a identificação e análise de impacto e alocação de pessoas no contexto 

de manutenção de software, e (ii) uma abordagem baseada na automação de processo 

através de ferramenta de workflow. 

O estudo E04 apresenta a automatização do processo de manutenção a partir do 

uso de um sistema de gerência de workflows. A ferramenta foi implantada em um Centro 

de Suporte, onde já havia um processo que foi mapeado para a ferramenta. A ferramenta 

permitiu automatizar as etapas do processo, fornecer dados para a medição do processo, 

e permitir o monitoramento do processo. 

O estudo E13 propõe uma abordagem integrada, chamada de SE2, para apoiar três 

atividades do núcleo de manutenção e evolução de software: localização da 

funcionalidade, análise de impacto de mudanças de software e recomendação de 

programador especializado. A abordagem é centrada nas combinações dos 

relacionamentos conceituais e evolutivos latentes em artefatos de software estruturados e 

não estruturados. A abordagem utiliza técnicas baseadas na recuperação de informação e 

Mineração de Repositórios de Software para analisar e derivar essas relações. 

O estudo E29 define um Sumário de Operações de Software (SoS), baseado em 

relatórios de falhas do sistema, para fornecer conhecimento sobre os softwares em 

operação, a partir de informações referentes a performance, qualidade, usabilidade ou 

feedback de usuários finais. Assim, o SoS fornece um mecanismo para entendimento das 

operações de software e permite que profissionais de atividades de engenharia, suporte e 

gerência possam chegar a um consenso sobre a prioridade de atividades de manutenção. 

O estudo E32 apresenta a aplicação da Análise Postmortem, uma técnica de gestão 

do conhecimento no contexto de projetos de manutenção de software. A técnica foi 

aplicada, não só para a melhoria dos processos, mas para incentivar o aprofundamento do 

conhecimento sobre o software mantido. O estudo aponta que o conhecimento está 

frequentemente retido nos indivíduos e não documentado. O uso de cerimônias de Análise 

Postmortem facilita a disseminação deste conhecimento e a discussão sobre pontos de 

melhoria do processo, problemas recorrentes, experiências na manipulação do sistema, 

entre outros. 
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O estudo E08 define um método para tratar o escopo variável de projetos de 

manutenção de software em pequenas empresas de produto de software. A abordagem 

definida no estudo procura garantir o lançamento de um release no prazo previsto, 

considerando interferências no escopo devido a prioridades de novos requisitos que 

surgem e que tem que ser inseridos no release. A solução adotada passa pela definição e 

construção de um algoritmo para viabilizar uma sugestão ágil e automatizada do escopo 

do release a partir de uma fila de prioridades com base em critérios objetivos e em sintonia 

com as diretrizes da organização.  

3.2.2 Atividades consideradas na melhoria do processo no contexto de manutenção 

e evolução de produtos software 

O mapeamento das atividades de manutenção e evolução de software consideradas 

nas abordagens (conforme o Quadro 3.9) resultou na identificação de 15 atividades mais 

recorrentes ou enfatizadas nos estudos. Os estudos E09 e E32 não foram mapeados por 

não descreverem explicitamente atividades ou tarefas aplicadas no contexto da 

manutenção e evolução de produtos de software. As atividades mapeadas e considerações 

extraídas dos estudos são descritas a seguir: 

(A1) Atendimento/Suporte: Esta atividade corresponde à estratégia de 

organização dos recursos para o atendimento ao cliente e captação de solicitações. 

Modelos como o EM³ (E16) descrevem a necessidade de gestão desse atendimento para 

que haja uma captação eficiente de requisições de clientes, evitando que a equipe de 

manutenção e evolução seja sobrecarregada com atividades que poderiam ser resolvidas 

por uma equipe de helpdesk ou equivalente. De acordo com o estudo E16, entre 70% e 

80% das solicitações de cliente são resolvidas por um primeiro nível de atendimento. 

Os estudos mapeados (E03, E08, E11, E16, E20, E23, E31, E33) descrevem 

níveis de atendimento, os quais atuam como camadas para a recepção das requisições de 

clientes, registrando, analisando e resolvendo solicitações, conforme responsabilidades 

definidas. Os estudos descrevem dois grupos de níveis de atendimento: um nível 

responsável por realizar o primeiro atendimento ao cliente e resolução de problemas que 

não envolvem modificações no software, e um nível que realiza implementações de 

modificações no software.  

(A2) Definição e Melhoria do Processo de Manutenção: Esta atividade diz 

respeito a especificação de procedimentos para atender às atividades de manutenção e 

evolução de software, e à avaliação e melhoria contínua do processo (ISO/IEC12207, 
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2008). A Norma ISO/IEC 12207:2008 descreve que faz parte desta atividade fornecer 

políticas de ciclo de vida, processos e procedimentos que sejam consistentes com os 

objetivos da organização, que são definidos, adaptados, melhorados e mantidos para 

apoiar necessidades de projetos individuais. 

Os estudos mapeados abordam esta atividade de três maneiras: (i) descrevendo 

atividades específicas dentro da própria abordagem com passos para a definição e 

melhoria do processo (E03, E16, E22, E23, E25); (ii) descrevendo a definição e melhoria 

do processo de manutenção através de relato de experiência na indústria (E04, E06, E31, 

E33); ou, (iii) propondo abordagens específicas com o foco na melhoria do processo 

(E10, E18, E21). 

Para a definição do processo, um conjunto de abordagens (E03, E06, E16, E22, 

25) descrevem que o ciclo de vida das solicitações é o ponto central do processo de 

manutenção. A definição do processo determina como as solicitações são captadas, como 

os papéis envolvidos tratam a solicitações e quais as atividades desempenhadas ao longo 

deste ciclo de vida. Devido a este foco no ciclo de vida das solicitações, setores de suporte 

ou atendimento são considerados no processo, bem como quaisquer outras interfaces 

organizacionais necessárias para o tratamento das solicitações de manutenção. 

Conforme os estudos E03, E04, E06, E10, E18, E21, E22 e E33, a melhoria do 

processo deve ser obtida a partir da identificação de parâmetros mensuráveis que 

permitam identificar pontos de melhoria. Os estudos E03, E04, E06, e E33 utilizam a 

performance do processo como parâmetro. O estudo E33 complementa esta visão 

adicionando os parâmetros de agregação de valor, redução de variabilidade e satisfação 

do cliente. Atividades de medição e atividades de coletas das informações sobre estes 

parâmetros norteiam a melhoria do processo. 

Os estudos E10 e E18 definem abordagens iterativas direcionadas à melhoria do 

processo. O primeiro é caracterizado pelas etapas de observação (onde são identificados 

pontos de melhoria), mineração (onde os pontos são avaliados e medidos de forma mais 

intensiva) e adaptação (onde o processo é adaptado com melhorias propostas). O segundo 

considera estratégias de negócio e arquitetura do sistema para adequar o processo de 

forma atender melhor a organização como um todo. 

 (A3) Desenvolvimento (Correção/Evolução): Esta atividade trata da 

implementação ou codificação de uma solução proposta para determinado problema ou 

requisição. Conforme a atividade de Implementação de Mudanças da ISO/IEC 

14764:2006, os mantenedores desenvolvem e testam modificações em produtos de 
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software. No modelo proposto por April e Abran (2008) a Área de Processo "Serviço de 

Evolução e Correção" agrupa atividades de design, evolução (adaptativa, perfectiva e 

preventiva), correções e teste. 

Os estudos mapeados (E03, E05, E07, E08, E11, E12, E13, E15, E16, E19, E20, 

E23, E25, E30, E36) descrevem como a etapa de implementação das solicitações é 

realizada. Os estudos E07, E15, E23, E26 e E30 descrevem o uso de estratégias ágeis 

para gerir as iterações de desenvolvimento. Os estudos E03, E11, E13, E15, E16, E19, 

E25, E26 e E36 citam atividades de análise de impacto para identificação de artefatos e 

componentes que deverão ser alterados em decorrência das solicitações descritas. Alguns 

estudos (E03, E05, E15, E16 e E36) apontam que a implementação das solicitações deve 

ser realizada após uma especificação detalhada da modificação ou requisito. O estudo 

E08 enfatiza a necessidade de priorização antecipada das solicitações para que os mais 

importantes sejam desenvolvidos primeiro. 

(A4) Documentação: Esta atividade tem o propósito de desenvolver e manter 

registros de informação do software produzidas por um processo. Esta atividade tem uma 

especial relevância no contexto da manutenção de software, uma vez que um dos 

principais problemas relatados pelos profissionais reside na grande falta de documentação 

(April e Abran, 2008). 

Além da documentação referente ao processo e ao registro de chamados, os 

estudos E01, E03, E05, E16, E25, E26, E28, E33 e E34 enfatizam a necessidade de 

atividades para manter uma documentação atualizada sobre o software. A documentação 

do software está fortemente ligada a transmissão do conhecimento durante atividades de 

transição (E01, E03, E25, E34) e a melhoria do entendimento do sistema para os 

profissionais de manutenção (E01, E03, E05, E16, E26, E33). A documentação do 

software também favorece a realização de análises sobre causas de problemas e a 

evolução gradativa do sistema (E01, E16, E28). O estudo E05 propõe um acesso à 

comunicação direta do desenvolvedor com o solicitante da solicitação para que as 

discussões sobre o entendimento da solicitação sejam iniciadas e documentadas em 

ferramenta. 

(A5) Estabelecimento de Acordo de Nível de Serviço (ANS): Esta atividade diz 

respeito a definição dos Acordos de Nível de Serviço (ANS ou SLA - Service Level 

Agreement) de manutenção junto aos clientes e fornecedores. A Norma ISO/IEC 14764 

afirma a importância de firmar este tipo de acordo ao estabelecer modelos de serviço de 

manutenção, seja para um adquirente interno ou externo à organização.  
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Os estudos E02, E03, E15, E16, E17, E22, E23, E25, E30, E31 e E33 e citam a 

adoção de ANS em seus processos e atividades. De acordo com o estudo E02, o ANS 

deve esclarecer as necessidades e expectativas de cada serviço oferecido e deve ser 

desenvolvido em consenso entre os clientes e a empresa de manutenção sobre os conceitos 

relacionados, termos e medidas a serem usadas. Os estudos E02, E03, E16, E22, E30 e 

E31 sugerem a utilização de ANS interno, quando eles forem exercidos inteiramente 

dentro de uma organização, e externo, quando envolve mais de uma organização e o 

cliente ou usuário. O estudo E30 enfatizam que o uso do ANS interno (Acordo de Nível 

Operacional) favorece o comprometimento dos envolvidos da organização com o 

atendimento das solicitações. O ANS externo é importante para mensurar a qualidade do 

atendimento aos clientes e a sua satisfação. Além desses, o estudo E15 sugere o ANS do 

time, onde a responsabilidade de entrega dos resultados em uma iteração é partilhada por 

toda equipe da manutenção. 

A definição de ANS permite o estabelecimento de metas mensuráveis e 

quantificáveis, como o tempo máximo de atendimento de solicitações, qualidade de 

entregas e satisfação do cliente. Desta forma, os estudos E02, E03, E22, E25 e E31 

relatam a importância de documentar e garantir que todos os envolvidos estejam 

compromissados com os acordos definidos. 

(A6) Garantia da Qualidade: A atividade de garantia da qualidade diz respeito 

às avaliações e auditorias periódicas da conformidade das atividades e produtos de 

trabalho aos processos e padrões organizacionais. A Norma ISO/IEC 14764 adota o 

processo de Garantia da Qualidade da Norma ISO/IEC 12207 como apoio às atividades 

de manutenção, a fim de manter a padronização e a qualidade de atividades e produtos.  

Os estudos mapeados (E03, E12, E16, E22, E23) apontam a necessidade de 

avaliar o processo e os produtos de trabalho gerados tanto pelos mantenedores quanto 

pelos atendentes de suporte. 

(A7) Gestão de Configuração: Esta atividade consiste em determinar a 

configuração e situação de produtos de software e produtos de trabalhos intermediários 

ao longo do tempo, fornecendo controle sistemático sobre mudanças de configuração e 

garantindo integridade e rastreabilidade ao longo do ciclo de vida de uma requisição de 

mudança sobre o produto de software (April e Abran, 2008; ISO/IEC12207, 2008). 

Os estudos mapeados (E03, E05, E08, E11, E12, E13, E15, E16, E18, E19, E20, 

E22, E23, E25, E26, E27, E28, E34, E35) descrevem a inserção de atividades de gerência 

de configuração no processo de manutenção. O estudo E03 afirma que normalmente o 
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processo de gerência de configuração é compartilhado entre as equipes de 

desenvolvimento e manutenção. Os estudos citam as atividades de gerência de 

configuração de software: identificação da configuração (E03, E11, E22, E23, E25, 

E34), planejamento e gestão de baselines e releases (E03, E05, E08, E15, E18, E20, 

E22, E23, E25, E26, E27, E28, E34, E35), controle de versionamento (E03, E05, E16, 

E18, E22, E23, E25, E34,), gestão de mudanças (E05, E11, E16, E18, E22, E23, E25, 

E26, E27, E28), auditorias de configuração (E22, E23, E25) e rastreabilidade (E03, E05, 

E12, E13, E15, E16, E18, E22, E23, E25). Os estudos E03, E25 e E34 descrevem a 

importância de um processo de gerência de configuração apoiando a transição do software 

para a manutenção. Os estudos E18 e E34 sugerem o uso de release notes como 

documento para planejar a inclusão de requisitos em futuras versões do software. Os 

estudos E08 e E26 enfatizam a importância do planejamento do escopo de releases e/ou 

iterações através da priorização objetiva das solicitações de mudança do produto. 

(A8) Gestão de Problemas e Análise de Causa: Esta atividade trata da análise 

de problemas encontrados no software para o estabelecimento de ações para correção e 

prevenção de futuras recorrências. A análise causal identifica causas de falhas e outros 

problemas, e o que precisa ser feito para evitá-los no futuro (ISO/IEC14764, 2006).  

Os estudos E23 e E25 tratam da análise e replicação de problemas conforme 

solicitações de manutenção são captadas. Além da análise inicial, os estudos E03, E11, 

E16 e E20 relatam atividades de revisão dos problemas para identificação de causa raiz 

e definição de ações para resolução e prevenção de problemas. O estudo E11 sugere o 

controle proativo de problemas, a listagem de problemas recorrentes para análise e para 

a gestão de uma base de conhecimento, e realização de reuniões de revisão de problemas. 

(A9) Gestão de Requisições e Eventos: De acordo com April e Abran (2008), 

esta atividade refere-se ao tratamento de eventos e requisições de manutenção (internas 

ou externas, proveniente de clientes), de forma que estas requisições sejam ativamente 

identificadas, priorizadas e atendidas.  

Os estudos apontam que o processo de manutenção começa a partir de solicitações 

ou problemas reportados por usuários do sistema. Os estudos mapeados para esta 

atividade (E03, E04, E05, E08, E11, E12, E16, E17, E19, E20, E22, E23, E25, E27, 

E30, E31, E33, E36) propõem mecanismos para gerir requisições de manutenção. O 

estudo E20 cita que a análise das requisições é o aspecto mais crítico do ciclo de vida da 

manutenção e suporte. Os estudos reforçam esta afirmativa apontando a necessidade de 
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avaliar, classificar e priorizar as requisições para estabelecer vias de tratamento baseadas 

nos tipos da manutenção e urgência ou importância da requisição.  

Observou-se a adoção dos tipos de manutenção propostos pela ISO/IEC 14764, 

categorizando a manutenção em corretiva, preventiva, perfectiva, ou adaptativa, como 

forma de avaliar e classificar as requisições (E03, E08, E16, E23, E25 e E27). Quanto a 

prioridade, uma estratégia identificada foi a diferenciação de problemas emergenciais ou 

incidentes, que devem ser tratados imediatamente (chamados de não planejáveis), e outras 

requisições com características planejáveis. Outra estratégia apresentada pelo estudo E08 

foi a priorização das solicitações através do julgamento de critérios objetivos pré-

definidos pela organização. O estudo cita os seguintes critérios: criticidade, data limite, 

importância para o cliente, status da solicitação e prioridade no atendimento. 

Os estudos E03, E11, E16, E20, E22, E23, E25, E30, E31 e E33 e estabelecem 

níveis de atendimento/serviço para gerenciar as requisições, onde uma equipe de suporte 

(atendimento ou helpdesk) capta todas as requisições, atendendo as de sua competência e 

direcionando para a equipe de desenvolvimento apenas as atividades pertinentes. Os 

estudos E16, E30 e E33 apontam diminuição da sobrecarga dos engenheiros de 

manutenção e maior rapidez na entrega das solicitações com o uso dos níveis de 

atendimento. 

(A10) Medição e Análise: Conforme a Norma ISO/IEC 12207, o processo de 

Medição tem o propósito de coletar, analisar e reportar dados relacionados aos produtos 

desenvolvidos e processos implementados na unidade organizacional. Para os processos 

de manutenção, April e Abran (2008) afirmam que a atividade de medição e análise da 

manutenção garante que todas as necessidades de informação sejam definidas e medidas 

sejam coletadas e analisadas e os relatórios serão usados por gerentes, funcionários e 

clientes da manutenção de software. 

Os estudos mapeados descrevem a importância de realizar atividades de medição 

em periodicidade pré-estabelecida, a fim de fornecer insumos para a tomada de decisão 

na melhoria de produtos, processos e serviços (E02, E03, E06, E07, E08, E10, E11, E12, 

E15, E16, E19, E21, E22, E24, E25, E29, E30, E31, E33). O estudo E02 aponta que 

uma estratégia chave é iniciar atividades de medição desde as etapas de transição e pré-

entrega do produto desenvolvido. Dentre os estudos, foram identificadas três perspectivas 

que devem ser consideradas ao definir medidas para a manutenção de software: 

performance do processo, satisfação do cliente e situação do produto.  
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Para performance do processo, os estudos apontam a necessidade de medir 

parâmetros relacionados ao processo de manutenção, sobretudo em relação ao processo 

de gestão das solicitações (E02, E03, E06, E07, E08, E10, E11, E12, E15, E16, E19, 

E21, E22, E24, E25, E30, E31, E33). Entre medidas comuns adotadas, foram 

identificados: número de solicitações abertas (por tipo, produto, situação), tempo médio 

de resolução das solicitações, quantidade de solicitações não resolvidas no tempo 

previsto, uso de recursos, esforço realizado (por tipo de manutenção, por produto). Alguns 

dos estudos (E02, E03, E12, E16, E22, E30, E31, E33) apontam a necessidade de medir 

a manutenção como serviço. Para isto, é importante a definição de Acordos de Nível de 

Serviço (ANS) internos e externos (E02, E03, E15, E16, E31). 

O estudo E03 menciona que a medição da manutenção de software se apoia 

extensivamente em questionários de satisfação do usuário. Outros estudos (E16, E24, 

E29, E30, E33) reafirmam a importância de medir a aceitação do cliente em relação às 

entregas realizadas pela manutenção. O envolvimento dos clientes na medição pode ser 

obtido pelo acompanhamento do número de solicitações de um determinado cliente ou 

pelo índice de aceitação das entregas realizadas. 

Para situação do produto, os estudos enfatizam a importância de adotar medidas 

para aumentar o entendimento da situação dos produtos mantidos (E02, E03, E10, E15, 

E19, E29). A medição dos tipos de problemas recorrentes, dos principais pontos de falhas, 

e de outras análises relacionadas ao produto de software podem favorecer a evolução do 

produto e tomadas de decisões direcionadas a facilitar a manutenção do sistema 

(manutenabilidade). 

(A11) Planejamento e Acompanhamento de Atividades de Manutenção: Esta 

atividade está relacionada a documentação do planejamento do trabalho de manutenção 

de software, e o acompanhamento da execução dos planos. April e Abran (2008) sugerem 

que a atividade de planejamento da manutenção garanta a criação e atualização de planos 

que descrevam as atividades atuais e planejadas. O planejamento deve prever estimativas, 

comprometimentos e recursos, que serão acompanhados para verificar desvios entre o 

trabalho em progresso e o planejado.  

Entre os estudos mapeados para esta atividade (E03, E05, E07, E08, E12, E15, 

E17, E22, E23, E25, E26, E27, E30, E35, E36), foi observado três contextos para o 

planejamento e acompanhamento da manutenção de software: planejamento do serviço, 

planejamento do produto de software e planejamento das iterações de desenvolvimento. 

O planejamento e acompanhamento do serviço (E03, E17, E22, E23, E25, E36) é 
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realizado em relação aos Acordos de Nível de Serviço definidos. Para isto são estimados 

os recursos, custos e riscos com base na estimativa da quantidade e tipos de solicitações 

para um período de tempo. 

O planejamento do produto (E03, E08, E15, E22, E35) é realizado em termos de 

um cronograma ou plano de releases. Neste contexto, o planejamento das atividades de 

transição e pré-entrega se fazem importante, para o planejamento de recursos ou 

treinamentos necessários. Um plano de visão do produto pode ser útil para direcionar a 

evolução dos produtos (E15). 

Por fim, os estudos (E03, E05, E07, E15, E22, E23, E25, E26, E27, E30, E35) 

tratam do planejamento e acompanhamento das iterações de manutenção. Nestas 

iterações, um grupo de requisições é selecionado, conforme prioridades, e é realizado o 

planejamento de recursos, responsáveis, cronograma, reuniões em pontos de controle, 

bem como estimativas de custos, esforço e riscos. Alguns estudos (E23, E25) definem a 

separação de requisições planejáveis e não planejáveis em iterações distintas. 

 O estudo E12 descreve uma estratégia de agrupamento de solicitações para a 

definição de um projeto de manutenção visando: facilitar o planejamento e controle de 

atividades, beneficiar a aplicação de boas práticas de engenharia de software 

(especificação de requisitos, design, teste), e tomar vantagem de economias de escala que 

se manifestam quando tarefas menores são agrupadas em projetos maiores. 

(A12) Pré-Entrega e Transição: As atividades de pré-entrega e transição 

correspondem a uma sequência de ações controladas e coordenadas onde o software passa 

da etapa ou organização de desenvolvimento para a etapa ou organização de manutenção 

(ISO/IEC14764, 2006). Para isto, é importante planejar adequadamente os requisitos e 

recursos necessários para a transição, os procedimentos, infraestrutura e treinamentos 

necessários.  

Os estudos E03 e E34 descrevem que a atividade de transição deve ser planejada 

em relação a recursos, tarefas, responsáveis, cronogramas, estimativas de tempo. Além 

disso devem ser consideradas atividades de treinamento, preparação de ambientes de 

manutenção, gerência de configuração e gestão da manutenabilidade. Os estudos E03, 

E25, E31 e E34 descrevem que a etapa de transição é o momento em que a organização 

de manutenção tem seu primeiro contato com o produto (ou versão). Por este motivo, a 

equipe de manutenção deve avaliar os atributos de manutenabilidade do produto e obter 

o máximo de conhecimento sobre o produto junto à organização de desenvolvimento. 
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(A13) Rejuvenescimento, Migração e Aposentadoria do Software: Este 

conjunto de atividades trata do planejamento de decisões sobre a continuidade, adaptação 

e migração do software. As atividades de migração e aposentadoria devem planejadas e 

documentadas (ISO/IEC14764, 2006). Os estudos E23 e E25 adotam atividades de 

migração e aposentadoria em seus processos, referenciando as respectivas atividades 

conforme descritas na Norma ISO/IEC 12207.  

O estudo E03 descreve que a atividade de rejuvenescimento do software decorre 

da necessidade de atender a problemas relacionados ao declínio do software e propõe uma 

atualização estratégica através de redocumentação, reestruturação ou refactoring do 

software, a fim de obter melhorias como: a redução de custos, diminuição de 

complexidade, padronização, e, aumento da manutenabilidade do produto. O estudo E35 

aponta a importância deste tipo de ação para diminuição de custos e melhoria da 

manutenabilidade. 

(A14) Treinamento: Para cada novo projeto ou produto em transição para a 

manutenção, implantação e migração, treinamentos devem ser providos para garantir que 

os profissionais tenham o entendimento necessário para mantê-los (April e Abran, 2008; 

ISO/IEC14764, 2006). Conforme o estudo E14, treinamentos devem ser programados 

para garantir a disseminação do conhecimento sobre produtos, tecnologias e processos, 

tanto para mantenedores quanto para usuários. 

Os estudos tratam de dois aspectos do treinamento: sobre processos e produtos. 

Os estudos E03, E14, E22 e E34 enfatizam a necessidade de planejar treinamentos sobre 

os processos e procedimentos organizacionais. Os estudos E03, E05, E14, E22, E25 e 

E34 descrevem que treinamentos sobre aspectos técnicos devem ser realizados aumentar 

o domínio dos mantenedores sobre as tecnologias e produtos mantidos pela organização. 

Os estudos E14 e E22 descrevem que treinamentos sobre o produto devem ser realizados 

também para o usuário final. 

(A15) Verificação e Validação: Conforme a Norma ISO/IEC 12207, o processo 

de Verificação trata de atividades de confirmação se os produtos gerados atendem aos 

requisitos especificados, enquanto que o processo de Validação tem o objetivo de garantir 

que os requisitos para determinado uso pretendido do software foi atendido. April e Abran 

(2008) esclarecem que para a manutenção, as atividades de verificação e validação são 

semelhantes às realizadas no contexto de desenvolvimento, porém abordam questões 

diferentes.  
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Em relação a atividade de verificação, os estudos mapeados enfatizam o uso de 

técnicas de teste para avaliar as modificações realizadas em decorrência das requisições 

de manutenção. Os estudos apontam principalmente o uso de teste de regressão no 

contexto da manutenção (E03, E16, E23, E25, E30, E35, E36). Outros testes apontados 

foram: testes funcionais (E07, E12, E26, E30), unitários (E05, E15, E16, E23, E25, 

E26), e, de integração (E05, E15, E16, E25, E30, E33). Além disso, foi observada a 

importância de planejar as atividades de teste formalmente (E03, E12, E17, E22, E23, 

E26, E31), definir casos de teste antes do desenvolvimento de solicitações de mudança 

(E15, E16, E23) e a preparação de ambientes de teste apropriados. O estudo E17 enfatiza 

a importância dos testes uma vez que a solicitação só é aceita para o faturamento se estiver 

sem defeitos. O estudo E17 adota inspeções de requisitos e revisões por pares no código 

na organização em questão. Os estudos E30 e E35 mencionam a importância de testes 

automatizados.  

Para a atividade de validação, os estudos E03, E15, E17, E23, E25 e E36 

descrevem a necessidade de atividades de avaliação das mudanças realizadas junto ao 

cliente ou usuários finais. Os estudos E15 e E23 descrevem a estratégia de definição de 

critérios de aceitação claros, para a devida validação das requisições. 

3.2.3 Problemas da Manutenção de Software 

O mapeamento dos principais problemas da manutenção identificados nos estudos 

primários é apresentado no Quadro 3.10. Os problemas foram extraídos quando 

mencionados no contexto da manutenção e evolução de software, o que não significa que 

são problemas exclusivos desta atividade. Alguns estudos (E04, E05, E13, E15, E17, 

E30, E31, E33, E35) não foram mapeados por não descreverem explicitamente 

problemas da manutenção e evolução de produtos de software As principais 

considerações extraídas dos estudos são descritas a seguir: 

  (P1) Altos Custos da Manutenção de Software: Os estudos relatam que o 

custo da manutenção de software é muito elevado; os custos desta atividade 

podem variar de 50% a 90% do ciclo de vidado software. De acordo com E25, 

61% da vida de programadores é dedicada a manutenção e apenas 39% para 

novos desenvolvimentos. Conforme E14, mantenedores gastam cerca de 40% 

do seu tempo entendendo o software; 

 (P2) Baixa Motivação de Pessoas: Os estudos apontam a baixa motivação 

dos profissionais de suporte e manutenção de produto de software. De acordo 
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com o estudo E12 apesar da importância da atividade de manutenção, esta tem 

uma imagem negativa entre os membros da equipe, incluindo seus gestores; 

 (P3) Baixo Entendimento do Sistema: Os estudos apontam que existe 

dificuldade em garantir e manter o entendimento dos sistemas. Os estudos 

apontam que isto é agravado devido à constante evolução dos produtos, a 

complexidade do software e o baixo entendimento do domínio de aplicação. 

Conforme o E14, muitos mantenedores só conhecem as partes do produto que 

estão mantendo, não possuindo conhecimentos gerais suficientes sobre outras 

partes do produto. De acordo com E16, as organizações de suporte possuem 

pouco conhecimento sobre o negócio de seus clientes. Outro fator relevante é 

o conhecimento do sistema por parte dos usuários, sobre o que os estudos E03 

e E20 apontam que o treinamento do usuário é inapropriado; 

 (P4) Complexidade do Software: O tamanho e a complexidade do software 

são apontados como problemas raízes inerentes à manutenção de software, o 

que aumenta o tempo gasto com o seu entendimento e a dificuldade e esforço 

para mantê-lo; 

 (P5) Dificuldade em Estimar as Atividades de Manutenção: Os estudos 

E01 e E20 afirmam que uma das maiores preocupações das empresas de 

manutenção é compreender e estimar os custos de uma versão de manutenção 

do sistema; 

 (P6) Dificuldade em Gerenciar Problemas e Solicitações de Mudanças: 

Alguns trabalhos (E01, E10, E11, E14, E19, E20, E24, E28) apontam a falta 

ou dificuldade de gerir problemas e solicitações de mudanças, realizando 

análise de causa raiz e impacto. O estudo E14 descreve que diagnosticar 

problemas é difícil por diversas razões, entre as quais, os clientes finais podem 

descrever o mesmo problema de maneiras diferentes, o mesmo problema pode 

aparecer em diferentes ambientes sob diversas formas, e o ambiente industrial 

de um produto pode ser incompatível com o ambiente de manutenção do 

software; 

 (P7) Dificuldade em Gerenciar Solicitações: Os estudos E03, E06, E08, 

E26, E27 e E29 apontam a dificuldade de gerir as solicitações devido à falta 

de consenso sobre sua priorização de tarefas. Além disso, o número elevado 
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de solicitações pode causar atrasos enfileirados se não houver uma gestão 

eficiente para a vazão do atendimento; 

 (P8) Dificuldade em Gerenciar as Interfaces com a Manutenção: Os 

estudos (E02, E03, E06, E20, E25) apontam que uma das dificuldades de 

definir e gerir processos para a manutenção é a diversidade de interfaces que 

devem ser tratadas (setor de manutenção, setor de desenvolvimento, usuário, 

cliente, fornecedor). De acordo com E06, estas interfaces aumentam a 

complexidade dos processos e por vezes tornam a atividade de manutenção 

dependente de fatores externo;  

 (P9) Falhas de Comunicação: A má comunicação impacta no entendimento 

das solicitações de usuários e, consequentemente, na dificuldade em atender 

suas expectativas. O E14 afirma que as pessoas não possuem habilidades de 

comunicação suficientes para o processo de manutenção. Outro problema 

citado pelo estudo E20 é a falta de envolvimento da alta gestão no processo 

de manutenção; 

 (P10) Falhas de Desenvolvimento: Alguns estudos (E03, E09, E36) apontam 

que problemas da manutenção advém de problemas técnicos da fase de 

desenvolvimento do software. Estes problemas são oriundos de falhas na 

captura dos requisitos, design e codificação; 

 (P11) Falta de Documentação: A falta de documentação é um problema 

amplamente relatado na literatura analisada, o que impacta em dificuldade de 

entendimento dos sistemas e produtos de software, comunicação, transição e 

gestão do conhecimento; 

 (P12) Falta de Gestão de Processos: Os estudos (E02, E03, E09, E19, E23, 

E25) relatam que existe uma falta generalizada de controle sobre o processo 

de manutenção. Conforme o estudo E02, a manutenção não recebe atenção 

necessária da gestão e sofre com falta de planejamento, que é ilustrado pelo 

seu estilo de gestão de crise; 

 (P13) Falta de Integração entre Desenvolvimento e Manutenção: Os 

estudos apontam que a falta de participação do mantenedor durante o processo 

de desenvolvimento do software pode onerar o processo de manutenção 

devido à falta de passagem de conhecimento e pela falta de atenção aos fatores 

de manutenabilidade do sistema. Os estudos E03 e E16 afirmam que o 
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processo de desenvolvimento do software influencia fortemente o custo da 

manutenção e a habilidade em manter o software, caso não haja envolvimento 

dos mantenedores; 

 (P14) Falta de Medição: Os estudos (E01, E09, E10, E20, E25) apontam a 

falta de definição clara sobre a medição na manutenção. O estudo E09 indica 

que as organizações não coletam dados adequadamente para a gestão de 

atividades de manutenção. Além disso, estudos apontam a dificuldade de 

medir a complexidade e manutenabilidade dos sistemas mantidos; 

 (P15) Falta de Modelos ou Padrões Adequados à Manutenção de 

Software: Alguns estudos apontam a falta de modelos ou padrões 

direcionados a manutenção de software, ao passo que a maioria dos modelos 

existentes para melhoria dos processos estão ligadas a fase de 

desenvolvimento de software. Os estudos E25 e E16 afirmam estes modelos 

e padrões, no entanto, não atendem às necessidades e características 

específicas da manutenção de software; 

 (P16) Falta de Pessoas Qualificadas: Os estudos apontam a falta de pessoas 

qualificadas para a manutenção de software devido à alta rotatividade e baixo 

número de profissionais capacitados no mercado. O E14 afirma que não é 

suficiente ser um bom programador para ser mantenedor, é preciso ter 

habilidades de escrita, pois cada etapa do processo de manutenção deve ser 

documentada pelos mantenedores. 

 (P17) Inadequação ou Inexistência de Processo: Os estudos apontam que 

muitas organizações de software conduzem atividades de manutenção sem um 

processo definido, ou que tratam a manutenção com processos voltados ao 

desenvolvimento. Também é descrito a dificuldade de adaptar ou estruturar 

processos para atender a determinadas atividades específicas da manutenção 

de software; 

 (P18) Insatisfação do Usuário: Os estudos apontam níveis baixos de 

satisfação dos usuários devido a entregas com falhas, fora do prazo e entregas 

que diferem do serviço esperado pelo cliente. 
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3.2.4 Melhoria do Processo no contexto de manutenção e evolução de software em 

Micro e Pequenas Empresas  

Conforme mencionado anteriormente, o protocolo de pesquisa foi alterado no 

sentido de tornar a string de busca mais ampla, removendo os termos diretamente 

relacionados à MPE. Uma questão de pesquisa foi formulada a fim de identificar entre os 

resultados, aqueles que mencionavam a aplicação de abordagens para a melhoria do 

processo no contexto de organizações deste porte. Embora os estudos mapeados para as 

demais questões de pesquisa não mencionem explicitamente micro e pequenas empresas, 

entende-se que os seus resultados são relevantes para o entendimento do contexto da 

pesquisa em Manutenção e Evolução de Software, e suas propostas podem fundamentar 

futuros experimentos em melhoria do processo em MPE. 

Foram encontrados poucos relatos, na literatura analisada, direcionados 

especificamente às micro e pequenas empresas. Dos estudos analisados, apenas os 

estudos E08 e E23 mencionaram explicitamente o contexto de organizações de pequeno 

porte. 

O estudo E23 descreve uma adaptação da abordagem MANTEMA (E25) para 

organizações de pequeno porte a partir da introdução de elementos de metodologias ágeis, 

sendo adotada a metodologia SCRUM. Entre as razões descritas para a customização da 

abordagem para atender este nicho, os autores apontam: 

 Necessidades específicas tanto da atividade de manutenção quanto da empresa 

de pequeno porte; 

 Propostas existentes com foco na manutenção de software são abordagens 

pesadas e não são apropriados para pequenas organizações (ex.: a própria 

abordagem MANTEMA (E23) e o modelo SMmm (E03)); 

 Soluções como o Modelo de Maturidade para Manutenção Corretiva - CM3 

(E16) podem ser utilizadas por organizações menores, porém tratam apenas 

um tipo de manutenção de software.  

Já o estudo E08 define um método para tratar o escopo variável de projetos de 

manutenção de software em pequenas empresas de produto. O método utiliza um 

algoritmo que priorizas atividades encaminhadas para o desenvolvimento adotando os 

critérios mais comumente utilizados em um helpdesk de uma pequena empresa de 

software. De acordo com o estudo os problemas de gerenciamento de projeto em uma 

pequena ou média empresa se agravam devido à: 
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 Recursos financeiros e de pessoal limitados o que impacta na capacidade 

reduzida e no compartilhamento de papéis; 

 Processos não definidos ou pouca cultura em processo;  

 Crescimento por demanda; e,  

 Falta de experiência administrativa dos gerentes. 

Apesar de não focar explicitamente no contexto da pequena empresa, o estudo 

E27 apresenta um relato de experiência da implementação do nível G do modelo MR-

MPS-SW em uma empresa que possui 18 funcionários. O estudo não aponta quais 

impactos e ações tiveram que ser tomadas em consequência do tamanho da empresa, no 

entanto, a disponibilização de recursos que eram escassos na empresa foi citada como 

uma dificuldade do projeto de melhoria do processo.  

O estudo descreve o planejamento e a execução de uma metodologia para 

implementação de melhoria dos processos de software. Baseado no Nível G do MR-MPS-

SW, a organização estruturou o trabalho em projetos compostos por conjuntos de 

solicitações de mudanças, pré-selecionadas através de regras de priorização. 

Como fatores de sucesso considerados neste estudo, foi dito que a empresa ter 

passado pela implementação do ITIL recente no setor de helpdesk acabou facilitando a 

melhoria dos processos no setor de desenvolvimento.  

O estudo E05 também não cita a questão da pequena empresa, porém trata-se de 

uma equipe geograficamente distribuída, de aproximadamente 40 (quarenta) pessoas. O 

processo apresentado neste estudo utiliza práticas ágeis e tem foco na integração de 

ferramentas para apoiar atividades do processo. Como resultados do uso do processo, o 

estudo destaca a agilidade na comunicação da equipe descentralizada, o desenvolvimento 

colaborativo dos artefatos de software e o transparente registro das decisões estratégicas 

e das ações executadas que ajuda a garantir a qualidade do sistema. 

Adicionalmente, o estudo E10, que apresenta o Modelo OMA (Observe-Mine-

Adopt), aponta que esta abordagem pode trazer benefícios para equipes pequenas, 

organizações ágeis ou organizações com necessidade de mudanças em seus processos, 

uma vez que traz uma abordagem leve e iterativa para a melhoria do processo. 

O ponto em comum das abordagens dos estudos E05, E10 e E23 reside na adoção 

de metodologias e ferramentas ágeis para diminuição do esforço gerencial e permitir 

maior flexibilidade e presteza na realização das manutenções. Entre os estudos que 

apresentam elementos ágeis em suas propostas, identificamos os trabalhos E07, E10, 
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E15, E17, E23, E30, E26. As abordagens propostas devem ser analisadas para identificar 

sua aplicabilidade em empresas de micro e pequeno porte. 

3.2.5 Análise dos resultados 

As abordagens mapeadas no Quadro 3.8 compartilham o princípio de que a 

atividade de manutenção tem especificidades que não são atendidas por metodologias 

direcionadas à etapa de desenvolvimento do software. Os modelos de maturidade 

identificados enfatizam atividades de gestão de eventos e requisições, gestão de 

problemas e transição, atividades próprias da manutenção de software.  

Observou-se a tendência do tratamento da manutenção e evolução do software 

como serviço, dada a natureza contínua das operações e da necessidade de envolvimento 

do cliente (E03, E11, E16, E17, E22, E23, E25, E31, E33, E20). Relacionado a isto, os 

estudos E03, E23, E16, E11, E31, E33 e E20 descrevem o papel do setor ou equipe de 

atendimento e suporte no processo de manutenção. 

A aplicação de métodos ágeis na manutenção foi observada nos estudos E07, E10, 

E15, E23, E30 e E26. No entanto, o estudo E15 aponta que os métodos ágeis precisam 

de adaptações para a aplicação no contexto da manutenção de software. 

Considerações observadas a partir dos mapeamentos das atividades e problemas 

relacionados a manutenção e evolução de software: 

 As atividades mais recorrentes nos estudos mapeados foram (A10) Medição e 

Análise (53%), (A7) Gestão de Configuração (53%) e (A9) Gestão de 

Requisições e Eventos (50%);  

 Os problemas mais recorrentes mapeados nos estudos analisados foram: (P1) 

Altos Custos da Manutenção de Software (44%), (P15) Falta de Modelos ou 

Padrões Adequados à Manutenção de Software (30%), (P17) Inadequação ou 

Inexistência de Processo (28%), (P3) Baixo Entendimento Do Sistema (22%) 

e (P6) Dificuldade em Gerenciar Problemas e Mudanças (22%); 

 As atividades (A7) Gestão de Configuração e (A9) Gestão de Requisições e 

Eventos estão intimamente relacionadas no que trata a gestão das solicitações 

de manutenção. As solicitações relacionadas a mudanças no software devem 

ser avaliadas e acompanhadas em um processo de gerência de mudanças 

(Gerência de Configuração), e ter seu fluxo considerado no sistema de Gestão 

de Requisições e Eventos. Estas atividades lidam diretamente com os 
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problemas (P6) Dificuldade em Gerenciar Problemas e Mudanças e (P7) 

Dificuldade em Gerenciar Solicitações; 

 O problema (P1) Altos Custos da Manutenção de Software pode ser agravado 

pela falta de dimensionamento real dos custos de manutenção, relacionado ao 

(P14) Falta de Medição. Isto torna difícil a tomada de decisões para garantir 

que a gestão da manutenção possa atenuar estes problemas. Concentrar 

esforços na atividade (A10) Medição e Análise pode trazer o benefício de 

maior clareza no direcionamento dos custos da manutenção e possibilitar 

ações para a gestão mais eficiente dos recursos e do negócio. Outro benefício 

favorecido pela atividade A10 é a melhoria nas estimativas, caracterizada no 

problema (P5) Dificuldade em Estimar as Atividades de Manutenção; 

  Os problemas (P11) Falta de Documentação e (P4) Complexidade do 

Software têm impacto direto no problema (P3) Baixo Entendimento do 

Sistema. As atividades (A4) Documentação e (A14) Treinamento são 

importantes para a gestão do conhecimento sobre os produtos e tecnologias 

das organizações, atenuando os problemas citados; 

 O problema (P16) Falta de Pessoas Qualificadas é impactado pelo problema 

(P2) Baixa Motivação de Pessoas. São importantes ações motivacionais nas 

organizações de manutenção para garantir a satisfação dos profissionais de 

manutenção e suporte. A atividade (A14) Treinamento também é importante 

para atenuar o problema P16; 

 Problemas da fase de desenvolvimento de software impactam diretamente na 

fase de manutenção. Assim, o problema (P10) Falhas de Desenvolvimento 

pode incorrer nos problemas (P1) Altos Custos da Manutenção de Software e 

(P4) Complexidade do Software. No entanto, este problema não é de 

responsabilidade inteiramente da equipe de desenvolvimento, ao passo que o 

problema (P13) Falta de Integração entre Desenvolvimento e Manutenção tem 

forte impacto nesses fatores. A atividade (A12) Pré-Entrega e Transição é 

importante para diminuir a distância entre desenvolvimento e manutenção, 

favorecendo a comunicação entre as duas fases e garantindo que fatores de 

manutenabilidade sejam considerados durante o desenvolvimento do 

software; 
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 Os problemas (P17) Inadequação ou Inexistência de Processo e (P12) Falta de 

Gestão de Processos podem levar aos problemas (P6) Dificuldade em 

Gerenciar Problemas e Mudanças, (P7) Dificuldade em Gerenciar 

Solicitações, (P8) Dificuldade em Gerenciar as Interfaces com a Manutenção, 

(P9) Falhas de Comunicação e culminar no problema (P18) Insatisfação do 

Usuário. Por isto, as atividades (A2) Definição e Melhoria do Processo de 

Manutenção e (A11) Planejamento e Acompanhamento de Atividades de 

Manutenção têm alta relevância dentro de organizações de manutenção de 

software; 

 O problema (P8) Dificuldade em Gerenciar as Interfaces com a Manutenção 

pode incorrer no problema (P9) Falhas de Comunicação. Durante a atividade 

(A2) Definição e Melhoria do Processo de Manutenção é importante 

considerar não apenas a comunicação dentro da equipe de manutenção, mas 

considerar todas as interfaces organizacionais envolvidas na captação e 

tratamento de solicitações do usuário. Isto envolve: setor de atendimento e 

suporte, setor de manutenção, setor de desenvolvimento, usuários finais, 

clientes e fornecedores. 

 O problema (P17) Inadequação ou Inexistência de Processo pode estar 

relacionado com o problema (P15) Falta de Modelos ou Padrões Adequados à 

Manutenção de Software. A estruturação e documentação de um processo na 

organização se torna mais fácil a partir de boas práticas de modelos que já 

mapearam determinado contexto. Estes dois problemas tiveram um percentual 

alto de recorrência nos estudos em relação aos outros problemas. Isto pode 

indicar a importância de tratar este problema e a necessidade de maiores 

esforços investigação sobre o mesmo. 

Quanto aos achados sobre a implementação de melhoria do processo de 

manutenção e evolução de software em empresas de micro e pequeno porte, apenas dois 

estudos consideraram explicitamente este aspecto, enquanto os demais estudos mapeados 

apresentam indícios de aplicabilidade em MPE. Foi observada a tendência pelo uso de 

abordagens ágeis (E05, E10 e E23) e o foco na priorização de demandas ou solicitações 

de mudança (E05, E08, E23 e E27). Conforme indicados pelo estudo E23, as abordagens 

mais tradicionais (“heavyweighted”) não são adequadas para organizações de pequeno 

porte, justificando o uso de abordagens mais ágeis (“lightweighted”). 
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3.3 Ameaças à Validade 

Existem algumas limitações para a validade deste estudo, as quais são detalhadas 

a seguir: 

Estudos de mapeamento: Conforme descrito por Arksey e O'Malley (2005) e 

Budgen et al. (2008), existem limitações na realização de estudos de mapeamento, pois 

estes não avaliam formalmente a qualidade dos estudos primários e, não abordam a 

realização de “síntese” (Cruzes e Dyba, 2010). Consequentemente, os estudos de 

mapeamento fornecem uma narrativa ou relato descritivo das pesquisas disponíveis na 

literatura. Para contornar essa ameaça, nesse estudo nós realizamos uma síntese 

necessária para responder as questões de pesquisa, que foi além do relato descritivo dos 

estudos mapeados. 

Uma limitação comum em revisões sistemáticas e mapeamentos sistemáticos é 

encontrar todos os artigos relevantes existentes. Neste trabalho, foi realizada a busca 

automática em 08 engenhos de busca, número considerado suficiente para garantir uma 

cobertura aceitável (Kitchenham e Charters, 2007). Para aumentar a cobertura da revisão 

e reduzir a possibilidade de algum estudo potencialmente relevante não ter sido retornado 

na condução da busca automática, foi realizada a busca manual nos periódicos e nos anais 

dos principais periódicos e conferências de Engenharia de Software Sistemas. 

String de Busca: A utilização de buscas automáticas pode representar riscos a 

validade da pesquisa devido a necessidade de definição de uma string de busca robusta o 

suficiente para o retorno dos estudos e pela falta de padronização das máquinas de buscas, 

fazendo necessário a adequação da string de busca para cada fonte considerada. Para 

mitigar este problema, uma string de busca base foi definida e revisada para a avaliação 

das palavras-chave necessárias, e para cada máquina de busca, a string base foi adaptada. 

Busca manual: Parte do processo para busca dos estudos foi executado 

manualmente (exceto para as máquinas de busca). Isto implicou em uma busca e análise 

detalhada, a fim de identificar potenciais títulos através de anais de conferências e 

periódicos. Assim, devido à grande quantidade de dados a serem processados 

manualmente, o processo é passível de perdas por erro humano. A opção por realizar a 

busca por mais de um pesquisador foi proposta para evitar perdas, ao custo de maior 

esforço em uma mesma atividade. 

Estudos selecionados: Durante o processo de seleção dos estudos primários, 

existiu o risco de exclusão de estudos relevantes. Assim, reuniões de consenso entre os 
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pesquisadores foram realizadas em cada etapa da seleção dos estudos. Além disto, estudos 

que causaram dúvidas em relação a sua aceitação foram mantidos para análise mais 

aprofundada na etapa seguinte do processo. Os pesquisadores envolvidos na execução do 

protocolo têm experiência relevante em melhoria do processo e manutenção de software, 

favorecendo a análise e seleção apropriada dos estudos. 

O viés de publicação: Não podemos considerar que todos os estudos primários 

relevantes foram selecionados nesta pesquisa. Há um risco de que estudos relevantes 

possam ter sido omitidos, como os que não apresentaram as palavras-chave em seu título 

ou resumo. Para mitigar o risco de trabalhos não serem retornados pela busca automática, 

as buscas manuais em periódicos e anais de conferência foram realizadas primeiro. A 

partir dos estudos relevantes obtidos, um conjunto foi selecionado como grupo de 

controle e testes piloto nas máquinas de busca foram realizados para identificar o retorno 

destes estudos. 

Critérios de Qualidade: Os critérios de qualidade, bem como o peso utilizado 

para quantificar cada um, pode não representar adequadamente a importância do atributo 

no contexto (uma vez que eles foram normalizados com um mesmo peso). Para mitigar 

esta ameaça, os atributos de qualidade foram agrupados em subconjuntos para facilitar 

posterior classificação. Um subgrupo avaliava a qualidade do estudo em relação a escrita, 

organização e referências, outro subgrupo avaliava a qualidade do estudo em relação ao 

atendimento as questões de pesquisa. 

Experiência na Pesquisa: O processo deste mapeamento foi revisado por 

doutores com experiência na execução de Mapeamentos e Revisões Sistemáticas da 

Literatura. Isto foi realizado para diminuir riscos de invalidação da pesquisa por falhas na 

definição do processo.  

Subjetividade: A análise dos estudos para a inclusão na pesquisa é ameaçada pela 

subjetividade da interpretação dos revisores, o que pode causar a exclusão de estudos 

relevantes. Assim, a opção por conduzir o Mapeamento Sistemático por mais de um 

pesquisador revisando todos os estudos e a realização de reuniões de consenso, foi a 

estratégia adotada para mitigar este risco. 

3.4 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentado um Mapeamento Sistemático da Literatura com 

objetivo de identificar e aprofundar o entendimento sobre a melhoria do processo no 
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contexto da manutenção e evolução de software. Trinta e seis (36) estudos foram 

analisados e informações foram extraídas para atender a quatro questões de pesquisa: 

 (Questão 1) Quais abordagens são utilizadas na implantação de melhoria do 

processo no contexto de manutenção e evolução de produto de software? - 

foram mapeadas trinta e duas (32) abordagens categorizadas em (i) 

Metodologias e Modelos de Processos, (ii) Modelos de Maturidade e (iii) 

Ferramentas e Técnicas para Manutenção e Evolução de Software. Observou-

se que os métodos e práticas utilizados para o desenvolvimento de software 

não são adequados ou suficientes para atender às necessidades específicas da 

manutenção e evolução de software, embora seja importante garantir a 

interação entre estas duas atividades. Outro achado importante é a questão da 

gestão da manutenção e evolução de software ser tratada como serviço, devido 

a sua característica de operação contínua. 

 (Questão 2) Quais atividades são consideradas durante a melhoria do 

processo no contexto de manutenção e evolução de produto de software? – 

foram mapeadas e categorizadas quinze (15) atividades. As atividades mais 

recorrentes nos estudos mapeados foram (A10) Medição e Análise, (A7) 

Gestão de Configuração e (A9) Gestão de Requisições e Eventos. As 

atividades mapeadas são consideradas na proposta desta tese de doutorado 

para a execução da manutenção e evolução de software.   

 (Questão 3) Quais desafios e problemas são relatados no contexto da 

manutenção e evolução de produto de software? – foram mapeados dezoito 

(18) problemas nos estudos analisados. Os problemas mais recorrentes nos 

estudos foram: (P1) Altos Custos da Manutenção de Software, (P15) Falta de 

Modelos ou Padrões Adequados à Manutenção de Software, (P17) 

Inadequação ou Inexistência de Processo, (P3) Baixo Entendimento Do 

Sistema e (P6) Dificuldade em Gerenciar Problemas e Mudanças. Os 

problemas encontrados neste mapeamento servem como entradas para o 

desenvolvimento da abordagem proposta nesta tese de doutorado. 

 (Questão 4) Como a melhoria do processo é aplicada em micro e pequenas 

empresas com foco em manutenção e evolução de produto de software? – 

Apenas dois estudos mapeados mencionavam explicitamente o contexto de 

MPE. Assim, observa-se a necessidade de mais estudos apontando 

experiências relacionadas a melhoria do processo para manutenção e evolução 
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de software em MPE. Conforme o estudo E23 afirma, este tipo de organização 

necessita de abordagens específicas devido às suas características e restrições.  

Considerando esta afirmação e que o cenário nacional é fortemente 

caracterizado por empresas deste porte, acredita-se que é relevante maiores 

esforços para a pesquisa neste contexto. 

Os resultados obtidos neste mapeamento foram importantes para o conhecimento 

de como a literatura aborda a MPS no contexto das organizações de manutenção e 

evolução de software. Os achados deste mapeamento fornecem subsídios para a definição 

do Perfil de Capacidade de Processo proposto nesta tese. 
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4 Melhoria do Processo em Organizações 

orientadas à Manutenção e Evolução de 

Produto de Software adotando Pesquisa-Ação  

Neste capítulo é apresentado o relato da implementação da melhoria do processo 

em três organizações de manutenção e evolução de software. O projeto de melhoria do 

processo foi realizado em três organizações de software, membros do Arranjo Produtivo 

Local de Software de Maringá (APL Maringá / Software By Maringá) no período entre 

março de 2012 a dezembro de 2013. As três organizações realizam manutenção e 

evolução de produtos de software como atividades importantes pra a sustentação de seus 

modelos de negócio, cujo fim reside na prestação de serviços sobre seus produtos. 

As organizações participaram de um grupo de empresas para a implementação dos 

modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC. A SWQuality Consultoria e Sistemas3 foi a 

organização selecionada para conduzir a o projeto de melhoria do processo nestas 

organizações. Houve então a oportunidade da construção de uma metodologia que melhor 

atendesse às necessidades de organizações que possuíssem as duas características chave 

do contexto trabalhado: organizações de micro e pequeno porte cujas atividades 

principais residam na manutenção e evolução de produtos de software. 

Dadas as experiências anteriores da SWQuality, observou-se que a 

implementação de modelos de maturidade, cujo foco reside em projetos de software, não 

atende plenamente às necessidades do contexto das atividades de manutenção e evolução 

de software. Haja vista a popularidade dos modelos CMMI-DEV e MR-MPS-SW na 

indústria de software brasileira, esses modelos tornaram-se referências no cenário 

nacional, em detrimento de outros modelos e normas direcionados à prestação de serviços 

e à manutenção de software.  

                                                 

 

3 http://www.swquality.com.br 
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Com a disseminação do modelo CMMI-SVC em outros países a partir de 2011, e 

a posterior criação do modelo MR-MPS-SV, observou-se a oportunidade de obtenção de 

melhores resultados para as organizações orientadas à manutenção e evolução de produto 

de software. De acordo com as observações da tendência de adoção de boas práticas de 

modelos de prestação de serviço no contexto da manutenção e evolução de software, os 

projetos de implementação conjunta do CMMI-SVC e CMMI-DEV foram pilotos para a 

SWQuality observar as implicações da inserção de características de serviço no contexto 

investigado. 

A metodologia adotada para a execução dos projetos de melhoria do processo foi 

a Pesquisa-Ação, a partir da qual foram documentados os conhecimentos e as observações 

geradas. Neste capítulo, são descritos os resultados e as lições aprendidas do experimento 

realizado.  

Este capítulo está organizado da seguinte forma: na Seção 4.1 são descritos a 

metodologia de execução dos projetos de melhoria nas organizações e objetivos de 

pesquisa; na Seção 4.2 é realizada a caracterização das empresas participantes do estudo; 

na Seção 4.3 é descrito a execução do projeto de MPS na Empresa A; na Seção 4.4 são 

descritos resumidamente os projetos de MPS nas empresas; na Seção 4.5 é realizada uma 

análise sobre os resultados do estudo; na Seção 4.6 são discutidos os resultados em relação 

às questões de pesquisa do estudo; na Seção 4.7 são analisadas as ameaças a validade; e 

finalmente, na Seção 4.8 são feitas as considerações finais do capítulo. 

4.1 Metodologia 

Pesquisa-Ação é uma abordagem que preconiza a intervenção em um problema, a 

proposta de soluções e a aplicação destas, visando não apenas solucionar o problema, mas 

também criar teorias referentes à ação (Coughlan e Coghlan, 2002). O método foi adotado 

pela ênfase na investigação e solução do problema de forma prática e direcionada à 

criação de conhecimento. Conforme Easterbrook et al. (2008), muitas ideias chave em 

Engenharia de Software foram desenvolvidas originalmente por experimentação em 

projetos de desenvolvimento de software reais e posterior elaboração de relatos de 

experiência. Além disso, os autores afirmam que esta abordagem é adotada na ciência da 

informação, onde a mudança organizacional pode requerer um longo tempo para 

apresentar impactos. 

No tocante à melhoria do processo de software, a Pesquisa-Ação é uma estrutura 

favorável à realização de pesquisa com atividades profissionais, permitindo que os 
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profissionais reflitam sobre suas experiências e transmitam os resultados de 

aprendizagem (Kock e Lau, 2001 apud Polo et al., 2002). 

No presente estudo, a Pesquisa-Ação foi adotada como metodologia por permitir 

a participação ativa dos pesquisadores e consultores da SWQuality Consultoria e 

Sistemas, na melhoria do processo nas organizações de software. Embora o objetivo do 

projeto de melhoria nas organizações fosse a implementação dos modelos CMMI-DEV e 

CMMI-SVC (nível 2), o objetivo da pesquisa foi observar os impactos e lições aprendidas 

da implementação conjunta dos modelos no contexto de organizações orientadas à 

manutenção e evolução de produto de software. Embora cada organização possuísse 

características e necessidades de melhoria do processo individuais, o estudo observou 

benefícios comuns que a abordagem pode trazer para organizações que compartilhem as 

mesmas características das empresas observadas (tamanho e atividade). 

As três organizações alvos do estudo são apresentadas no Quadro 4.1, assim como 

o período de implementação das ações de melhoria do processo e a data da avaliação 

oficial de cada organização. 

Quadro 4.1. Cronograma dos Projetos 

Empresa Implementação Avaliação Oficial (SCAMPI A) 4 

Empresa A março/2012 à janeiro/2013 fevereiro/2013 

Empresa B março/2012 à novembro/2013 dezembro/2013 

Empresa C março/2012 à novembro/2013 novembro/2013 

 

Para cada organização, um estudo de Pesquisa-Ação foi realizado conforme a 

metodologia descrita nesta seção. Devido à similaridade da estratégia aplicada na 

execução dos projetos, apenas o estudo executado na Empresa A (Seção 4.3) será descrito 

integralmente. Para fins de síntese, apenas as diferenças entre o que foi observado nas 

Empresa B e Empresa C serão relatados será relatado na Seção 4.4. 

4.1.1 Caracterização do Problema e Objetivos 

Dois principais critérios para julgar a qualidade da Pesquisa-Ação são a 

autenticidade do problema (se o problema é real e importante) e a obtenção real de 

conhecimentos para os participantes (Easterbrook et al., 2008). Uma vez que os projetos 

                                                 

 

4 Conforme publicada em veículo oficial (https://sas.cmmiinstitute.com/pars/) 
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descritos resultaram nas primeiras avaliações conjuntas CMMI-DEV e CMMI-SVC 

realizadas oficialmente no Brasil, a finalidade deste estudo de Pesquisa-ação é identificar 

quais benefícios podem ser obtidos a partir do uso dos dois modelos no contexto dos 

problemas apresentados pelas organizações investigadas. Assim, o principal objetivo 

desta pesquisa é: 

 Identificar os impactos e lições aprendidas sobre a MPS a partir da 

implementação das práticas recomendadas no Nível 2 de maturidade dos 

modelos CMMI-SVC e CMMI-DEV, em pequenas organizações orientadas à 

manutenção e evolução de produto de software. 

Assim, pretende-se investigar quais os benefícios, as dificuldades e limitações 

desta estratégia, e, quais necessidades organizacionais foram sanadas pela abordagem e 

outros conhecimentos e lições aprendidas registrados. As seguintes questões de pesquisa 

foram levantadas para direcionar a coleta de resultados: 

 Q1. Quais os problemas são característicos das organizações investigadas? 

 Q2. Que atividades e processos foram introduzidas para a MPS nas 

organizações investigadas? 

 Q3. A implantação conjunta dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC Nível 2 

é exequível nas organizações investigadas? 

 Q4. Quais os benefícios percebidos a partir da adoção dos modelos CMMI-

DEV e CMMI-SVC nas organizações investigadas? 

 Q5. Quais as lições aprendidas a partir da implementação de um programa de 

MPS nas organizações investigadas? 

4.1.2 Processo de Pesquisa-Ação 

O projeto de melhoria do processo em cada organização seguiu as etapas 

mostradas na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Etapas para realização da pesquisa 

 Etapa 1 – Delineamento do Projeto: Foi definido o problema a ser abordado, 

questões de pesquisa e estabelecidos os objetivos a serem alcançados para a 

resolução do problema; 
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 Etapa 2 – Preparação: Foram definidos o ciclo de Pesquisa-Ação, instrumentos 

de coleta de dados e procedimentos de análise; 

 Etapa 3 – Diagnóstico Organizacional: Foi realizado um diagnóstico inicial 

em cada organização a fim de identificar individualmente as características e 

principais problemas e definir os objetivos do projeto de melhoria do processo; 

 Etapa 4 – Execução através da Pesquisa-Ação: Foram realizados os ciclos de 

Pesquisa-Ação nas organizações; 

 Etapa 5 – Resultado: Foram analisados e sintetizados os conhecimentos e as 

lições aprendidas extraídas do estudo realizado. 

O ciclo de Pesquisa-Ação (definido na Etapa 2 e executado na Etapa 4) 

corresponde ao processo iterativo realizado durante a execução dos projetos de melhoria 

do processo nas organizações. Para este estudo, foi adotado um modelo adaptado de 

Baskerville (1999) apud Kock (2004), composto das atividades: Diagnóstico, 

Planejamento de Ações (Planejamento), Tomada de Ação (execução), Avaliação e 

Registro do Conhecimento. As atividades são descritas a seguir e apresentadas na Figura 

4.2. 

 

Figura 4.2. Ciclo da Pesquisa-Ação. Adaptado de Kock (2004). 

 A fase de Diagnóstico envolve a priorização e seleção de problemas 

identificados na etapa de Diagnóstico Organizacional para serem trabalhados 

no ciclo atual. Os problemas selecionados determinam o foco para a mudança 

no ciclo; 
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 A fase de Planejamento envolve a elaboração das metas e atividades 

necessárias para a realização da mudança; 

 A fase de Implementação engloba a execução da intervenção planejada na 

atividade anterior; 

 A fase de Avaliação consiste na análise crítica dos efeitos da intervenção, 

avaliando a efetividade da ação e o quão bem a teoria foi aplicada no contexto; 

 A fase de Registro do Conhecimento consiste no apontamento e disseminação 

das lições aprendidas e conhecimentos construídos durante o ciclo. 

Para cada estudo, registros sobre o passo a passo da realização da pesquisa foram 

registrados em atas, o principal instrumento de registro do conhecimento. Além disso, é 

importante enfatizar que as ações planejadas durante a Fase de Planejamento dos ciclos 

de Pesquisa-Ação não correspondem a todas as atividades realizadas para a 

implementação dos modelos, mas sim, às principais ações planejadas para atender aos 

problemas da organização no contexto do programa MPS executado. 

4.1.3 Atores 

Diferente de estudos de caso ou etnografias, a Pesquisa-Ação é caracterizada pela 

participação do pesquisador como agente de mudança (Easterbrook et al., 2008). Nesta 

abordagem, os pesquisadores tentam resolver um problema do mundo real enquanto, 

simultaneamente, estudam a experiência de solucionar o problema (Davison et al., 2004). 

Além do pesquisador, os atores formalmente envolvidos em um estudo de 

Pesquisa-Ação são ao mesmo tempo os donos do problema, o objeto de pesquisa e os 

impactados (Wadsworth, Y., 2002; Easterbrook et al., 2008). Nesta pesquisa são 

caracterizados: 

 Pesquisadores: Quatro consultores da SWQuality atuaram como 

pesquisadores, sendo uma doutora (coordenadora do projeto), dois 

doutorandos (um gerente do projeto e um revisor) e uma mestranda (equipe 

técnica). A coordenadora do projeto atuou como mediadora, conduzindo 

situações que exigiam uma postura mais diplomática, como reuniões com o 

patrocinador do projeto e palestras com stakeholders chave da organização. O 

gerente de projeto e o revisor ficaram responsáveis por avaliar a situação das 

organizações, identificar necessidades e estabelecer estratégias para atingir a 

melhoria. A partir disto, o gerente do projeto responsabilizou-se por realizar 

reuniões com a equipe interna, planejar e acompanhar as ações de cada ciclo, 
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validar documentações, atribuir responsabilidades e prazos e por prestar 

contas à coordenadora do projeto e ao patrocinador. Nas fases de Avaliação e 

Registro do Conhecimento, o gerente de projeto e o revisor realizavam a 

avaliação das ações implementadas no ciclo da Pesquisa-Ação, a fim de 

identificar ações corretivas e registrar as lições aprendidas. A equipe técnica 

atuou juntamente com os colaboradores da organização de forma mais 

operacional, executando as tarefas a eles atribuídas e intermediando a 

comunicação entre a equipe de pesquisadores e a equipe da organização; 

 Donos do Problema: Donos do Problema é o grupo que detém o problema a 

ser solucionado pelos Pesquisadores. Os donos do problema têm uma 

participação ativa no processo de Pesquisa-Ação, sendo responsáveis por 

executar as ações propostas pelos pesquisadores e fornecer o feedback sobre 

as melhorias ou dificuldades. Neste contexto, os Donos do Problema foram as 

organizações participantes. Em cada uma, um grupo de indivíduos foi indicado 

para liderar as ações de melhoria do processo na organização – o SEPG 

(Software Engineering Process Group). O SEPG é responsável por definir, 

junto aos pesquisadores, as mudanças necessárias nos processos, deliberar e 

coordenar uma equipe técnica interna para executar as ações para as mudanças 

na organização e fornecer feedback aos Pesquisador sobre os efeitos das 

mudanças. 

 Objeto de Pesquisa: O Objeto de Pesquisa é o problema a ser resolvido em 

questão. Neste estudo, o Objeto de Pesquisa é a melhoria do processo de 

manutenção e evolução do produto de software das organizações; 

 Impactados (Pesquisado Para): Os Impactados são, normalmente, atores 

externos não envolvidos diretamente na pesquisa mas beneficiados pelos 

resultados da Pesquisa-Ação. Os colaboradores e clientes das organizações 

envolvidas assumem este papel. 

4.2 Caracterização das Empresas 

Uma breve descrição das Empresas A, B e C participantes deste estudo é fornecida 

a seguir. 
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4.2.1 Empresa A 

A Empresa A atua há 25 anos no segmento de software laboratorial de análises clínicas. 

Suas atividades compreendem a manutenção, evolução e suporte do seu produto de 

software. A organização atende a mais de 500 clientes no território nacional e mantém 

três setores principais relacionados aos seus serviços, como ao seguir: 

 Desenvolvimento (6 colaboradores): Responsável por atividade de 

manutenção e evolução do software; 

 Suporte II (7 colaboradores): Responsável por atividades de implantação e 

migração do sistema, customização de relatórios, testes, treinamentos de 

usuários e apoio às atividades do Suporte I que necessitavam de 

conhecimentos específicos; 

 Suporte I (6 colaboradores): Atendimento ao usuário. 

A empresa já havia investido em ações de MPS no setor de Desenvolvimento, 

resultando na implantação de uma metodologia SCRUM. Com isto um processo de 

recepção e entrega de solicitações havia sido estabelecido no setor. Porém, sinais de 

degradação deste processo começavam a se tornar evidentes pela falta da melhoria 

contínua e pela alta rotatividade de pessoas. Além disso, a falta de definição de processos 

para os demais setores, responsáveis por interfaces com clientes e usuários, gerava uma 

gestão ineficiente das solicitações. Alguns motivadores para a melhoria dos processos da 

organização eram: 

 Melhorar o atendimento ao cliente; 

 Melhorar comunicação interna; 

 Gerenciar dados e informações das equipes; 

 Gerar visibilidade do trabalho para a organização e direção; 

 Aumentar a performance das equipes; 

 Organizar processos; 

 Expandir o negócio. 

4.2.2 Empresa B 

A Empresa B atua há 25 anos no setor de automação de supermercados e 

restaurantes. Suas atividades compreendem a manutenção, evolução e suporte de dois 

produtos principais. Para estes produtos, atende a uma carteira de 1200 e 200 clientes, 

respectivamente. Atende a 1200 clientes para um de seus produtos e 200 para o segundo.  
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As atividades de manutenção e evolução destes produtos em função das 

solicitações de clientes são críticas, correspondendo a mais de 80% das atividades da 

equipe de “Desenvolvimento”. Seu quadro de colaboradores corresponde a cerca de 95 

funcionários e seus principais setores são: 

 Suporte e Implantação (50 colaboradores); 

 Desenvolvimento (25 colaboradores); 

 Comercial (6 colaboradores). 

Em 2011, a Empresa B foi avaliada oficialmente como CMMI-DEV Nível 2. 

Nesta ocasião, apenas a unidade organizacional de desenvolvimento foi alvo de ações de 

MPS o que ocasionou a organização deste setor, no entanto, as outras áreas continuaram 

com o processo ad-hoc. O novo programa de MPS iniciado na organização, no contexto 

deste estudo, tinha como objetivo a implementação e avaliação do CMMI-SVC Nível 2 e 

a reavaliação do CMMI-DEV Nível 2. As principais metas da empresa eram: 

 Gestão do grande número de demandas de clientes (correção de falhas, 

melhorias e suporte); 

 Diminuir a rotatividade da equipe de “Suporte e Implantação”; 

 Fornecer treinamentos adequados para a equipe de “Suporte e Implantação”; 

 Melhorar a comunicação entre os setores da organização. 

4.2.3 Empresa C 

A Empresa C atua no setor imobiliário. Suas principais atividades são o 

desenvolvimento de sites e a manutenção e evolução de seu sistema de gestão imobiliária, 

sobre o qual presta serviços ao setor. Além disso, o desenvolvimento de novos produtos 

é realizado conforme oportunidades de mercado. Seu quadro de funcionários conta com 

14 colaboradores, alocados em equipes para: 

 Suporte (2 colaboradores);  

 Desenvolvimento de Software (3 desenvolvedores e um Product Owner);  

 Desenvolvimento de Sites (6 colaboradores);  

 Comercial (2 colaboradores). 

Seus principais desafios motivadores para a melhoria do processo eram: 

 Gestão de demandas de cliente; 

 Melhoria do suporte ao cliente; 

 Melhoria do processo de desenvolvimento de novos produtos. 
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4.2.4 Sumário da Caracterização das Empresas 

No Quadro 4.2 é apresentado o sumário da caracterização das empresas 

participantes da pesquisa. As três empresas estão localizadas na cidade de Maringá no 

estado do Paraná, e as informações são referentes à data da realização do projeto de 

melhoria nas mesmas. 

Quadro 4.2. Sumário da Caracterização das Empresas 

Atividade Empresa A Empresa B Empresa C 

Tempo no mercado 24 anos 21 anos 11 anos 

Tamanho Pequena Média Pequena 

Produtos 1 produto principal 

2 produtos principais e 

outros 8 produtos 

secundários 

1 produto principal e 

dois secundários 

Manutenção e Evolução de 

Produtos 
Desenvolvimento 

Desenvolvimento (2 

equipes) 

Desenvolvimento de 

Software 

Desenvolvimento de Novos 

Produtos (Oportunidade de 

mercado) 

NA 
Desenvolvimento (1 

equipe) 

Desenvolvimento de 

Software 

Desenvolvimento de 

Projetos (sob demanda) 
NA NA 

Desenvolvimento de 

Sites 

Atendimento à clientes e 

usuários 

Suporte I 
Suporte e Implantação Suporte 

Suporte II 

Implantação Suporte II Suporte e Implantação Suporte 

Contratos e vendas 
Comercial e 

Administrativo 

Comercial Comercial 

Administrativo Administrativo 

   

4.3 Projeto de Melhoria do Processo na Empresa A 

Nesta seção é relatada a experiência do projeto de melhoria realizado na Empresa 

A. 

4.3.1 Diagnóstico Organizacional 

Foi realizado um ‘gap analysis’ na organização com o objetivo de conhecer o 

ambiente, observar o comportamento das equipes em relação às atividades executadas, 

levantar informações a respeito do conhecimento das equipes e da gestão dos processos 

e, por fim, identificar relacionamentos entre as atividades realizadas na organização e as 

práticas específicas das Áreas de Processo do nível 2 de maturidade dos modelos CMMI-

DEV e CMMI-SVC. Os seguintes problemas foram identificados: 
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 PA01 – Papéis e responsabilidades mal definidos: A falta de definição dos 

papéis e responsabilidades dos envolvidos causava conflitos tanto internos 

quanto externos aos setores da organização;  

 PA02 – Falha na comunicação dos envolvidos: Problemas de comunicação 

resultavam em solicitações mal descritas, dificuldade em acompanhar 

atividades entre setores e pouca troca de informações entre setores; 

 PA03 – Falta de gestão de processos: Não havia uma gestão integrada das 

atividades da organização. A gestão estava concentrada nas atividades 

referentes a mudança do software, no entanto, não se estendia aos setores de 

atendimento, que operavam de forma ‘ad-hoc’; 

 PA04 – Dificuldade em gerenciar solicitações: Novas solicitações de 

atendimento eram captadas em diversos canais, e atendidas sem gestão e 

priorização apropriada. Aconteciam atrasados enfileirados, sem estratégias 

para sua resolução. Não havia um procedimento de acompanhamento das 

solicitações entre os setores, dificultando a gestão de suas resoluções. Nos 

setores especializados, as solicitações estavam sujeitas a mudanças causando 

instabilidade e atrasos; 

 PA05 – Entregas com falhas ou divergentes do solicitado: Falhas técnicas 

ou decorrente de mal entendimento das necessidades especificadas eram 

encontradas em entregas internas e externas; 

 PA06 – Ausência de dados quantitativos para a tomada de decisões: O 

gerenciamento das atividades era realizado de forma ‘ad-hoc’ e não existiam 

dados quantitativos que suprissem necessidades de informação sobre a 

organização para a tomada de decisões; 

 PA07 – Dificuldade em estimar atividades: As atividades de manutenção e 

serviços correlatos não eram estimadas, dificultando o planejamento de 

atividades e o acompanhamento do desempenho e capacidade das equipes; 

 PA08 – Dificuldade de gerenciar problemas: Problemas e falhas eram 

resolvidos conforme chegavam, no entanto, não havia uma análise para 

determinar suas causas e recorrências; 

 PA09 – Baixo entendimento do sistema pelos mantenedores: O baixo 

entendimento do domínio da aplicação e da arquitetura do sistema causava 
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impacto na capacidade de manutenção do software e no suporte às 

necessidades de usuários;  

 PA10 – Baixo entendimento do sistema pelos usuários: Dados sobre uso do 

sistema indicavam baixo domínio do produto pelos usuários, o que impactava 

no negócio da organização (relacionado a cobertura de uso) e no tipo e 

frequência de atendimentos realizados pelo suporte; 

 PA11 – Falta de documentação do sistema: O software não era 

adequadamente documentado e a documentação existente não era disseminada 

na organização; 

 PA12 – Falta de documentação de processos: Não existia um processo 

descrito que orientasse a execução de atividades, causando dificuldade em 

entender como e quando estas atividades deviam ser desempenhadas; 

 PA13 – Baixa motivação do pessoal: As atividades de suporte causavam 

baixa motivação dos colaboradores. 

4.3.2 Ciclos de Pesquisa-Ação na Empresa A 

O estudo de Pesquisa-Ação na Empresa A foi realizado em três ciclos descritos 

nas subseções a seguir. Para cada ciclo foi priorizado um conjunto dos problemas 

identificados no diagnóstico organizacional, além de problemas que foram identificados 

ao longo do projeto. Ações foram planejadas para resolver cada problema, considerando 

também o objetivo de avaliar a organização no Nível 2 de maturidade dos modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC. Cada Ciclo de Pesquisa-Ação durou aproximadamente três 

meses.  

4.3.2.1 Ciclo 1  

O Ciclo 1 foi caracterizado por ações relacionadas à organização dos setores, com 

foco em garantir visibilidade e controle sobre as atividades realizadas. Durante a fase de 

Diagnóstico, os problemas priorizados para este ciclo foram: 

 PA01 – Papéis e responsabilidades mal definidos; 

 PA02 – Falha na comunicação dos envolvidos; 

 PA03 – Falta de gestão de processos; 

 PA04 – Dificuldade em gerenciar solicitações; 

 PA05 – Entregas com falhas ou divergentes do solicitado; 

 PA06 – Ausência de dados quantitativos para a tomada de decisões; 
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 PA07 – Dificuldade em estimar atividades. 

A fim de atender a estes problemas, as seguintes ações foram definidas na fase de 

Planejamento:  

 AA1 – Definir estrutura das equipes (papéis e responsabilidades); 

 AA2 – Definir iterações de trabalho baseadas no Scrum; 

 AA3 – Gerenciar escopo de atividades de cada Setor; 

 AA4 – Garantir o entendimento de requisitos; 

 AA5 – Planejar comunicação interna e externa das equipes; 

 AA6 – Estabelecer base de medidas. 

As implementações das ações na organização são descritas nas subseções 

seguintes. 

4.3.2.1.1 Implementação do Ciclo 1 

O relato da implementação de cada ação planejada é apresentado a seguir. 

AA1. Definir estrutura das equipes (papéis e responsabilidades) 

A primeira ação de melhoria realizada foi o entendimento das atividades de cada 

setor e o estabelecimento e divulgação das responsabilidades dos setores no processo da 

organização. Desta forma, o setor Suporte I assumiu a responsabilidade sobre o 

atendimento direto aos clientes, registro de solicitações e, quando necessário, o 

direcionamento das solicitações para o setor apropriado. O setor Suporte II 

responsabilizou-se por realizar a capacitação de clientes, migrar e atualizar o sistema do 

cliente em novas versões, desenvolver relatórios específicos para clientes, conduzir testes 

do sistema e atender às solicitações não resolvidas pelo Suporte I. O setor 

Desenvolvimento permaneceu responsável pela realização de atividades relacionadas a 

mudanças no sistema, sejam melhorias e correções identificadas interna e externamente, 

ou evoluções do software. 

A partir das atividades e responsabilidades de cada setor, foi realizado o 

levantamento das habilidades necessárias para realizá-las e a definição de papéis. Para 

cada setor, foi definido um responsável pela gestão e pela comunicação com outros 

setores. Nos setores Suporte I e Suporte II os papéis dos responsáveis eram, 

respectivamente, Líder do Suporte e Scrum Master. 

No setor de Desenvolvimento foram adotados os papéis definidos na metodologia 

Scrum, como segue: 
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 Product Owner (PO): Responsável por centralizar, registrar e esclarecer as 

necessidades sobre o produto, além de validar entregas do Time; 

 Scrum Master (SM): responsável por remover impedimentos que 

comprometam o andamento das atividades do Time e garantir o entendimento 

e a aplicação do processo Scrum; 

 Time: responsável por desenvolver, testar e entregar os requisitos conforme 

solicitados pelo PO. 

Inicialmente o papel de PO era desempenhado por um membro da alta gestão da 

organização. No entanto, isto impactava em indisponibilidade para esclarecimento das 

necessidades, em conflitos de interesse pelo acúmulo de papéis, e em barreiras de 

comunicação com o Time. Para minimizar estes problemas, o gerente interno da equipe 

de Desenvolvimento, que também possuía o entendimento sobre a regra do negócio do 

produto, assumiu o papel de PO.  

AA2. Definir iterações de trabalho baseadas no Scrum 

O gerenciamento do trabalho dos setores foi organizado em iterações quinzenais 

(conhecidas como Sprints), conforme descrito no framework Scrum (Schwaber e 

Sutherland, 2011). No Suporte I e Suporte II, a metodologia Scrum foi adaptada para o 

perfil de atividades desempenhadas.  

Para as Sprints do Desenvolvimento foram mantidas as cerimônias de 

Planejamento, Revisão, Retrospectiva e Reuniões Diárias. Durante as cerimônias de 

Planejamento, o PO apresentava os requisitos ao Time e, juntos, definiam o backlog da 

Sprint. Para cada item do backlog eram realizadas estimativas e o Time dividia os 

requisitos em tarefas necessárias para seu desenvolvimento. Durante esta cerimônia, o 

SM identificava a disponibilidade e o comprometimento da equipe para a Sprint, 

favorecendo a seleção de uma quantidade apropriada de itens a serem realizados na 

iteração. 

Durante a execução da Sprint, o Time trabalhava no desenvolvimento dos 

requisitos acordados e eram realizadas as Reuniões Diárias para discutir o andamento das 

atividades e possíveis impedimentos. O SM atuava como mediador destas reuniões e agia 

para remover impedimentos levantados.  

Ao fim da Sprint, durante a cerimônia de Revisão, o Time apresentava o resultado 

do trabalho ao PO que validava os requisitos implementados conforme critérios de 
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aceitação. Em seguida, os pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria 

observados na Sprint eram discutidos durante a cerimônia de Retrospectiva. 

Para os setores Suporte I e Suporte II, as Sprints conservaram as cerimônias de 

Planejamento, Retrospectiva e Reuniões Diárias, adaptadas para suas atividades. Para o 

Suporte I, a cerimônia de Planejamento era o momento em que estratégias eram definidas 

para o atendimento de solicitações, tanto as novas quanto as acumuladas em atraso. Para 

o Suporte II, durante esta cerimônia era planejado um conjunto de atividades a serem 

realizadas durante a Sprint, considerando a necessidade de reservar tempo para atividades 

de atendimento a solicitações de usuários (operações). Durante as Reuniões Diárias, o 

Scrum Master priorizava junto com o Time possíveis conflitos entre atividades planejadas 

e operações. 

Para o Suporte I, a Retrospectiva era realizada para avaliar o sucesso da estratégia 

de atendimento definida, com base na avaliação quantitativa dos atendimentos realizados 

e a análise das solicitações que permaneciam em aberto. Para ambos os setores, além da 

avaliação do desempenho da Sprint, dados sobre situações recorrentes passaram a ser 

registrados e discutidos, para estabelecimento de planos de ação ou treinamentos. 

AA3. Gerenciar escopo de atividades de cada Setor 

Para cada setor foi estabelecida uma estratégia de gestão das atividades e 

solicitações. No setor de Suporte I, as solicitações que eram recebidas por diversos canais 

de atendimento, passaram a ser submetidas a um processo de triagem, no qual um 

colaborador centralizava o registro das solicitações captadas, em ferramenta interna, e 

estas eram priorizadas e disponibilizadas para os analistas de suporte, como uma fila de 

solicitações, ou direcionados para setores especializados. Devido à natureza do 

atendimento realizado pelo setor, a gestão das atividades era realizada quantitativamente, 

a partir de metas e estimativas de quantidade de atendimento definidas durante cerimônias 

de Planejamento, considerando o atendimento de novas solicitações e o atendimento de 

solicitações em atraso. Durante as Reuniões Diárias, o quantitativo de atendimentos 

realizados era analisado e as metas de atendimento eram revistas. 

Para o setor de Suporte II, o planejamento de atividades considerava os tipos de 

atividade desempenhadas (que posteriormente seriam classificadas como serviços). Além 

das atividades conhecidas e planejáveis, era reservado uma parte do tempo da equipe para 

o atendimento de solicitações não resolvidas pelo Suporte I. Isto foi denominado “Buffer 

de Atendimento”.  
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No setor de Desenvolvimento, o PO era responsável por centralizar, gerenciar e 

priorizar solicitações de mudança, que surgiam dos setores de suporte e de necessidades 

identificadas internamente para a evolução do produto. As solicitações de mudança eram 

acordadas e planejadas com o Time durante o Planejamento das Sprints. Também no setor 

de Desenvolvimento, um Buffer de Atendimento (uma fatia de tempo e esforço) era 

reservado para manutenções corretivas urgentes, que tinham um prazo máximo de 

resolução pré-estabelecido. 

A ferramenta Redmine5 e quadros Kanban foram utilizados para apoiar a gestão 

das atividades nos setores Desenvolvimento e Suporte II. Para o Suporte I, uma 

ferramenta interna de gestão de chamados e gráficos e relatórios com quantitativo e 

situação de solicitações eram usados para o registro e acompanhamento das atividades do 

setor. A partir destas ferramentas, era possível acompanhar as solicitações 

individualmente e gerenciar o repasse de um setor para outro. Na Figura 4.3 é ilustrada a 

organização dos setores e suas respectivas responsabilidades. 

 

 

Figura 4.3. Responsabilidades dos Setores 

                                                 

 

5 http://www.redmine.org/ 
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AA4. Garantir o entendimento de requisitos 

Durante as cerimônias de planejamento das Sprints, a principal colaboração do 

PO era garantir que o Time entendesse suas necessidades para cada requisito (solicitação 

de mudança). O Time por sua vez avaliava se os requisitos eram claros e se seu 

entendimento estava alinhado com a expectativa do PO. O Time e PO avaliam os 

requisitos em relação à viabilidade e aos impactos ao produto. O PO então detalhava os 

critérios de aceitação para Time, o que garantia que a validação dos requisitos durante a 

cerimônia de Revisão fosse realizada com maior objetividade. 

Durante as cerimônias de planejamento, o Time era incentivado a discutir sobre 

soluções de implementação de cada requisito selecionado para a Sprint. Isto promovia 

uma troca de conhecimento, um planejamento de tarefas e o entendimento comum do 

requisito entre os membros do Time. 

AA5. Planejar comunicação interna e externa das equipes 

Com a estruturação dos papéis e responsabilidades, pontos de contato entre as 

equipes foram estabelecidos, direcionando os fluxos de comunicação na organização. 

A organização das Sprints quinzenais em todos os setores, viabilizou a sincronia 

das cerimônias de Planejamento e Retrospectiva de Sprints entre as equipes. Assim, uma 

ação inicial foi a inserção de um membro do SEPG nas cerimônias de retrospectiva de 

todos os Setores, viabilizando a troca de conhecimento sobre o produto, sobre problemas 

recorrentes e oportunidades de melhoria entre diferentes setores.  

Adicionalmente, representantes do Suporte I e Suporte II passaram a participar 

das cerimônias de Revisão da equipe de Desenvolvimento. Com isso, era garantida a 

comunicação sobre mudanças no produto, favorecendo a troca de conhecimento e 

disseminação das funcionalidades de uma nova versão. 

As reuniões de planejamento seguintes passaram a considerar ações de interesse 

organizacional, advindas das cerimônias de Retrospectiva. A Figura 4.4 ilustra a 

organização das iterações das equipes. 
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Figura 4.4. Formato das Sprints das Equipes 

AA6. Estabelecer base de medidas  

Para apoiar os processos de gestão e garantir maior visibilidade e conhecimento 

sobre as atividades da organização, uma base de medidas foi iniciada. A partir do uso de 

ferramentas para a gestão dos setores, dados passaram a ser armazenados sobre 

quantidade, tipos e esforço de atividades e atendimentos realizados. A introdução do 

apontamento de horas de trabalho, nas ferramentas, para todas as atividades realizadas foi 

fundamental para a alimentação da base de medidas. Estas informações passaram a apoiar 

a estimativa e planejamento de atividades. 

Com a institucionalização do framework Scrum na organização, medidas sobre a 

execução das Sprints passaram a ser adotadas, como: velocidade da equipe, tempo gasto 

por tipo de atividade na Sprint, número de falhas encontradas no sistema e quantidade de 

atividades não planejadas adicionadas ao escopo da Sprint.  

No Suporte I, gráficos sobre o atendimento de solicitações aos clientes passaram 

a ser mantidos diariamente pelo Líder do Suporte, a fim de acompanhar quantitativamente 

a situação destas solicitações. Além disso, foi realizado o levantamento de dados sobre a 

quantidade e o tempo de atraso das solicitações não resolvidas, a fim de planejar uma 

estratégia para sua resolução. 

4.3.2.1.2 Avaliação do Ciclo 1 

O resultado do Ciclo 1 do estudo da Pesquisa-Ação foi a estruturação da 

organização em termos de responsabilidades de cada setor, de estratégias de comunicação 
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entre os setores e da gestão das atividades em iterações quinzenais baseadas na 

metodologia Scrum.  

A correlação entre os problemas priorizados para este ciclo está mapeada na 

Figura 4.5. Observamos que os problemas PA03 e PA04 eram questões centrais que 

afetavam a qualidade de entrega de produtos e serviços (PA05). Estes problemas eram 

diretamente afetados por falhas de comunicação (PA02) e falta de definições objetivas 

das responsabilidades (PA01). A falta de dados para a medição (PA06) e a dificuldade de 

estimar atividades (PA07) reforçavam o problema PA03.  

 

Figura 4.5. Correlação entre os problemas priorizados do Ciclo 1 

Observamos que problemas relacionados à falta de comunicação e falta de 

definição de papéis e suas responsabilidades têm alto impacto sobre a gestão da 

organização. Assim, as ações AA1, AA2, AA3, AA4 e AA5 foram planejadas para 

atender diretamente estes problemas (PA01 e PA02). Isto foi o ponto de partida para 

organizar a gestão. 

A definição de uma base inicial de medidas contribuiu para criar um histórico de 

desempenho por atividades, o que proporcionou uma melhor estimativa de atividades no 

planejamento das equipes. Observamos que um dos problemas neste tipo organização é a 

gestão de atividades contínuas que surgem diariamente, sendo necessário estimar e 

reservar um espaço dentro das iterações para o seu atendimento. Neste sentido, o 

entendimento da manutenção como serviço permitiu a melhor caracterização desta 

particularidade. Adicionalmente, a definição de buffers de atendimento (uma fatia de 

tempo e esforço) com base em dados históricos facilitou a gestão e a qualidade dos 

atendimentos emergenciais realizados. 
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A estratégia realizada de gestão das atividades permitiu tanto o planejamento da 

execução de atividades conhecidas (manutenções corretivas planejadas, manutenções 

preventivas, manutenções evolutivas, migrações e outros), quanto a preparação das 

equipes para a execução de atividades não planejáveis (manutenções corretivas urgentes, 

incidentes, atendimentos a clientes e outros), que bem caracterizam o aspecto de operação 

das atividades de manutenção de software. 

Observamos que a introdução de práticas inspiradas na metodologia Scrum 

facilitou a comunicação e gestão dos setores em iterações de curto prazo, criando ciclos 

de aprendizado e melhoria conduzidos pelas próprias equipes. A introdução das 

cerimônias de Retrospectiva fortaleceu a discussão e comunicação de problemas e 

sucessos das equipes, favorecendo a visibilidade a nível organizacional. A introdução de 

cerimônias nos setores de suporte incentivou a criação e acompanhamento de metas de 

curto prazo, o que permitiu a melhor gestão da capacidade produtiva. Observamos que 

para organização do tipo MPE, processos mais leves e mais orientados a pessoas são mais 

efetivos do que processos pesados e burocráticos, dadas as limitações consequentes do 

tamanho da organização.  

Nesta organização, o papel desempenhado pelo PO foi fundamental para a 

definição de uma estratégia de evolução do produto. Este papel atua como interface entre 

o time e a organização, balanceando os interesses de diferentes stakeholders, e, 

garantindo que a equipe de desenvolvimento não seja atrapalhada por retrabalhos 

desnecessários (ocasionados por requisitos semelhantes ou conflitantes solicitados em 

diferentes canais), por interrupções com atividades fora de suas responsabilidades, ou 

com mudanças por falta de gestão das solicitações. Internamente, a alocação de um PO 

pleno favoreceu a melhoria no registro e entendimento dos requisitos (solicitações de 

manutenção) junto a equipe. Isto teve impacto direto no problema PA04. 

A padronização das iterações de trabalho sincronizadas e da comunicação entre 

equipes fortaleceu a troca de conhecimentos entre setores e a visibilidade de pontos de 

impacto e gargalos entre setores, apoiando a gestão unificada da organização. 

As ações realizadas neste ciclo forneceram os alicerces para a definição do sistema 

de serviço da organização e para a gestão efetiva das solicitações. Assim os problemas 

PA03 e PA05 foram apenas parcialmente endereçados. 

4.3.2.1.3 Registro do Conhecimento do Ciclo 1 

A partir dos resultados observados no Ciclo 1, as seguintes lições aprendidas 

foram documentadas: 
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 A comunicação efetiva entre os setores organizacionais é importante para 

troca de conhecimentos, gestão das solicitações, entendimento das 

necessidades de evolução do produto e para melhoria contínua do processo; 

 O envolvimento de diversas interfaces na manutenção de software aumenta a 

complexidade da gestão das solicitações. Estas interfaces devem ser 

explicitamente identificadas e gerenciadas; 

 A definição das responsabilidades e da participação de cada setor da 

organização nas atividades (serviços) realizadas é importante para estabelecer 

um modelo de comunicação e para a gestão integrada da organização; 

 Para a gestão efetiva dos processos da organização é necessário o 

entendimento e organização dos componentes do serviço (cada unidade 

participante dos serviços da organização) e a gestão das interações entre estes 

componentes; 

 Em organizações de manutenção e evolução, o fornecedor de requisitos deve 

atuar como uma interface, representando os interesses interno e externos da 

organização, para o planejamento da evolução do produto; 

 A adoção de ciclos iterativos de curta duração com planejamento e avaliação 

de resultados favorecem a melhoria e amadurecimento de processos; 

 As atividades contínuas e não planejáveis (operações ou manutenções 

corretivas urgentes) são intrínsecas às organizações de manutenção de 

software e devem ser consideradas ao realizar um planejamento; 

 A estimativa de atividades de manutenção e suporte dependem fortemente do 

histórico de dados quantitativos sobre atividades realizadas. Uma base de 

medidas é importante para apoiar as estimativas. 

 O registro de tempo gasto na execução de atividades é fundamental para a base 

de medidas da organização. 

4.3.2.2 Ciclo 2 

O Ciclo 2 foi caracterizado pela definição de estratégias para a gestão de metas e 

atividades dos setores e pela definição do sistema de serviços da organização.  

Durante a fase de Diagnóstico, os problemas priorizados para este ciclo foram: 

 PA03 – Falta de gestão de processos;  

 PA04 – Dificuldade em gerenciar solicitações; 

 PA05 – Entregas com falhas ou divergentes do solicitado; 



137 

 

 PA06 – Ausência de dados quantitativos para a tomada de decisões; 

 PA07 – Dificuldade em estimar atividades;  

 PA08 – Dificuldade de gerenciar problemas;  

 PA09 – Baixo entendimento do sistema pelos mantenedores; 

 PA10 – Baixo entendimento do sistema pelos usuários. 

A fim de atender a estes problemas, as seguintes ações foram definidas na fase de 

Planejamento: 

 AA07 – Definir ciclos mensais de trabalho; 

 AA08 – Estabelecer processo de gerência de configuração; 

 AA09 – Estabelecer estratégias de verificação e validação do sistema; 

 AA10 – Definir sistema de serviço e acordos de nível de serviço; 

 AA11 - Planejar treinamentos em produtos e serviços; 

 AA12 - Estabelecer processo de garantia da qualidade; 

 AA13 – Definir indicadores para medição; 

 AA14 – Estabelecer estratégia para resolução de problemas. 

As implementações das ações na organização são descritas nas subseções 

seguintes. 

4.3.2.2.1 Implementação do Ciclo 2 

O relato da implementação de cada ação planejada para o Ciclo 2 é apresentado a 

seguir. 

AA7. Definir ciclos mensais de trabalho  

Ciclos de Trabalho com duração mensal foram estabelecidos em todos os setores. 

Os Ciclos de Trabalho tinham o objetivo de facilitar o planejamento e acompanhamento 

dos setores junto a alta gestão. Assim, as Sprints passaram a ser iterações gerenciadas 

pelas equipes para o alcance das metas estabelecidas para o Ciclo de Trabalho. A duração 

mensal foi estabelecida para todas as equipes visando a sincronia entre setores, a fim de 

facilitar o planejamento de ações coordenadas e trocas de informações entre equipes que 

pudessem afetar o planejamento dos ciclos. 

O ciclo de vida do Ciclo de Trabalho era composto por fases de Planejamento, 

Execução e Encerramento, conforme a Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Ciclo de Vida do Ciclo do Trabalho 

No planejamento, um plano de trabalho era formalizado contendo as metas para o 

ciclo e a análise de viabilidade para atingi-las, o escopo de atividades, a identificação de 

riscos, a previsão de disponibilidade e alocação de recursos e um cronograma geral de 

atividades de medição, garantia da qualidade, testes e gerência de configuração. 

A Fase de Execução era composta por duas Sprints, intercaladas por pontos de 

controle onde era realizado o acompanhamento de indicadores, análise de riscos, 

identificação de problemas e a definição de ações corretivas para corrigir e prevenir 

desvios. Estes pontos de controle eram realizados durante as cerimônias de 

Retrospectivas.  

Na Fase de Encerramento, os resultados eram avaliados em relação às metas 

estabelecidas, estimativas e realização de atividades planejadas. Durante esta fase, uma 

Reunião Mensal do Comitê Gestor (formado pelos responsáveis por cada setor e a alta 

gestão) era realizada para apresentação de resultados, atendimento de metas e análise de 

indicadores de cada setor, e então, era planejado ações para corrigir desvios e prevenir 

problemas. Ainda nesta reunião, acontecia a discussão e revisão do processo da 

organização, estabelecendo metas para a melhoria contínua, acordadas entre os 

responsáveis dos setores. 

No setor de Desenvolvimento, os Ciclos de Trabalho eram projetos de duração 

fixa para a manutenção e evolução do produto. Assim, um Backlog de atividades era 

estabelecido e uma versão parcial para testes era planejada. Foram estabelecidas reuniões 

periódicas de estimativa, onde a equipe fazia o dimensionamento dos requisitos que eram 

adicionados ao backlog do produto. Desta forma, o backlog estava sempre estimado e 

priorizado antecipadamente ao planejamento de projetos ou de sprints, e permitia uma 

visão de longo prazo do produto. 

 

 

Planejamento Execução Encerramento
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AA8. Estabelecer processo de gerência de configuração: 

Em todos os setores, os produtos de trabalho foram identificados para o controle 

formal de sua evolução. Além do produto de software mantido, foram estabelecidos 

procedimentos formais para o controle e disponibilização de artefatos como manuais de 

usuários, relatórios, documentação de apoio interno e treinamentos. 

Para garantir o controle da evolução do produto, um procedimento formal para o 

controle de mudanças foi estabelecido na organização. Qualquer solicitação de mudança 

(para evolução ou manutenção do produto) tinha que ser registrada no sistema de gestão 

(Redmine) como um item do backlog mantido pelo PO. Essas solicitações eram avaliadas 

em relação a viabilidade e impacto, e priorizadas para o desenvolvimento. Toda a 

modificação realizada no software e submetida ao repositório de versões da organização 

(Subversion) tinha que estar vinculada a uma solicitação de mudança (através de 

mensagens de log durante o check-in). Esse procedimento garantia a rastreabilidade 

bidirecional entre código-fonte e requisitos. 

Foi estabelecido um planejamento de liberações externas de versões semestrais. 

Internamente, versões parciais eram liberadas mensalmente a fim de serem testadas e 

validadas gradativamente. 

Procedimentos de mudança também foram instaurados sobre processos e serviços 

da organização, o que implicava que a mudança de procedimentos na prestação de serviço 

precisava ser formalmente avaliada e aprovada, garantindo que impactos fossem 

analisados e minimizados. 

AA9. Estabelecer estratégias de verificação e validação do sistema 

No setor de Desenvolvimento, atividades de teste (revisão em pares) passaram a 

ser executadas sobre todas as atividades de desenvolvimento realizadas durante as sprints. 

Isto foi incorporado na “Definição de Pronto” dos requisitos. Além disso, a ferramenta 

Hudson6 era utilizada para a realização de testes de integração automatizados no sistema, 

e, ao final da sprint, as funcionalidades eram validadas pelo PO na cerimônia de Revisão. 

A formalização da liberação de versões semestrais do sistema permitiu a 

realização do planejamento mensal de testes e validações, realizados pelo Suporte II, 

sobre as entregas parciais do Desenvolvimento. Mensalmente, um membro do Suporte II 

realizava testes sobre as entregas parciais e, após a liberação da versão (semestralmente), 

                                                 

 

6 http://hudson-ci.org/ 
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era realizada uma carga de testes gerais do sistema envolvendo todos os membros da 

equipe em um trabalho de 2 a 3 dias. As falhas identificadas passaram a ser registradas 

como “bugs” na ferramenta Redmine, favorecendo o acompanhamento de sua resolução 

e permitindo gerar medidas sobre o retrabalho. 

AA10. Definir sistema de serviço e acordos de nível de serviço 

As atividades desempenhadas pela organização foram mapeadas em serviços. 

Para cada serviço foram especificados os procedimentos necessários, os envolvidos, os 

tipos de solicitação e parâmetros de acompanhamento. Acordos de Nível de Serviço 

(ANS) internos e externos foram estabelecidos, considerando a criticidade, prioridade e 

complexidade dos serviços. Os ANS internos estabeleceram relações fornecedor-

consumidor entre os setores, que passaram a se comunicar a através de solicitações de 

serviço. Os ANS externos estabeleceram parâmetros para o acompanhamento das 

solicitações de clientes. Para cada tipo de solicitação, um ciclo de vida foi estabelecido, 

de forma que as interações entre setores e entre a organização e os clientes fosse 

padronizada.  

Um sistema de indicadores foi definido para o acompanhamento de desempenho 

dos serviços. Para monitorar a satisfação dos clientes, foi estabelecida uma pesquisa de 

satisfação realizada através do contato com os usuários atendidos pelos setores de suporte.  

AA11. Planejar treinamentos em produtos e serviços 

Para garantir a execução apropriada dos serviços e a contínua troca de 

conhecimento sobre o produto mantido, agendas de treinamento passaram a ser 

planejadas mensalmente para a organização, e estratégias de treinamento para usuários 

foram estabelecidas. Os treinamentos tinham o foco de atender a três necessidades: (a) 

treinamentos sobre o produto e suas regras de negócio, (b) treinamentos sobre a prestação 

de serviço e (c) treinamentos para a capacitação dos clientes no uso do sistema. 

Para (a) e (b), agendas mensais passaram a ser planejadas. No caso de (a), 

treinamentos foram estabelecidos com o intuito de melhor capacitar os colaboradores da 

organização sobre o funcionamento do produto, repassando e nivelando o conhecimento. 

No caso do setor de Desenvolvimento, estes treinamentos também abrangiam tecnologias, 

técnicas de desenvolvimento e a arquitetura do sistema. 

No caso de (b), a equipe do Suporte II precisava ser periodicamente treinada para 

a execução das atividades relacionadas aos serviços prestados (migração, implantação, 

desenvolvimento de relatórios, capacitação de usuários e outros), e, o Suporte I precisava 
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ser treinado para o atendimento e triagem mais efetiva de solicitações de clientes, 

diminuindo o número de atividades para os setores mais especializados. Treinamentos de 

clientes (c) tinham o intuito de maximizar o uso do sistema por parte dos usuários e 

diminuir a incidência de atendimentos relacionados a dificuldade de uso do sistema. 

Outra estratégia utilizada pela organização para efetivar treinamentos foi o rodízio 

de colaboradores do Suporte I e Suporte II. Em cada mês era escolhido um colaborador 

de cada equipe e estes trocavam de setor por um período de um mês.  

Na liberação das versões semestrais do Desenvolvimento, era criado um 

documento de “Novidades da Versão” (fabricado pelo desenvolvimento) que era utilizado 

para treinamentos dos setores de suporte. O Suporte II era treinado durante a semana de 

testes da versão nas novas funcionalidades e depois disso eles testavam o sistema e o 

Suporte I utilizava este documento para efeito de estudo da nova versão no tempo ocioso 

da equipe.  

AA12. Estabelecer processo de garantia da Qualidade 

Um processo de garantia da qualidade foi definido, a fim de verificar se os 

procedimentos estabelecidos estavam sendo seguidos em cada setor. Desvios em relação 

ao padrão eram registrados como “Não-Conformidades” e atribuídas aos responsáveis 

para correção em um tempo pré-acordado. Indicadores sobre a aderência ao processo e 

Não Conformidades eram discutidos durante a Reunião Mensal do Comitê Gestor a fim 

de analisar a eficiência do processo e necessidades de modificações.  

AA13. Definir indicadores para medição 

Uma vez que uma base de medidas havia sido definida, os responsáveis por cada 

setor e a alta gestão puderam discutir sobre necessidades de informação e a definição de 

indicadores para acompanhamento de objetivos estabelecidos. A abordagem adotada para 

a definição dos indicadores seguiu os passos apontados pela abordagem GQM (Goal-

Question-Metric) (Basili et al., 1994). O GQM é baseado na suposição de que para uma 

organização medir de maneira significativa ela deve primeiro traçar os objetivos ou 

metas, formular questões baseadas no objetivo a ser medido, e elaborar as métricas que 

respondam aquelas questões.  

Indicadores relacionados a desempenho das equipes, retrabalho, satisfação do 

usuário, atendimentos, problemas reincidentes e adequação aos Acordos de Níveis de 

Serviço passaram a ser acompanhados durante os Ciclos de Trabalho.  

AA14. Estabelecer estratégia para resolução de problemas 
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Mensalmente era realizado um levantamento de incidentes recorrentes e histórico 

de maiores problemas detectados no sistema, dado os atendimentos realizados no mês 

pelas equipes de Suporte I e Suporte II e observações internas das equipes. Este 

levantamento era discutido na Reunião Mensal do Comitê Gestor e eram eleitos os dez 

principais problemas (“top 10 problemas”). A partir desses problemas, manutenções 

preventivas eram planejadas, bem como treinamentos para as equipes de suporte.  

4.3.2.2.2 Avaliação do Ciclo 2 

O resultado do Ciclo 2 foi a estruturação do Sistema de Serviço da organização e 

a definição de Ciclos de Trabalho mensais para a gestão de atividades. 

Além dos problemas PA03, PA04, PA05, PA06 e PA07 que tiveram tratamento 

iniciado no Ciclo 1, foram também trabalhados neste ciclo os problemas PA08, PA09, 

PA10. Na Figura 4.7 é apresentado o mapeamento dos problemas priorizados para este 

ciclo. Os problemas relacionados ao entendimento do sistema pelos colaboradores 

(PA09) e clientes (PA10) impactavam na gestão das solicitações (PA04). O primeiro 

impactava em dificuldade no atendimento de necessidades do usuário, causando maior 

repasse de solicitações aos setores especializados e demora na resposta. Para o setor de 

Desenvolvimento isto causava diminuição na capacidade produtiva e possível introdução 

de novas falhas no sistema. O problema PA10 gerava maior número de atendimentos ao 

cliente, sobrecarregando o setor de suporte com dúvidas na utilização do sistema. O 

problema PA08 também repercutia em PA04, em relação a situações recorrentes que não 

eram devidamente analisadas quanto a suas causas raízes, sem que houvesse resoluções 

efetivas. 

 

Figura 4.7. Correlação entre os problemas priorizados do Ciclo 2 
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A definição do Sistema de Serviço da organização (AA10) permitiu a 

consolidação dos requisitos necessários para a prestação dos serviços da organização e 

especificou um processo gerenciável, focado nos tipos de atividades desempenhadas. 

Além disso, o Sistema de Serviço possibilitou a definição do ciclo de vida das 

solicitações, considerando os diversos setores da organização. Esta ação atendeu 

diretamente o problema PA04 e colaborou para a gestão dos processos da organização 

(PA03). 

As ações AA07, AA08, AA12 e AA13 focaram na melhoria da gestão integrada 

da organização (PA03). A definição de Ciclos de Trabalho (AA07) garantiu o 

gerenciamento das atividades dos setores e facilitou o planejamento de metas gerais pra 

organização e de ações coordenadas entre os setores, considerando objetivos e problemas 

de cada setor organizacional.  

Os processos de apoio (gerência de configuração, medição e garantia da 

qualidade) foram introduzidos de forma transversal na organização, garantindo a 

unificação de procedimentos e de informações. Isto favoreceu a maior coesão dos 

processos organizacionais e melhorou a integração entre setores. 

O planejamento de versões semestrais do produto (AA08) contribuiu para o 

planejamento de entregas parciais em ciclos mensais e a verificação gradativa do software 

que seria entregue. Este planejamento permitiu a criação de atividades de transição, com 

a entrega e treinamento gradativo dos setores de suporte sobre as novas funcionalidades 

introduzidas no sistema. O processo de gerência de configuração foi fundamental para o 

controle, entendimento e rastreio das mudanças realizadas no produto de software, 

liberadas nas versões planejadas. 

A definição de indicadores de medição (AA13) favoreceu o conhecimento do 

desempenho, produtividade e comportamentos de cada setor e da organização como um 

todo. Os indicadores passaram a ser parâmetros para o acompanhamento do trabalho e 

avaliação da evolução do desempenho da organização. 

A garantia da qualidade foi instrumento importante para a avaliação periódica da 

adequação aos processos definidos em toda a organização. O processo de garantia da 

qualidade se tornou ainda mais crítico devido a relação fornecedor-consumidor entre os 

setores, a fim de que impactos de um setor sobre os demais fossem minimizados com a 

adequação aos procedimentos organizacionais. 

A ação AA11 (treinamentos) foi uma ação direta aos problemas PA09 e PA10. 

Observamos que a melhoria da capacitação dos setores de suporte garantiu a melhoria do 



144 

processo de triagem de solicitações, com a diminuição do direcionamento de solicitações 

para setores especializados. Ações de revezamento de profissionais entre setores, como 

procedimento de treinamento, favoreceu a capacitação e o entendimento do processo dos 

outros setores e o entendimento do produto sobre outras perspectivas. Além disso 

observamos uma melhoria na motivação dos profissionais. A capacitação do usuário 

resultou na diminuição do quantitativo de atendimentos do setor Suporte I. 

As atividades de teste e validação (AA09) favoreceram a diminuição de 

ocorrências de liberações com falhas (PA05), que resultavam em maior número de 

atendimentos nos setores de suporte. Além disso, esta ação contribuiu para a capacitação 

dos colaboradores sobre o sistema (PA09). 

A ação AA14 (Estabelecer estratégia para resolução de problemas) permitiu que 

a evolução do produto de software considerasse a análise de causas de problemas comuns 

e o levantamento de necessidades de manutenções preventivas (PA08). Observou-se que 

as informações relevantes para esta ação estavam principalmente centralizadas nos 

setores de Suporte I e Suporte II. Através da análise dos problemas, percebeu-se que os 

principais problemas detectados nestas reuniões eram relacionados a requisitos não 

funcionais e transversais do sistema, que só poderiam ser detectados a partir da 

comunicação entre os setores. 

4.3.2.2.3 Registro de Conhecimento do Ciclo 2 

A partir dos resultados observados no Ciclo 2, as seguintes lições aprendidas 

foram documentadas: 

 O Sistema de Serviço favorece a visão do processo organizacional focado em 

atividades e nas interações entre setores para a prestação de serviços.  

 A adoção de ANS internos e externos possibilitaram o monitoramento mais 

efetivo da qualidade dos serviços prestados e a identificação de gargalos e 

desvios; 

 A atividade de transição é importante para garantir a continuidade do serviço 

de manutenção, garantindo o repasse de conhecimento e capacitação de todos 

os setores da organização para o suporte a novas versões do produto. Esta 

atividade é beneficiada caso seja realizada de forma gradativa; 

 Os processos de apoio (gerência de configuração, medição e garantia da 

qualidade) puderam ser inseridos no nível organizacional, favorecendo a 

melhor comunicação e unicidade do processo; 
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 A criação de ciclos de trabalho permitiu a visibilidade e o planejamento de 

ações envolvendo todos os setores, sob o aval da alta gestão; 

 Reuniões para a análise de problemas envolvendo representantes de todos os 

setores permitiram a melhor caracterização de necessidades de manutenção 

preventiva no software; 

 A realização de testes sobre as entregas parciais reduziu os custos de teste 

sobre versões do sistema, e aumentou a precisão dos testes. Além disso as 

atividades de teste permitiram o treinamento dos setores de suporte em novas 

funcionalidades; 

 O planejamento de treinamentos é importante para a gestão do conhecimento 

e diminuição de impactos relacionados a complexidade do sistema, a 

rotatividade, ao baixo entendimento de regras de negócio do domínio da 

aplicação e para a capacitação de usuários para o uso do sistema; 

 O uso de indicadores organizacionais favorece a gestão dos processos de 

trabalho; 

 A definição dos ciclos de vida para os tipos de solicitação favorece o 

acompanhamento individual de cada solicitação, a identificação de desvios em 

relação aos ANS, e a disseminação de procedimentos e responsabilidades 

relacionadas a cada atividade; 

 A atividade de gerência de configuração desempenha um papel fundamental 

para a manutenção de software com o controle da mudança do software e o 

planejamento e controle de liberações de versões. 

4.3.2.3 Ciclo 3 

Para o Ciclo 3 foram planejadas ações referentes a documentação dos processos e 

do produto. Durante a fase de Diagnóstico, os problemas priorizados para este ciclo 

foram: 

 PA11 – Falta de documentação do sistema; 

 PA12 – Falta de documentação de processos. 

A fim de atender a estes problemas, as seguintes ações foram definidas na fase de 

Planejamento: 

 AA15 – Estabelecer documentação do sistema; 

 AA16 – Documentar processo da organização. 
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As implementações das ações na organização são descritas nas subseções 

seguintes. 

4.3.2.3.1 Implementação do Ciclo 3 

Este ciclo foi caracterizado pela consolidação e revisão da documentação dos 

processos, serviços e ativos de conhecimento do software (manuais, requisitos de 

negócio, requisitos de sistema e outros). Estas ações são descritas a seguir. 

AA15. Estabelecer documentação do sistema  

Documentações sobre o sistema foram oficializados na organização, incluindo 

manuais de uso do sistema, documento de “Novidades da Versão”, requisitos de negócios 

(regras de negócio) e de sistema (requisitos a nível de aplicação), e ativos de 

conhecimento (treinamentos e materiais descritivos sobre o produto).  

Todos os artefatos passaram a ser alvo de auditorias de qualidade conforme a 

necessidade.  

AA16. Documentar processo da organização 

Todos os procedimentos definidos e executados nos Ciclos de Pesquisa-ação 

anteriores, assim como artefatos que vinham sendo desenvolvidos até então, foram 

concretizados neste ciclo, após a experiência da execução dos procedimentos e 

adaptações necessárias. 

Os seguintes documentos foram estabelecidos para o processo: 

 Definição de Papéis e Responsabilidades: Descreve os papéis e suas 

respectivas atribuições, habilidades e conhecimentos necessários, para todos 

os setores da organização; 

 Portfólio de Serviços: Detalha os produtos desenvolvidos e serviços prestados 

pela organização em todos os setores, visando entendimento da abrangência 

dos serviços oferecidos bem como a clareza para o aperfeiçoamento dos 

mesmos; 

 Sistema de Serviço: Descreve a maneira pela qual os serviços são executados 

dentro de cada setor da organização. Esse processo tem com o intuito de 

padronizar e garantir a execução das atividades a fim de garantir a qualidade 

e a entrega dos serviços acordados com o cliente; 

 Acordo de Níveis de Serviço (ANS): Define os níveis de serviço que atendem 

as necessidades do negócio e as expectativas dos clientes. Para cada serviço 
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fornecido pela organização foram definidos procedimentos, qualidade 

esperada e tempo limite; 

 Guia de Gerência do Trabalho: Descreve os procedimentos para a execução 

dos ciclos de cada setor da organização e diretrizes para o seu planejamento e 

acompanhamento. Inclui recursos, riscos, ciclo de vida, escopo, processos de 

comunicação e outros. A partir destas diretrizes eram estabelecidos os 

planejamentos mensais (planos de projeto de desenvolvimento e planos de 

trabalho mensal dos setores de suporte); 

 Guia de medição: Descreve objetivos estratégicos, necessidades de 

informação, metas e indicadores, especificação de medidas, procedimentos de 

coleta, análise e armazenamento. 

 Guia de Gerência de Configuração: Descreve os procedimentos para garantir 

a integridade, disponibilidade e segurança dos produtos de trabalho da 

organização e procedimentos para gerenciar mudanças, níveis de controle e 

políticas de acesso; 

 Manual da Qualidade: Descreve os procedimentos e critérios para avaliação 

da conformidade a padrões de processo e produtos de trabalho. Especifica as 

auditorias a serem executadas, os responsáveis, os objetos de avaliação, 

cronograma, checklists, políticas de comunicação e escalonamento. 

Além do entendimento dos serviços e processos da organização, estes documentos 

têm como base o treinamento de novos colaboradores, visando a inserção nas atividades 

exercidas pela empresa. 

A ferramenta wiki do Redmine foi utilizada para registrar a documentação dos 

processos e do produto da organização. Ao término da descrição dos processos, um 

treinamento geral foi realizado na organização para a revisão dos procedimentos 

definidos e a oficialização do uso e auditoria dos produtos de trabalho e processos. 

4.3.2.3.2 Avaliação do Ciclo 3 

As ações realizadas no Ciclo 3 resultaram na consolidação e revisão da 

documentação dos processos, serviços e ativos de conhecimento do software.  

O foco deste ciclo foi dado aos problemas PA11 e PA12. O Problema PA11 

comprometia diretamente o entendimento do sistema pelos colaboradores e clientes 

(PA09 e PA10). A documentação do sistema colaborou para a disseminação do 

conhecimento e treinamentos da organização. Já o problema PA12 refletia nos problemas 
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PA03 e PA04. A descrição dos processos da organização ajudou no entendimento dos 

procedimentos necessários para a prestação dos serviços da organização. Além disso, as 

interfaces existentes entre os setores foram explicitadas. 

Na Figura 4.8 é mostrado o mapeamento final da correlação entre os problemas 

trabalhados no Ciclo 3. 

 

Figura 4.8. Correlação dos Problemas trabalhados no Ciclo 3 

A formalização de documentações sobre os processos e sobre o produto (ações 

AA15 e AA16), acompanhadas por auditorias de qualidade (AA12), favoreceram a gestão 

de documentos para garantir e manter o conhecimento sobre os serviços prestados, o 

processo organizacional e sobre o sistema. Foi percebida a diminuição do tempo de 

capacitação efetiva de novos colaboradores na ambientação necessária para a autonomia 

na realização de atividades (passou de 6 meses para 2 meses). 

A descrição dos processos neste ciclo consolidou as partes do processo 

organizacional que já vinham sendo definidas ao longo do projeto através execução dos 

processos da empresa. Dessa forma, a formalização do processo foi realizada de forma 

cooperada entre os colaboradores de todos os setores. 

4.3.2.3.3 Registro de Conhecimento do Ciclo 3 

A partir dos resultados observados no Ciclo 3, as seguintes lições aprendidas 

foram documentadas: 

 A documentação do produto é fundamental para a manutenção do 

conhecimento sobre o sistema, possibilitando a capacitação dos mantenedores 
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e a diminuição de impactos relacionados a complexidade do software e a 

centralização de conhecimento; 

 A documentação do processo é importante a disseminação dos procedimentos 

para a manutenção de software e prestação de serviços. A documentação clara 

de processos, permite a avaliação objetiva da conformidade das atividades 

realizadas através de auditorias de qualidade; 

 A documentação de produtos e processos favoreceu a diminuição do tempo 

efetivo de capacitação de novos colaboradores; 

 A documentação dos processos foi consolidada a medida que procedimentos 

e práticas eram realizadas e validadas pelos colaboradores. Isto favoreceu a 

participação de todos na concepção do processo organizacional e sua maior 

aceitação. 

4.3.3 Resultados do Projeto de Melhoria do Processo na Empresa A 

A prestação de serviços relacionados a um produto constituía atividade fim do 

negócio da organização investigada. No entanto, as atividades de manutenção e evolução 

do software eram atividades centrais da organização e impactavam diretamente nos 

serviços prestados. 

A implantação conjunta dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC na organização 

introduziu a percepção da manutenção como um serviço da organização, composto por 

atividades realizadas por diversos setores, não restrito apenas às modificações realizadas 

no software pelo setor de Desenvolvimento. O serviço de manutenção passou a ser uma 

atividade iniciada na captação das solicitações nos setores de suporte, até a realização de 

mudanças no produto e sua liberação pelo setor de Desenvolvimento. Estas mudanças 

permitiram a percepção da organização como um sistema em que os componentes 

(setores) podem causar impactos entre si e afetar o desempenho e a qualidade do serviço 

de manutenção e outros serviços correlatos.  Além da qualidade interna e externa do 

produto, a satisfação do usuário passou a ser considerada como aspecto da qualidade do 

serviço de manutenção 

A gestão da comunicação foi um fator determinante para o atendimento dos 

objetivos de melhoria. A criação de um sistema de serviço direcionou ações para a 

melhoria das interfaces entre setores e entre a organização e os usuários e clientes. Além 

da melhoria na gestão das solicitações, a melhoria na interação entre equipes favoreceu a 
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análise de fatores de melhoria para os serviços e para o produto, a exemplo das reuniões 

de análise de problemas que passaram a gerar requisitos para manutenções preventivas.  

Os processos de apoio (gerência de configuração, medição e garantia da 

qualidade) foram introduzidos de forma transversal na organização, garantindo a 

unificação de procedimentos e de informações. Isto favoreceu a maior coesão dos 

processos organizacionais e melhorou a integração entre setores. 

Os resultados observados na organização apontaram a melhoria da motivação dos 

colaboradores dos setores de suporte, que passaram a ter maior participação na evolução 

do produto. A realização de treinamentos periódicos não só melhorou a efetividade do 

atendimento a usuários e da melhoria da manutenção ao software, mas também colaborou 

para a maior capacitação de pessoas, diminuição do tempo de preparação de novos 

colaboradores, melhor gestão da progressão de carreira e fixação da mão-de-obra na 

organização. 

A introdução de práticas de metodologias ágeis trouxe resultados positivos para a 

gestão das equipes. A realização de cerimônias de planejamento e retrospectiva em todas 

as equipes incentivou a análise de pontos fortes, fracos e oportunidades de melhorias e a 

criação de estratégias e metas de melhoria de curto prazo, pelos próprios colaboradores. 

A organização de atividades em ciclos de curta duração (Sprints quinzenais) facilitou a 

gestão do trabalho com a possibilidade de definição e acompanhamento de metas, e 

melhor gerenciamento da disponibilidade e comprometimento dos envolvidos.  

O sistema de medição sobre a manutenção e evolução do produto e a prestação de 

serviços permitiu o estabelecimento e acompanhamento de metas, que passaram a ser 

gerenciadas durante os ciclos de trabalho de cada setor, e serviam de indícios para a gestão 

da organização como um todo. 

Do ponto de vista da realização da melhoria do processo na organização, 

observou-se a efetividade de uma abordagem indutiva (bottom-up), em que ações foram 

planejadas para o atendimento de problemas da organização, ao invés de uma abordagem 

prescritiva, em que o foco está na adequação da organização aos modelos trabalhados. 

Isto resultou na implantação de Áreas de Processo (PA) adicionais àquelas que haviam 

sido previstas sob o objetivo de avaliar a empresa no Nível 2 CMMI-DEV e CMMI-SVC.  

Dadas as características e objetivos de melhoria da organização, observamos a 

necessidade de trabalhar boas práticas descritas nas Áreas de Processos: Verificação 

(VER), Validação (VAL) e Treinamento Organizacional (OT) do modelo CMMI-DEV; 

e, Treinamento Organizacional (OT) e Resolução e Prevenção de Incidentes (IRP) do 
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CMMI-SVC. Os Quadros 4.2 e 4.3 descrevem as Áreas de Processos do CMMI-DEV e 

CMMI-SVC, respectivamente, trabalhadas na organização. Nos quadros são 

especificadas quais Áreas de Processos faziam parte do escopo da avaliação oficial 

SCAMPI A (coluna “Escopo da Avaliação”), relata as principais contribuições destas 

áreas para a melhoria do processo da organização e quais os setores envolvidos na 

realização das práticas implementadas no contexto de cada Área de Processo. 

Quadro 4.3. Áreas de Processo do CMMI-DEV trabalhadas na organização 

Área de 

Processo (PA) 

Escopo da 

Avaliação? 
Principais Contribuições 

Setores 

Envolvidos  

Planejamento de 

Projeto (PP) 

SIM 

- Organização do ciclo de vida do setor de 

Desenvolvimento; 

- Organização das atividades de manutenção e 

evolução em projetos mensais; 

- Planejamento de escopo, recursos, riscos; 

- Estimativas 

Desenvolvimento 

Monitoramento 

e Controle de 

Projeto (PMC) 
SIM 

- Acompanhamento dos projetos mensais do 

Setor de Desenvolvimento; 

- Identificação de desvios em relação ao 

planejamento realizado; 

- Definição e acompanhamento de ações 

corretivas para os desvios identificados 

Desenvolvimento 

Gerência de 

Requisitos 

(REQM) 

SIM 

- Definição de um fornecedor de requisitos 

apropriado para o setor de Desenvolvimento; 

- Garantia do entendimento e avaliação dos 

requisitos para que as mudanças realizadas no 

produto melhor atendessem às necessidades 

da organização e usuários; 

- Rastreabilidade em todas as mudanças 

realizadas no software, melhorando a 

compreensão da evolução do software; 

- Procedimentos claros para a mudança sobre 

solicitações registradas; 

Desenvolvimento 

Gerência de 

Configuração 

(CM) 
SIM 

- Planejamento e realização de liberações do 

produto; 

- Políticas de armazenamento, acesso e 

controle dos produtos de trabalho; 

- Processo para avaliar e acompanhar 

solicitações de mudanças no software 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Medição e 

Análise (MA) 

SIM 

- Definição de base de medidas para a 

organização; 

- Definição de indicadores para o 

acompanhamento do trabalho; 

- Fornecimento de dados para o planejamento 

de metas e atividades; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Garantia da 

Qualidade do 

Produto e 

Processo 

(PPQA) 
SIM 

- Garantia sobre a atualização adequada de 

documentação relevante sobre produtos, 

serviços e processos (através de auditorias); 

- Garantia da realização dos procedimentos 

estabelecidos nos processos e serviços da 

organização (através de auditorias); 

- Fornecimento de informações para a 

melhoria contínua de processos e serviços; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 
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Área de 

Processo (PA) 

Escopo da 

Avaliação? 
Principais Contribuições 

Setores 

Envolvidos  

Verificação 

(VER) 

NÃO 

- Formalização da prática de revisão em pares; 

- Planejamento e realização de atividades de 

teste sobre o produto; 

- Análise de resultados de testes para geração 

de dados para medição; 

- Redução de falhas em entregas internas e 

externas; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Validação 

(VAL) NÃO 

- Formalização de estratégia pra a validação 

interna de entregas; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Treinamento 

Organizacional 

(OT) 
NÃO 

- Identificação de necessidades de treinamento 

para a manutenção do produto e para a 

prestação dos serviços; 

- Definição de estratégia e planejamento para a 

realização dos treinamentos; 

- Planejamento de treinamentos do cliente 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

 

Quadro 4.4. Áreas de Processo do CMMI-SVC trabalhadas na organização 

Área de 

Processo (PA) 

Escopo da 

Avaliação? 
O que foi importante? 

Setores 

Envolvidos 

Planejamento do 

Trabalho (WP) 

SIM 

- Definição de ciclos de trabalho mensais para 

todos os setores organizacionais; 

- Estabelecimento de Planos de Trabalho, com 

planejamento de alocação e disponibilidade 

de equipes, riscos, recursos e outros; 

- Estimativa e Planejamento de metas de 

trabalho para a realização de operações de 

serviço. Para o Setor de Desenvolvimento, 

incluiu a estimativa e o planejamento de 

tempo para o atendimento a manutenções 

corretivas urgentes. 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Monitoramento 

e Controle do 

Trabalho 

(WMC) 
SIM 

- Acompanhamento do trabalho; 

- Identificação de desvios em relação às metas 

e estimativas; 

- Estabelecimento e acompanhamento de 

ações corretivas para tratar desvios e evitar 

problemas; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Gerência de 

Requisitos 

(REQM) 
SIM 

- Entendimento dos requisitos necessários para 

a prestação dos serviços; 

- Gerência sobre os requisitos definidos para o 

Sistema de Serviço da organização; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Gerência de 

Configuração 

(CM) 

SIM 

- Controle sobre mudanças no Sistema de 

Serviço da organização; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Medição e 

Análise (MA) 

SIM 

- Definição de base de medidas para a 

organização; 

- Definição de indicadores para o 

acompanhamento do trabalho; 

- Fornecimento de dados para o planejamento 

de metas e atividades; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Garantia da 

Qualidade do 

Produto e 

Processo 

(PPQA) 

SIM 

- Garantia sobre a atualização adequada de 

documentação relevante sobre produtos, 

serviços e processos (através de auditorias); 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 
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Área de 

Processo (PA) 

Escopo da 

Avaliação? 
O que foi importante? 

Setores 

Envolvidos 

- Garantia da realização dos procedimentos 

estabelecidos nos processos e serviços da 

organização (através de auditorias); 

- Fornecimento de informações para a 

melhoria contínua de processos e serviços; 

Entrega do 

Serviço (SD) 

SIM 

- Estabelecimento do Sistema de Serviço da 

organização com a definição clara das 

responsabilidades de cada setor; 

- Especificação dos serviços e o ciclo de vida 

de cada solicitação dentro da organização; 

- Definição de parâmetros para o 

acompanhamento de indicadores sobre 

serviços; 

- Estabelecimento de atividades de transição; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Treinamento 

Organizacional 

(OT) 
NÃO 

- Identificação de necessidades de treinamento 

para a manutenção do produto e para a 

prestação dos serviços; 

- Definição de estratégia e planejamento para a 

realização dos treinamentos; 

- Planejamento de treinamentos do cliente 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

Resolução e 

Prevenção de 

Incidentes (IRP) 
NÃO 

- Identificação de causas raiz de problemas 

recorrentes; 

- Levantamento de necessidades de 

manutenções preventivas e tomadas de ação 

para a resolução e prevenção de problemas 

conhecidos; 

Desenvolvimento, 

Suporte II, 

Suporte I 

 

O CMMI-SVC teve a principal contribuição de possibilitar a visibilidade da 

organização como um todo, e dessa forma permitir a gestão de processos de forma 

integrada. A manutenção de software passou a ser gerenciada em todos os setores da 

organização, através do ciclo de vida das solicitações e das responsabilidades específicas 

de cada setor. Outro ponto favorável foi o direcionamento à melhoria das interfaces entre 

setores organizacionais. Observamos que o projeto de melhoria realizado apenas na 

Unidade Organizacional referente ao desenvolvimento de software impactaria em 

restrições para o atendimento dos objetivos de melhoria definidos para este projeto. 

Identificou-se os seguintes fatores favoráveis para o sucesso do programa de 

melhoria realizado na Empresa A: 

 Apoio da alta gestão;  

 Autonomia do SEPG para a realização de mudanças nos procedimentos 

organizacionais; 

 Motivação dos membros internos do SEPG; 

 Conscientização da equipe sobre os objetivos e impactos da realização do 

projeto de melhoria; 
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 A participação e aval dos colaboradores sobre as decisões e planejamentos das 

ações de melhoria a serem realizadas; 

 Foco nas necessidades e objetivos de melhoria, ao invés de foco na 

implantação de modelos (certificação entendida como consequência). 

Alguns pontos de dificuldade encontrados ao longo do projeto foram: 

 Resistência a mudanças por parte de alguns colaboradores; 

 Curto prazo para a realização do projeto de melhoria; 

 A implantação simultânea dos modelos envolvendo todos os setores 

produtivos da organização criava o risco do projeto impactar na produtividade 

da empresa. Este risco foi continuamente acompanhado; 

 Primeira experiência dos envolvidos na implementação conjunta dos modelos; 

  A falta de relatos de experiências semelhantes na indústria para o contexto da 

adoção dos modelos em MPE e para a manutenção e evolução de software. 

Ao final da execução dos 3 Ciclos de trabalho, a empresa contou com mais 3 

meses para maturar o processo antes da avaliação. A avaliação oficial SCAMPI A da 

Empresa A foi concluída em 28 de fevereiro de 2013, sendo conferido o Nível 2 de 

maturidade nos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC, encerrando efetivamente o projeto 

de MPS. 

4.4 Projetos de Melhoria do Processo nas Empresas B e C 

Para não tornar extenso o capítulo optou-se por apresentar apenas as principais 

diferenças apresentadas na condução dos projetos das empresas B e C. 

4.4.1 Empresa B 

A Empresa B é caracterizada como uma organização de médio porte. 

Estruturalmente, esta empresa adotava uma organização semelhante a Empresa A, em 

termos de divisão de setores (Desenvolvimento, Suporte e Implantação, Comercial e 

Administrativo). No entanto, diferenças percebidas quanto a esta estrutura e atividades 

desempenhadas pelos setores eram:  

 Não havia uma separação formal entre os colaboradores do setor de Suporte e 

Implantação a respeito do nível de atendimento realizado (Suporte Nível 1 e 

Suporte Nível 2). 

 Dado o maior número de colaboradores, havia subdivisões dentro dos setores de 

“Desenvolvimento” e “Suporte e Implantação” No setor “Desenvolvimento” 
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haviam três equipes organizadas em relação a produtos e tecnologias. No setor 

“Suporte e Implantação”, havia uma equipe específica para atendimentos “in 

loco” e os demais colaboradores eram responsáveis pelo atendimento ao cliente e 

usuários e pela implantação dos sistemas. 

 No setor “Desenvolvimento”, uma das equipes era responsável por realizar de 

novos produtos, para atendimento de oportunidades de mercado identificadas 

internamente. Esta equipe dividia seu esforço entre atividades de novos produtos 

e manutenção e evolução de produtos existentes. Durante o projeto de melhoria, 

esta equipe desenvolveu o software para apoio ao sistema de serviço da 

organização. 

Em relação a Empresa A, as atividades de implantação demandavam esforços 

consideravelmente superiores na Empresa B. Isto incorria da complexidade do sistema, e 

maior necessidade de adaptações do produto ao ambiente de implantação. 

O tempo de realização do projeto de melhoria na Empresa B foi 

consideravelmente superior ao da Empresa A. Isto foi consequência do (i) tamanho da 

organização e quantidade de pessoas envolvidas, (ii) da decisão tomada pela organização 

para o desenvolvimento de uma ferramenta própria para registro e controle de todas as 

solicitações e demandas (internas e externas) e (iii) resistências à mudança dentro do setor 

de “Suporte e Implantação”. Em contrapartida, no setor de “Desenvolvimento” houve 

uma melhor receptividade, o que pode ser atribuído a introdução do entendimento da 

importância da melhoria do processo decorrente da iniciativa anterior bem sucedida 

realizada na organização. Foi observado um maior esforço necessário para a 

institucionalização dos processos na organização por conta de seu tamanho. Percebeu-se 

que a comunicação interna da organização é um elemento que foi dificultado pelo maior 

porte da organização. O maior número de colaboradores e sistemas mantidos também 

implicou em maiores esforços para à definição de visão de responsabilidades de setores 

e colaboradores (com necessidade de reestruturação dos setores). 

A Empresa B já havia sido submetida a um programa de melhoria, que resultou 

na avaliação dos processos do setor de “Desenvolvimento” no Nível 2 de maturidade do 

CMMI-DEV. Porém, ao início do projeto de melhoria conduzido percebeu-se que 

algumas práticas já haviam sido descontinuadas, como a realização de auditoria de 

garantia da qualidade e não havia organização das atividades em projetos. No entanto, 

foram observadas algumas práticas e cultura de melhoria herdadas da iniciativa anterior: 

coleta de medidas e acompanhamento de indicadores, reuniões para o entendimento e 
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estimativa de solicitações de mudança, gestão de atividades conforme as práticas da 

metodologia Scrum, gerência da configuração do software (em especial em relação ao 

planejamento e gestão da liberação de versões e controle das mudanças sobre o produto). 

Foi observado que em relação ao CMMI-DEV foram mantidas principalmente 

relacionadas a gestão do produto de software e do acompanhamento e controle do 

desempenho e produtividade do setor, a partir de dados de medição. Em contrapartida, 

características relacionadas ao planejamento de projetos foram descontinuadas. Além 

disso, percebeu-se que a a melhoria realizada anteriormente foi restrita ao contexto deste 

setor. No entanto, a gestão das atividades deste setor era dependente de fatores externos 

relacionados a organização de outros setores e a gestão das interfaces necessárias para a 

realização de atividades.  

De forma geral, os problemas percebidos na Empresa A, foram observados na 

Empresa B, com gravidades, causas e implicações diferentes para alguns. Problemas 

relacionados à complexidade do software foram mais evidentes, na organização, devido 

ao uso de tecnologias legadas. Ao longo do projeto de melhoria, ações intensivas de 

inspeção, refactoring e recodificação em partes do software foram realizadas para 

diminuir sua complexidade e aumentar a manutenabilidade. Desta forma, maiores foram 

destinados às atividades de verificação e auditorias de configuração.  

Devido à alta rotatividade de colaboradores e à complexidade e tamanho do 

software, houve necessidade, também de maiores investimentos na realização de 

treinamentos internos. Agendas de treinamentos eram estabelecidas, para garantir a 

capacidade da organização em fornecer suporte adequado e suficiente aos usuários do 

sistema. 

Além disso, algumas práticas da PA Gerência da Disponibilidade e Capacidade 

(Capacity and Availability Management - CAM) foram introduzidas, devido ao maior 

número de colaboradores envolvidos e o maior número de solicitações de serviço. Assim 

era necessário o planejamento e acompanhamento da capacidade de atendimento da 

organização, para diminuir o risco de desvio de ANS e indisponibilidade de serviços. 

Portanto, as Áreas de Processo trabalhadas na Empresa B foram equivalentes às 

trabalhadas na organização A com adaptações para o contexto, tamanho e objetivos da 

organização. 
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4.4.2 Empresa C 

Entre as organizações investigadas, a Empresa C foi a menor em termos de 

número de colaboradores. Quanto a sua estrutura, similar a Empresa B, o setor de 

“Desenvolvimento de Software” divide suas atividades entre a manutenção e evolução de 

produtos de software e o desenvolvimento de novos produtos, especificados internamente 

para atender a oportunidades de negócio. Diferente das duas outras organizações, nesta 

existia um setor responsável pela execução de projetos de curta duração para o 

desenvolvimento sob demanda de websites. 

Uma semelhança observada entre as Empresas A e C, foi a forte presença da alta 

direção no desempenho de papéis relacionados a gerência das equipes ou dos produtos. 

A participação dos donos das organizações como gerentes impactava na disponibilidade 

parcial para a coordenação e direcionamento das equipes. Uma das melhorias 

introduzidas em ambas as organizações foi a melhor divisão de papéis, permitindo que a 

gestão de produtos e equipes fosse desempenhada por indivíduos mais disponíveis e mais 

inseridos no cotidiano das equipes. 

Devido a pressões externas, houve a decisão estratégica de interromper os esforços 

para a melhoria do processo em prol de uma reestruturação estratégica da organização e 

para o direcionamento temporário dos recursos atividades que trariam retorno financeiro 

a curto prazo. No momento em que o projeto foi interrompido, já havia sido introduzida 

a metodologia Scrum e algumas práticas de gerência de configuração de software. A 

melhoria estava concentrada sobretudo nos setores de “Desenvolvimento de Software” e 

“Suporte”. O projeto foi interrompido por quatro meses, período em que houve a saída de 

um membro chave que atuava como ponto focal entre a organização e a consultoria. Estes 

fatores impactaram diretamente no prolongamento da duração do projeto. Devido a esta 

ter sido a primeira experiência da organização com a melhoria do processo, percebeu-se 

maior resistência à mudança, sobretudo partindo da alta gestão. Isto mudou conforme a 

alta gestão passou a perceber benefícios e devido ao aumento da visibilidade.   

Nesta organização observou-se a necessidade de maiores esforços para 

especificação de requisitos para a evolução do produto principal da organização e para o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços correlatos. Estes esforços foram 

necessários para favorecer a construção de uma visão de planejamento da evolução dos 

produtos, que estava centralizada na alta gestão.  
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Outro fato observado foi a adoção de ciclos de trabalho para a gestão dos projetos 

de desenvolvimento sob demanda. Devido a curta duração dos projetos, diversos projetos 

eram executados de forma simultânea, e os colaboradores atuavam em diferentes etapas 

destes projetos, conforme suas funções ou habilidades. Assim, a gestão destas atividades 

e recursos em ciclos de trabalho mensais favoreceu o planejamento de metas de trabalho 

e de disponibilidade e alocação de recursos. Inicialmente, o setor “Desenvolvimento de 

Sites” estava fora do escopo da melhoria, no entanto percebeu-se que as melhorias obtidas 

nos outros setores poderiam ser estendidas para este. 

As Áreas de Processo trabalhadas na organização, foram semelhantes às adotas na 

Empresa A. 

4.5 Análise dos Resultados 

O objetivo desta seção é levantar teorias sobre a melhoria do processo em 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produto doe software em relação a: 

(i) problemas de manutenção recorrentes, (ii) a estratégia de implantação dos modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC, (iii) os benefícios da adoção dos modelos CMMI-DEV e 

CMMI-SVC e (iv) as lições aprendidas sobre a adoção dos modelos CMMI-DEV e 

CMMI-SVC. 

4.5.1 Análise dos Problemas Identificados 

Os problemas observados nas Empresas A, B e C e suas relações são ilustrados na 

Figura 4.9.  

 

Figura 4.9. Correlação dos Problemas de Manutenção 
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Ao analisar a correlação dos problemas identificados observa-se que os principais 

problemas relatados são gerenciais. Isto já foi apontado por autores em relação aos 

problemas de manutenção (Dekleva, 1992; April e Abran, 2008; Paduelli, 2007; Li et al., 

2010). Estes problemas estão relacionados à dificuldade de gerenciar e estimar atividades 

de manutenção, dificuldade de gerenciar solicitações, ao controle de mudanças, a 

complexidade de gerenciar as interfaces e comunicação envolvidas nas atividades de 

manutenção, ausência de dados quantitativos para tomada de decisões, falta de 

documentação e falta de procedimentos e responsabilidades definidos. 

Problemas de caráter técnico apontados pela literatura como a falta de 

procedimentos apropriados para teste, complexidade do software, problemas de 

integração e manutenção sobre software legado não foram diretamente relatados pelas 

Empresas A e C, no entanto, percebemos que estes estão relacionados aos problemas 

citados sobre baixo entendimento do sistema pelos mantenedores e falhas identificadas 

em entregas. Na Empresa B, por exemplo, problemas relacionados à complexidade do 

software eram mais evidentes devido ao uso de tecnologias legadas.  

Observou-se durante estes projetos de melhoria do processo que a gestão do 

conhecimento entre os setores e colaboradores é um desafio para as organizações deste 

contexto. O conhecimento mal difundido na organização acarreta na dificuldade em 

manter os produtos e em fornecer suporte e treinamento apropriado para usuários, o que 

leva ao aumento de ocorrências de atendimentos nos setores de suporte, seja por falhas 

nos sistemas, ou por maior necessidade de orientação aos usuários. 

4.5.2 Análise de Atividades e Áreas de Processos 

A estratégia de implantação dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC nas 

organizações A, B e C foram semelhantes em relação às Áreas de Processo introduzidas. 

No entanto, dependendo dos objetivos e características das organizações foram tratadas 

em níveis de exigência diferentes. 

Uma vez que foi aplicada uma abordagem indutiva para a melhoria do processo, 

as ações foram planejadas e realizadas conforme necessidades apontadas por problemas 

identificados em cada organização. Assim, para cada problema identificado, as ações 

foram propostas com base no conhecimento dos pesquisadores sobre os modelos 

aplicados e a identificação de boas práticas que pudessem promover a solução desses 

problemas. O Quadro 4.5 correlaciona as atividades inseridas nos processos das empresas 
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investigadas com as PA do CMMI-DEV e CMMI-SVC que apoiaram o planejamento de 

ações relacionadas.  

Quadro 4.5. Atividades de Manutenção versus Áreas de Processo 

Atividades PA 

Planejamento de versão e liberação CM 

Verificação e Validação de Software VER, VAL 

Treinamento OT (SVC, DEV) 

Suporte ao Cliente (atendimento e suporte) SD 

Gestão de Requisições e Eventos SD, REQM (SVC) 

Documentação TS, RD 

Estabelecimento de Níveis de Serviço e Acordos  SD, REQM (SVC) 

Medição e Análise MA (SVC, DEV) 

Pré-entrega e transição CM, OT 

Gestão de Problemas e Análise de Causas  IRP 

Garantia da Qualidade PPQA 

Desenvolvimento (Manutenção e Evolução) TS 

Gestação de Configuração e mudanças  CM, REQM 

Planejamento e Acompanhamento de atividades de manutenção PP, PMC, WC, WMC 

 

O escopo definido em contrato para a MPS destas organizações abrangia as PA 

do nível 2 de maturidade dos modelos CMM-SVC e CMMI-DEV. O propósito do estudo 

de Pesquisa-Ação era o entendimento de como estes modelos poderiam ser adotados de 

forma conjunta para melhor atender as necessidades do domínio das organizações. A 

partir da abordagem indutiva para a melhoria do processo, observou-se que algumas PA 

do nível 3 de maturidade eram relevantes para o tratamento de problemas das 

organizações.  

As PA de Desenvolvimento de Requisitos (RD) e Solução Técnica (TS) foram 

importantes para apoiar na documentação dos produtos de software (requisitos, manuais 

do usuário, documentação de versões e entregas e procedimentos de atendimento ao 

usuário) e para melhorar o entendimento das mudanças do sistema ao longo do tempo. 

As PA de Verificação (VER) e Validação (VAL) foram importantes para 

introdução de práticas para o controle da qualidade dos produtos. No contexto dessas 

organizações, mudanças no software implicam na alteração de produtos que já estão em 

ambientes de produção em diversos clientes, aumentando assim, o risco de introdução de 

falhas que possam impactar nos negócios dos clientes e usuários.  

A PA Treinamento Organizacional (OT) foi importante para a introdução de 

planejamento treinamentos internos e externos sobre o produto, tecnologias e serviços. 

Estes treinamentos são importantes para garantir a capacidade de prestação de serviços 

da organização e para a capacitação dos clientes e usuários no uso do sistema. 
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A PA Prevenção e Resolução de Incidentes (IRP) foi introduzida para apoiar na 

análise e definição de solução de incidentes e problemas reportados por clientes e para a 

análise de incidentes recorrentes para fins de definir uma estratégia de prevenção. 

As atividades de transição e pré-entrega do produto de software foram previstas 

nos processos de liberação e de comunicação entre setores, fazendo parte da estratégia de 

preparação para o suporte às novas versões do produto, no contexto das PA de OT e CM. 

Optou-se por essa estratégia ao invés da adoção da PA de Transição do Sistema de Serviço 

(SST) por foco específico na transição do produto de software para o suporte. 

As PA Definição do Processo Organizacional (OPD) e Foco no Processo 

Organizacional (OPF) do nível 3 dos modelos CMMI-SVC e CMMI-DEV não foram 

trabalhadas neste momento devido à necessidade de maior tempo e maturidade da 

organização nos procedimentos estruturados antes do estabelecimento de um processo 

padrão cobrindo as atividades de gestão, suporte e engenharia. No entanto, a definição do 

Sistema de Serviço apoiou na definição de uma estratégia uniforme para a prestação de 

serviço na organização como um todo, contribuindo para a atividade de Definição e 

Melhoria do Processo de Manutenção. 

Os gráficos das Figura 4.10 e Figura 4.11 identificam as Áreas de Processo dos 

modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC, respectivamente, e os Níveis de Capacidade 

trabalhados em cada organização. Apenas os processos previstos no Nível de Maturidade 

2 foram oficialmente avaliados conforme o método SCAMPI A, as demais foram 

identificadas a partir de Gap Analysis realizados.  

 

Figura 4.10. As PA do modelo CMMI-DEV trabalhadas nas Organizações 
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Figura 4.11. As PA do modelo CMMI-SVC trabalhadas nas Organizações 

A execução de uma abordagem indutiva para a MPS levou a implantação das áreas 

de processo PP, PMC, REQM, CM, MA, PPQA, RD, VER, VAL, PI, TS e OT do CMMI-

DEV, e das áreas de processo WP, WMC, REQM, CM, MA, PPQA, SD, IRP e OT do 

CMMI-SVC. Em diferentes níveis de institucionalização e formalização, observamos que 

as boas práticas sugeridas por estas AP, colaboram com a melhoria das atividades 

realizadas neste tipo de organização; 

Apesar do tamanho das organizações, a implementação e a absorção das práticas 

foi viabilizada por apresentar soluções aos problemas identificados nas organizações. 

4.5.3 Análise dos Benefícios Observados a partir do Uso Integrado dos Modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC 

Os principais benefícios observados a partir da implementação dos modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC nas organizações investigadas foram: 

 Melhor adequação ao negócio das organizações: A implantação da 

melhoria do processo sobre as atividades relacionadas à manutenção do 

software e à prestação do serviço cobre as atividades relacionadas ao negócio 

da organização de forma mais abrangente. 

 Entendimento da Manutenção de Software como Serviço: A mudança de 

perspectiva sobre a manutenção de software como um serviço favorece a 

melhoria dos processos integrando todas as interfaces entre os usuários e 

clientes e os mantenedores do software. Boas práticas específicas ao 

desenvolvimento de software contribuem diretamente às atividades de 

manutenção de software nos setores específicos, e as melhorias relacionadas 

ao serviço permitem a melhoria e a integração dos setores de atendimento ao 
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suporte, que contribuem ativamente para o levantamento de necessidades de 

manutenção e evolução do software; 

 Satisfação de Usuários e Clientes: Além da qualidade interna e externa do 

software, a satisfação do usuário passa a ser uma dimensão de qualidade 

observada pela manutenção de software; 

 Integração Organizacional: A criação de um Sistema de Serviço favorece a 

comunicação dos setores organizacionais, o entendimento das 

responsabilidades e atuação de cada unidade da organização nas atividades 

desempenhadas e a gestão integrada da organização; 

 Gestão do ciclo de vida de solicitações: Com a definição de Acordos de Nível 

de Serviço, é possível o acompanhamento mais efetivo de cada serviço da 

organização, com parâmetros objetivos para a avaliação da qualidade e 

desempenho das atividades realizadas; 

 Visibilidade: A inserção de mecanismos de gestão para a organização como 

um todo permite a melhor visibilidade da situação da organização. A criação 

de um sistema de medição que compreende tanto as atividades específicas de 

manutenção e evolução de software quanto os serviços prestados permite o 

acompanhamento da situação e do histórico da organização, permitindo o 

entendimento de comportamentos, planejamento com base em dados 

históricos, estimativas mais eficazes, identificação de desvios e realização de 

ações para corrigir e prevenir desvios. 

4.5.4 Análise das lições aprendidas sobre a implementação conjunta dos Modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC 

A realização da MPS a partir do uso dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC nas 

organizações investigadas foi impactada pelos seguintes fatores observados: 

 Apoio da Alta Gestão: As atividades conduzidas nas três empresas foram 

facilitadas pelo apoio da alta gestão acerca das mudanças a serem realizadas 

no processo organizacional. O incentivo aos colaboradores, a partir da alta 

gestão, para a realização das ações de MPS foi fundamental para a execução 

dos projetos de melhoria. 

 Autonomia do SEPG: Os projetos foram impactados negativamente nas 

organizações em que o responsável interno pela MPS não possuíam autonomia 

e autoridade suficientes para a realização das melhorias. Nestes cenários, foi 



164 

necessária maior intervenção pelo pesquisador e pela alta gestão para o 

acompanhamento e cobrança da realização de atividades planejadas. 

 Resistência a Mudanças: A realização de mudanças em setores de operação 

contínua, como suporte, criava o risco da interrupção de serviços ou 

diminuição de produtividade. Isto impactava em resistência a mudanças com 

o argumento de impactos nas operações; 

 Alinhamento entre objetivos de melhoria com objetivos de negócio: 

Considerando que foi realizada uma abordagem indutiva para a MPS, as ações 

de melhoria foram planejadas em conformidade com as necessidades da 

organização e com seus objetivos de negócio. Assim o modelo foi adaptado às 

necessidades da organização e não o contrário. 

 Rotatividade do SEPG: Nas organizações em que houve mudança nos 

envolvidos SEPG, houve retrabalho e atrasos decorrente da necessidade de 

treinamento do novo membro e retomada do projeto a partir do ponto de 

parada. 

 Apoio ferramental: O apoio ferramental foi fundamental para a criação de 

um mecanismo de gestão das atividades da organização e solicitação de 

clientes. Para a gestão das atividades, as empresas adaptaram ferramentas de 

gestão disponíveis no mercado ou utilizaram soluções próprias. No entanto, 

para a gestão de solicitações (atendimentos) todas as empresas utilizaram 

soluções próprias. Para uma empresa, a construção da ferramenta customizada 

em paralelo ao projeto de melhoria (para atendimento de solicitações e gestão 

de atividades) acarretou em atrasos. Por outro lado, isto possibilitou o 

levantamento de requisitos e a modelagem da ferramenta de acordo com o 

novo processo. 

 Experiência com MPS: A Empresa B já havia sido submetida a um processo 

de melhoria baseada em CMMI-DEV. Isto facilitou o entendimento, por parte 

dos colaboradores, sobre o projeto e seus objetivos. Além disso, a experiência 

de membros do SEPG com o modelo colaborou para o alinhamento das 

práticas sugeridas pelo modelo com o processo e necessidades da organização; 

 Adoção de métodos ágeis: A adoção de práticas de métodos ágeis favoreceu 

o planejamento e acompanhamento de atividades, a comunicação, o 

comprometimento dos colaboradores e revisão periódica sobre o processo. 
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Isto favoreceu a inserção de boas práticas dos modelos de forma flexível, mais 

dependente de práticas, cerimônias e interação entre as pessoas do que de 

documentação. As cerimônias de Retrospectiva possibilitaram a criação da 

cultura de melhoria contínua liderada pelos próprios colaboradores em suas 

equipes, com a periódica discussão sobre atividades e processo, a respeito de 

pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria. A inserção de 

práticas ágeis em Times de suporte facilitou a definição de metas de curto 

prazo; 

 Apoio da Consultoria: Agentes externos à organização favoreceram a gestão 

do projeto de MPS com a observação de problemas e o acompanhamento das 

ações e resultados com uma perspectiva objetiva; 

 Tamanho da Empresa: Devido ao tamanho das empresas, a implantação 

simultânea dos modelos envolvendo todos os setores produtivos das 

organizações criava o risco do projeto impactar na produtividade da empresa. 

Além disso, devido a limitação de recursos, responsabilidades eram 

acumuladas por pessoas ou por setores; 

Em relação à cobertura dos modelos, percebeu- se que o modelo CMM-SVC pode 

ser inserido de forma homogênea integrando diversos setores da organização sob uma 

perspectiva de prestação de serviço e o modelo CMMI-DEV atua como um complemento, 

fornecendo boas práticas para as necessidades específicas do setor de desenvolvimento 

de software conforme ilustrado na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12. Integração entre os Modelos CMMI-SVC e CMMI-DEV 
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4.6 Discussão em relação às Questões de Pesquisa 

A partir dos resultados dos estudos realizados, foi possível analisar as 

características das atividades realizadas pelas organizações orientadas à manutenção e 

evolução de produto de software. Nesta seção são discutidos os resultados em relação as 

questões de pesquisa levantadas na Seção 4.1.1. 

Os problemas observados (Q1) nos cenários apresentados correspondem aos 

problemas identificados na literatura (Capítulo 3). Estas organizações são impactadas 

diretamente pelos problemas de manutenção de software, uma vez que esta atividade é 

base para os demais serviços prestados. Conforme aponta a literatura, observou-se que os 

problemas gerenciais têm alto impacto nas atividades de manutenção e evolução de 

software, os quais são o foco da melhoria provida pelo Nível 2 CMMI-DEV e CMMI-

SVC. As práticas sugeridas pelo modelo CMMI-DEV abordam a gestão e controle sobre 

as atividades diretamente ligadas à modificação do software, enquanto as práticas do 

CMMI-SVC fornecem subsídios para a gestão da prestação de serviços pela organização 

com a integração entre todos os setores. Além das práticas do nível 2, outras práticas 

sugeridas em Áreas de Processo de níveis de maturidade superiores apoiam o atendimento 

de problemas técnicos inerentes da manutenção (e,g. Verificação, Validação, 

Desenvolvimento de Requisitos, Solução Técnica). 

As atividades específicas de manutenção citadas na literatura (April et al., 2005; 

Bourque e Fairley, 2014), como suporte e atendimento helpdesk, pré-entrega e transição, 

acordos de nível de serviço e gerenciamento de mudanças e solicitações foram observadas 

durante o estudo prático (Q2). Observou-se que a perspectiva de serviço favorece a 

realização destas atividades específicas, que envolvem diversos setores da organização, e 

muitas vezes estão relacionados à continuidade dos serviços dentro da própria 

organização. Atividades de transição, treinamento e documentação são fundamentais para 

a continuidade dos serviços da organização, a fim de garantir que o entendimento sobre 

o sistema seja mantido, tanto para viabilizar a modificação eficiente do software e o 

atendimento aos clientes, quanto para o uso apropriado do sistema pelos usuários. 

Outro benefício observado com a visão da manutenção como serviço foi a gestão 

mais apropriada de características específicas deste tipo de atividade. Diferente do 

planejamento de projetos, o escopo da manutenção é composto por: (i) atividades 

conhecidas e planejáveis, como novos requisitos para o produto; e (ii) operações 

contínuas, como atendimentos e correções urgentes. Assim, o planejamento da 
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manutenção deve prever a disponibilidade de recursos para o atendimento destes dois 

tipos de atividades. Além disso, os custos de manutenção neste tipo de organização são 

fixos e controlados como centros de custo, uma vez que, as atividades de desenvolvimento 

e modificação do software não são atividades fins e também estão inseridas nos custos 

gerais dos serviços da organização. Dessa forma, existe uma necessidade maior de 

controlar e direcionar os esforços para atividades ou produtos que oferecem maior retorno 

de investimento. 

Os resultados do estudo em relação a Q3 apontam que é exequível a implantação 

dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC neste tipo de organização. Apesar das limitações 

de tamanho da empresa, número elevado de práticas sugeridas pelos dois modelos e o 

envolvimento de muitos setores da organização, observamos que há um alinhamento entre 

as necessidades e objetivos de melhoria e as possibilidades de melhoria oferecidas pelas 

práticas dos modelos.  

Embora o foco do CMMI-SVC não ser especificamente ligado às atividades de 

manutenção, este modelo pode ser aplicado neste tipo de organização, considerando que 

as atividades de manutenção e evolução de produto de software podem ser vistas como 

serviços, conforme já apontado por Niessink e van Vliet (2000). De forma geral, a 

implementação conjunta dos modelos favorece (Q4) a melhor adequação ao negócio das 

organizações, o entendimento da manutenção de software como serviço, o 

acompanhamento da satisfação de usuários e clientes, maior integração e visibilidade 

organizacional, tratamento mais apropriado das interfaces necessárias para a manutenção 

e melhoria na gestão do ciclo de vida de solicitações. 

Observou-se que a utilização de uma abordagem indutiva para a melhoria do 

processo favorece o atendimento direcionado aos problemas organizacionais. Isto faz 

com que a implementação dos modelos aconteça de forma transparente aos 

colaboradores, de forma a adaptar as práticas dos modelos para a realidade da empresa. 

Além disso, esta abordagem motiva a organização para a melhoria do processo com a 

visão de ações direcionadas à resolução de problemas reais. Contudo, este tipo de 

abordagem requer maior controle e acompanhamento sobre o projeto de melhoria a fim 

de garantir o atendimento das práticas previstas no escopo de uma avaliação. Santana 

(2012) discute com detalhes sobre a utilização de abordagem indutiva para a melhoria do 

processo. 

A abordagem indutiva beneficia a adoção do modelo contínuo ao invés do modelo 

estagiado, conforme observado nas Áreas de Processo trabalhadas nas organizações, além 
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do inicialmente previsto para os projetos (nível 2 dos modelos CMMI-SVC e CMMI-

DEV). No entanto, observou-se que a obtenção de “selo” com um nível de maturidade 

(ML), associado à melhoria dos processos da organização, é um forte motivador para a 

realização de projetos de melhoria baseados em modelos estagiados.  

Observou-se que a implementação ML 2 do CMMI-DEV e CMMI-SVC está 

alinhada com às necessidades de gestão das organizações orientadas à manutenção e 

evolução de produto de software, porém, algumas práticas previstas em Áreas de Processo 

do ML3 do CMMI-DEV também estão alinhadas com necessidades específicas deste 

contexto. Assim, a realização de projetos de melhoria do processo baseados na seleção de 

um conjunto de áreas de processo específicas pode ser mais alinhada aos objetivos de 

negócio da organização e oferecer mais benefícios da melhoria para este tipo de 

organização. Logo, a definição de um Perfil de Capacidade de Processo pode ser mais 

favorável para a melhoria do processo nestas organizações. 

A questão Q5 foi discutida com detalhes na Seção 4.5.4. 

4.7 Ameaças à Validade 

Existem algumas limitações para a validade desta pesquisa-ação, como exemplo, 

pode-se citar: 

Dificuldade de Generalização de Resultados: A amostra de empresas 

investigadas é pequena considerando o universo de empresas deste tipo, assim 

generalizações são arriscadas. No entanto, o estudo foi direcionado a um tipo específico 

de organizações inseridas no contexto de manutenção e evolução de produto de software 

que têm sido observadas empiricamente nas atividades de consultoria realizadas pela 

equipe de pesquisadores. Somado a isto, as experiências dos pesquisadores envolvidos no 

estudo e a semelhança observada entre as três organizações e o estudo da literatura é 

indicativo de que este tipo de organização é representativo no contexto nacional. 

Falta de estudos comparativos: A falta de relatos sobre abordagens semelhantes 

dificulta a validação dos resultados obtidos com outras experiências realizadas. 

Considerando o cenário nacional, a adoção do modelo CMMI-SVC ainda é prematura, 

contando com apenas treze (13) avaliações oficiais publicadas7 até o momento de 

publicação deste estudo.  

                                                 

 

7 Avaliações oficiais publicadas em https://sas.cmmiinstitute.com/pars/ 
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Interpretação dos Resultados: A avaliação dos resultados foi realizada de forma 

qualitativa com base na interpretação dos pesquisadores, o que pode ameaçar a 

objetividade da pesquisa. No entanto, entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com 

representantes das organizações a fim de validar os resultados documentados. Além disso, 

avaliações oficiais realizadas forneceram feedbacks externos sobre a capacidade dos 

processos das organizações. 

Replicação dos Resultados: Devido à característica intervencionista e qualitativa 

do estudo, a sua capacidade de ser replicado, é incipiente. Embora as organizações do 

perfil investigado possuam semelhanças, não há garantia de que a replicação do estudo 

em outra organização produzirá os mesmos resultados. Portanto, para diminuir essa 

ameaça registramos o detalhamento das atividades e a comparação de resultados para três 

cenários. 

4.8 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo observou-se a realidade de organizações orientadas a evolução de 

produtos de software. A partir dos estudos realizados nas três organizações, observamos 

a viabilidade e efetividade da utilização conjunta dos modelos CMMI-DEV e CMMI-

SVC.  

No entanto o sucesso da execução destes projetos esteve relacionado a abordagem de 

condução da MPS. A aplicação de uma abordagem indutiva possibilitou maiores 

benefícios observados pelas organizações, uma vez que a melhoria foi direcionada às 

necessidades específicas de cada organização. Por outro lado, a abordagem indutiva 

apontou a necessidade de trabalhar áreas de processo que não estavam no escopo inicial 

dos contratos de melhoria. Isto nos direciona para a discussão sobre a relevância da 

representação contínua suportada pelo CMMI.  

Estes fatores motivam e fundamentam a construção de um Perfil de Capacidade de 

Processo direcionado a este domínio, com requisitos e necessidades práticas observadas 

durante os estudos realizado. 
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5 Um Perfil de Capacidade de Processo para 

Micro e Pequenas Organizações orientadas à 

Manutenção e Evolução de Produto de Software  

Neste capítulo é apresentada uma proposta de Perfil de Capacidade de Processo 

(PCP) direcionado para micro e pequenas empresas orientadas à manutenção e evolução 

de produtos de software.  

Um PCP é um conjunto de processos ou áreas de processos, de um ou mais 

modelos de referência, em determinados níveis de capacidade (Banhesse et al., 2012). As 

Áreas de Processo (PA) do PCP podem ser definidas de acordo com a necessidade de 

cada organização, baseado nos seus objetivos de negócio. O uso de PCP é um elemento 

central da abordagem PCDE (Engenharia de Processo Dirigida por Perfis de Capacidade 

de Processo), cujo principal objetivo é a aplicação de engenharia ao desenvolvimento e 

manutenção de modelos de capacidade de processo para contextos ou domínios 

estratégicos mais específicos. 

Uma vez que o objetivo deste trabalho é a definição de uma abordagem para a 

melhoria do processo de software focada nas micro e pequenas organizações orientadas 

à manutenção e evolução de software, optou-se pela construção de um PCP dado duas 

situações: (i) o PCP permite a adoção de boas práticas já consolidadas em modelos de 

referência reconhecidos pela indústria; e (ii) a representação estagiada dos modelos de 

referência, baseada em níveis fixos de maturidade, pode não atender a diversidade de 

contextos e objetivos estratégicos das organizações. 

Com base nos resultados do MSL e dos projetos de Pesquisa-Ação realizados, 

observou-se que as atividades de manutenção e evolução de software podem ser 

gerenciadas como serviços. Adicionalmente, o contexto da manutenção e evolução de 

software possui atividades e problemas característicos ao seu domínio. 

Assim, propõe-se a construção de um PCP a partir dos modelos CMMI-DEV e 

CMMI-SVC para consolidar uma estratégia para a MPS, no domínio em questão, 
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orientando a gestão da manutenção e evolução de produtos de software sob a ótica de 

serviços (CMMI-SVC) com o apoio técnico necessário para a gestão de mudanças no 

produto (CMMI-DEV). Desta forma, propõe-se que os esforços de MPS não se 

concentrem apenas em unidades organizacionais diretamente relacionadas ao 

desenvolvimento de software, mas que abranja também as demais unidades relacionadas 

aos serviços referentes ao produto (suporte, implantação, migração, comercial). 

Além desta seção introdutória, este capítulo está organizado da seguinte forma: na 

Seção 5.1 é descrita a metodologia utilizada na definição do PCP; na Seção 5.2 são 

apresentados os requisitos do domínio alvo para sua construção; na Seção 5.3 é mostrado 

a composição do PCP e a descrição das PA; na seção 5.4 é apresentada uma abordagem 

de MPS baseada no PCP; e, finalmente, na Seção 5.5 são feitas as considerações finais 

do capítulo. 

5.1 Metodologia 

A estratégia para definição do Perfil de Capacidade de Processo é baseada na (i) 

consolidação de informações referentes à caracterização do domínio das micro e 

pequenas organizações orientadas à manutenção e evolução de produto de software, aos 

objetivos de melhoria comuns para estas organizações, às atividades relevantes para o 

contexto e os problemas característicos destas organizações; (ii) análise de um conjunto 

de Áreas de Processo (PA) que possivelmente agregam valor em relação ao domínio alvo 

e a escolha das Áreas de Processo relevantes para a melhoria do processo; e, por fim, (iii) 

definição de uma abordagem para orientação de uso do PCP. Dessa forma, um processo 

para definição do PCP foi adaptado da metodologia PRO2PI-WORK (Salviano, 2006), 

conforme mostrado na Figura 5.1.  

 

Figura 5.1. Processo para construção do PCP 

As fases do processo são descritas a seguir: 

1. Caracterizar o domínio alvo e os objetivos de melhoria: Durante esta fase 

foi definido e descrito as informações relevantes do domínio alvo para a 

melhoria do processo, e levantados um conjunto de problemas recorrentes e 
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atividades recomendadas para este domínio. Além disso, foram estabelecidos 

os objetivos de melhoria a serem favorecidos com a adoção do PCP; 

2. Definir o PCP: Durante esta fase foram definidos os modelos de melhoria do 

processo que seriam utilizados para a construção do PCP e selecionadas as PA 

relevantes destes modelos para o domínio alvo. Cada PA foi descrita em 

relação à sua prioridade e propósito no contexto do PCP estabelecido. Além 

disso, foi proposto um nível de capacidade de institucionalização para cada PA; 

3. Estabelecer orientações para o uso do PCP: Nesta fase, uma abordagem foi 

estabelecida para a realização da melhoria do processo em organizações 

inseridas no domínio alvo, conforme o PCP definido. 

As seções seguintes (Seção 5.2, Seção 5.3 e Seção 5.4) detalham cada fase do 

processo de definição do PCP. 

A definição do PCP adotou a abordagem indústria-como-laboratório (Potts, 1993), 

por meio de ciclos de exploração, aplicação e consolidação, tendo a indústria como 

parceira, durante e após o estudo de Pesquisa-Ação (Capítulo 4). Os resultados obtidos a 

partir do MSL (Capítulo 3) foram revistos nas organizações participantes da Pesquisa-

Ação. Assim, os insumos provenientes destes estudos forneceram uma base de 

conhecimento e experiência prática para a formulação do PCP proposto.  

5.2 Caracterização do Domínio Alvo e Objetivos de Melhoria  

A definição do PCP foi direcionada para o domínio de micro e pequenas empresas 

orientadas à manutenção e evolução de produto de software. Apesar do PCP não ser 

direcionado exclusivamente para uma organização, o foco em um domínio alvo ou 

contexto específico garante a característica de especificidade esperada do PCP. O objetivo 

é estabelecer um modelo genérico que possa apoiar iniciativas de MPS em organizações 

inseridas no domínio alvo.  

Para a definição de um PCP foram considerados os seguintes requisitos: (i) 

características do domínio alvo; (ii) um conjunto de objetivos de negócio e objetivos de 

melhoria para o efetivo direcionamento às necessidades do domínio alvo; (iii) um 

conjunto de atividades identificadas como relevantes para o contexto das organizações do 

domínio alvo; (iv) um conjunto de problemas característicos que podem ser tratados 

durante as iniciativas de MPS no contexto especificado.  Estes requisitos são detalhados 

nas subseções seguintes. 
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5.2.1 Características do Domínio Alvo 

O domínio alvo deste trabalho é caracterizado por micro e pequenas organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produto de software. Considerando as 

características das organizações orientadas à manutenção e evolução de produto de 

software e a natureza das atividades de manutenção e evolução de software apresentadas 

no Capítulo 2, o Quadro 5.1 sumariza as propriedades deste contexto adotadas para a 

definição do PCP. 

Quadro 5.1. Características da manutenção e evolução de software (Adaptado 

de Lima, 2008) 

Categoria Característica 

Características do negócio 

e processo 

Prestação de serviços * 

Atividade centrada em manutenção 

Múltiplos clientes 

Contratos de manutenção 

Antecipação de tendência 

Estrutura típica – comercial, suporte, desenvolvimento, 

homologação e implantação * 

Carência de processos documentados 

Desenvolvimento concorrente 

Várias versões do produto 

Necessidades e problemas recorrentes * 

Projetos semelhantes / Atividades contínuas * 

Alto custo associado a falhas 

Importância da satisfação do cliente * 

 

Características do produto 

Código único 

Divisão lógica do produto 

Produto legado 

 

Além das caraterísticas apontadas por Lima (2008), as características marcadas 

com asterisco (*) no Quadro 5.1 foram adicionadas ou complementadas com base nas 

observações resultantes da Pesquisa-Ação (Capítulo 4), a saber:  

 Prestação de Serviços: a interação entre a organização e seus clientes é 

consolidada na forma de prestação de serviços. Apesar das atividades de 

manutenção e evolução de produtos serem as viabilizadoras do negócio, a 

atividade fim destas organizações reside na concessão de licença de uso e 

prestação de serviços relacionados aos produtos desenvolvidos e 

mantidos; 

 Estrutura típica – comercial, suporte, desenvolvimento, homologação 

e implantação: Durante a Pesquisa-Ação foi observada a presença de um 

setor “Comercial” nas três organizações. O setor Comercial é responsável 
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por captar e estabelecer contratos com novos clientes, coletar necessidades 

de evolução do produto e prover consultoria tecnológica aos clientes; 

 Necessidades e problemas recorrentes: Falhas identificadas pelos 

clientes e corrigidas em versões passadas podem ressurgir em versões 

futuras do produto, caso não seja feita uma análise dos problemas. Por 

outro lado, necessidades semelhantes podem ser captadas em diferentes 

clientes, necessitando de um tratamento específico para evitar retrabalho 

nas duas situações; 

 Projetos semelhantes / Atividades contínuas: A organização mantém 

uma estrutura fixa de pessoal, ambiente físico, ferramentas, tecnologia e 

processos para as atividades de manutenção e evolução do produto. No 

entanto, dado a natureza contínua e repetitiva destas atividades, torna-se 

difícil estabelecer uma estrutura de projetos. Dessa forma, é comum 

observar o tratamento do escopo de atividades baseado em eventos e 

solicitações, dificultando planejamentos de longo prazo e necessitando de 

gestão da disponibilidade e capacidade para o atendimento apropriado de 

demandas; 

 Importância da satisfação do cliente: A satisfação do cliente tem alto 

impacto no negócio, que é fundamentado na prestação de serviços para 

diversos clientes. Neste cenário a satisfação do cliente é afetada tanto pela 

qualidade dos serviços quanto pela qualidade dos produtos. 

Em relação às características das micro e pequenas organizações, o Quadro 5.2 

mostra os requisitos levantados para o domínio alvo: 

Quadro 5.2.Requisitos da Micro e Pequena Organização 

1. Considerar a limitação de recursos da organização; 

2. Garantir processos adequados para o porte da organização; 

3. Garantir o comprometimento da direção; 

4. Considerar a cultura organizacional já existente; 

5. Garantir o envolvimento de toda a equipe; 

6. Garantir investimentos em treinamentos para a equipe;  

7. Garantir entendimento e conscientização da importância da MPS para o contexto da organização. 

 

Embora as características da micro e pequena organização tenham sido 

consideradas no momento da seleção das PA dos modelos, essas características foram 

mais representativas no momento da definição da estratégia de implementação da 

melhoria do processo utilizando o PCP, descritas na abordagem.  
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5.2.2 Objetivos de Melhoria 

Durante o estudo de Pesquisa-Ação, foi realizado o levantamento dos objetivos de 

negócio e objetivos de melhoria que deveriam ser considerados na MPS nas organizações 

participantes. O alinhamento aos objetivos de negócio é importante para garantir a 

relevância do PCP frente às necessidades de melhoria da organização. No Quadro 5.3 é 

mostrado a consolidação dos objetivos de melhoria esperados para o PCP.  

Quadro 5.3. Objetivos de Melhoria Esperados 

Perspectivas Objetivos 

Clientes 

- Melhorar a Satisfação de Clientes e Usuários 

- Resolver as Demandas em atraso 

- Melhorar o tempo de atendimento 

- Melhorar a capacitação de clientes sobre os produtos 

Produtos e Serviços 
- Melhorar a qualidade de serviços 

- Melhorar qualidade de produtos 

Processos internos 

- Melhorar a gestão de atividades 

- Melhorar a visibilidade 

- Melhorar o atendimento a prazos 

- Diminuir o retrabalho 

- Diminuir a instabilidade de prioridades 

- Melhorar a eficácia de estimativas 

Pessoas 

- Aumentar a produtividade, capacitação e satisfação de funcionários 

- Melhorar a gestão de responsabilidades e atribuições 

- Diminuir os impactos de rotatividade 

- Melhorar a transferência de conhecimento sobre os produtos 

 

5.2.3 Atividades Relevantes para o Domínio Alvo 

Entre os resultados do MSL realizado nesta pesquisa (Capítulo 3), observou-se 

um conjunto de atividades relevantes para o contexto de organizações orientadas à 

manutenção e evolução de software. Essas atividades foram consideradas também 

durante a Pesquisa-Ação (Capítulo 4), onde percebeu-se que estas eram adequadas ao 

contexto das organizações participantes do estudo. No Quadro 5.4 são mostradas as 

atividades que devem ser apoiadas pelo PCP.  

A descrição de cada uma dessas atividades pode ser encontrada na Seção 3.2.2 do 

Capítulo 3. 
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Quadro 5.4. Atividades no Contexto do Domínio Alvo 

8. Atendimento/Suporte 

9. Definição e Melhoria do Processo de Manutenção 

10. Desenvolvimento (Correção/Evolução) 

11. Documentação 

12. Estabelecimento de Níveis de Serviço e Acordos 

13. Garantia da Qualidade 

14. Gestão de Configuração 

15. Gestão de Problemas e Análise de Causa 

16. Gestão de Requisições e Eventos 

17. Medição e Análise 

18. Planejamento e Acompanhamento de Atividades de Manutenção 

19. Pré-Entrega e Transição 

20. Rejuvenescimento, Migração e Aposentadoria do Software 

21. Treinamento 

22. Verificação e Validação 

 

5.2.4 Problemas Relacionados ao Domínio Alvo 

Entre os resultados do MSL realizado (Capítulo 3), identificou-se um conjunto de 

problemas inerentes ao contexto das organizações orientadas à manutenção e evolução de 

software. Durante a Pesquisa-Ação (Capítulo 4) estes problemas foram revisitados, 

adaptando-os para o que foi observado durante os diagnósticos das organizações 

participantes do estudo. Uma vez que estes problemas foram identificados na literatura e 

na indústria, estes podem ser considerados como objetivos de melhoria para iniciativas 

de MPS neste domínio alvo. No Quadro 5.5 são apresentados os problemas que foram 

considerados como requisitos do PCP.  

Quadro 5.5. Problemas no contexto do Domínio Alvo 

1. Altos Custos da Manutenção de Software 

2. Baixa Motivação de Pessoas 

3. Baixo Entendimento do Sistema 

4. Complexidade do Software 

5. Dificuldade em Estimar as Atividades de Manutenção 

6. Dificuldade em Gerenciar Problemas e Mudanças 

7. Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

8. Dificuldades em Gerenciar as Interfaces com a manutenção 

9. Falhas de Comunicação 

10. Falhas de Desenvolvimento 

11. Falta de Documentação 

12. Falta de Gestão de Processo 

13. Falta de Integração entre Desenvolvimento e Manutenção 

14. Falta de Medição 

15. Falta de Modelos ou Padrões Adequados à Manutenção de Software 

16. Falta de Pessoas Qualificadas 

17. Inadequação ou Inexistência de Processo 

18. Insatisfação do Usuário 
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A descrição de cada um desses problemas pode ser encontrada na Seção 3.2.3 do 

Capítulo 3. A análise da correlação destes problemas pode ser observada na Figura 4.9 

do Capítulo 4. 

5.3 Definição do Perfil de Capacidade de Processo  

A definição do PCP foi realizada com base nos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC. A 

escolha destes modelos foi motivada pelos seguintes critérios: 

 Experiência durante a Pesquisa-Ação: Observou-se que os modelos foram 

adequados para a melhoria do processo nas organizações participantes do estudo; 

 Compatibilidade entre os modelos: Os modelos CMMI-SVC e CMMI-DEV 

fazem parte do framework CMMI, o que garante a eles compatibilidade em 

termos de estrutura e integração dos processos. Um exemplo são as Áreas de 

Processo de apoio (MA, PPQA e CM) que são iguais em termos de propósito e 

práticas específicas; 

 Reconhecimento no cenário internacional da indústria de software: O 

modelo CMMI-DEV é amplamente utilizado como referência para melhoria do 

processo na indústria de software mundial e Brasil é o sétimo país em quantidade 

de avaliações oficiais já realizadas neste modelo (CMMI Institute, 2014). Apesar 

de recente, o modelo CMMI-SVC já está em uso em escala mundial em empresas 

prestadoras de serviço; 

 Arquitetura contínua: Além da arquitetura estagiada, baseada em níveis de 

maturidade, os modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC sustentam a arquitetura 

contínua, baseada em perfis alvos ou perfis de níveis de capacidade, permitindo 

a seleção de um conjunto de áreas de processo para serem evoluídas na dimensão 

de capacidade durante a melhoria. A arquitetura contínua dos modelos é 

suportada pelo método de avaliação SCAMPI;  

 Demanda crescente de projetos de MPS: A crescente demanda por projetos de 

MPS baseados nos modelos CMMI (CMMI Institute, 2014) foi um incentivador 

para a criação de uma abordagem compatível com esses modelos; 

 Compatibilidade com outros modelos: Os modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC 

podem ser facilmente mapeados com outros modelos de referência disseminados 

que tiveram sua criação baseada neles (MR-MPS-SW e MR-MPS-SV), ou foram 

inspiração para sua criação (ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504-5, ITIL); 
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 Conveniência no uso dos modelos: Durante a pesquisa realizada para este 

trabalho houve a oportunidade de investigação da adoção dos modelos CMMI-

DEV e CMMI-SVC nas organizações a partir da cooperação entre pesquisadores 

da universidade e profissionais da indústria.  

Um conjunto de PA foi selecionado a partir dos modelos CMMI-DEV e CMMI-

SVC. A seleção deste conjunto foi realizada a partir da experiência observada durante a 

Pesquisa-Ação, considerando o apoio à adoção das atividades recomendadas e o apoio ao 

tratamento dos problemas identificados para o domínio alvo. As PA trabalhadas nas 

organizações participantes da Pesquisa-Ação e o mapeamento com os problemas 

identificados e atividades recomendadas é apresentado no Quadro 5.6. 

Quadro 5.6. Relação entre Problemas, Atividades e Áreas de Processo 

PA Problemas Atividades 

Planejamento do 

Projeto (PP) 

- Dificuldade em Estimar as Atividades de 

Manutenção 

- Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

- Dificuldades em Gerenciar as Interfaces 

com a manutenção 

- Falhas de Comunicação 

- Falta de Gestão de Processo 

- Falta de Documentação 

- Falta de Integração entre 

Desenvolvimento e Manutenção 

- Inadequação ou Inexistência de Processo 

- Gestão de Requisições e Eventos 

- Planejamento e Acompanhamento 

de Atividades de Manutenção 

- Documentação 

- Estabelecimento de Acordos de 

Nível de Serviço 

- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

Planejamento do 

Trabalho (WP) 

- Dificuldade em Estimar as Atividades de 

Manutenção 

- Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

- Dificuldades em Gerenciar as Interfaces 

com a manutenção 

- Falhas de Comunicação 

- Falta de Documentação 

- Falta de Gestão de Processo 

- Falta de Integração entre 

Desenvolvimento e Manutenção 

- Inadequação ou Inexistência de Processo 

- Atendimento/Suporte 

- Estabelecimento de Acordos de 

Nível de Serviço 

- Documentação 

- Planejamento e Acompanhamento 

de Atividades de Manutenção 

- Gestão de Requisições e Eventos 

Monitoramento e 

Controle do 

Projeto (PMC) 

- Dificuldade em Estimar as Atividades de 

Manutenção 

- Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

- Dificuldades em Gerenciar as Interfaces 

com a manutenção 

- Falhas de Comunicação 

- Falta de Gestão de Processo 

- Falta de Integração entre 

Desenvolvimento e Manutenção 

- Inadequação ou Inexistência de Processo 

-  

- Gestão de Requisições e Eventos 

- Planejamento e Acompanhamento 

de Atividades de Manutenção 
- Estabelecimento de Acordos de 

Nível de Serviço 
- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

Monitoramento e 

Controle do 

Trabalho (WMC) 

- Dificuldade em Estimar as Atividades de 

Manutenção 

- Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

- Dificuldades em Gerenciar as Interfaces 

com a manutenção 

- Atendimento/Suporte 

- Estabelecimento de Acordos de 

Nível de Serviço 

- Gestão de Requisições e Eventos 
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PA Problemas Atividades 

- Falhas de Comunicação 

- Falta de Gestão de Processo 

- Falta de Integração entre 

Desenvolvimento e Manutenção 

- Inadequação ou Inexistência de Processo 

- Planejamento e Acompanhamento 

de Atividades de Manutenção 

Gerência de 

Requisitos 

(REQM)/DEV 

- Baixo Entendimento do Sistema 

- Complexidade do Software 

- Dificuldade em Estimar as Atividades de 

Manutenção 

- Dificuldade em Gerenciar Problemas e 

Mudanças 

- Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

- Dificuldades em Gerenciar as Interfaces 

com a manutenção 

- Falhas de Comunicação 

- Falhas de Desenvolvimento 

- Falta de Documentação 

- Falta de Integração entre 

Desenvolvimento e Manutenção 

- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

- Documentação 

- Gestão de Configuração 

- Gestão de Problemas e Análise de 

Causa 

- Gestão de Requisições e Eventos 

- Verificação e Validação 

Gerência de 

Requisitos 

(REQM)/SVC 

- Dificuldade em Gerenciar Problemas e 

Mudanças 

- Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

- Dificuldades em Gerenciar as Interfaces 

com a manutenção 

- Falhas de Comunicação 

- Falta de Documentação 

- Falta de Gestão de Processo 

- Falta de Integração entre 

Desenvolvimento e Manutenção 

- Inadequação ou Inexistência de Processo 

- Atendimento/Suporte 

- Definição e Melhoria do Processo 

de Manutenção 

- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

- Documentação 

- Estabelecimento de Acordos de 

Nível Serviço  

- Gestão de Problemas e Análise de 

Causa 

- Gestão de Requisições e Eventos 

- Planejamento e Acompanhamento 

de Atividades de Manutenção 

- Pré-Entrega e Transição 

Entrega do 

Serviço (SD) 

- Dificuldade em Estimar as Atividades de 

Manutenção 

- Dificuldade em Gerenciar Problemas e 

Mudanças 

- Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

- Dificuldades em Gerenciar as Interfaces 

com a manutenção 

- Falhas de Comunicação 

- Falta de Gestão de Processo 

- Falta de Integração entre 

Desenvolvimento e Manutenção 

- Inadequação ou Inexistência de Processo 

- Falta de Medição 

- Atendimento/Suporte 

- Definição e Melhoria do Processo 

de Manutenção 

- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

- Estabelecimento de Acordos de 

Nível de Serviço 

- Gestão de Problemas e Análise de 

Causa 

- Gestão de Requisições e Eventos 

- Medição e Análise 

- Planejamento e Acompanhamento 

de Atividades de Manutenção 

- Pré-Entrega e Transição 

- Verificação e Validação 
Medição e 

Análise (MA) 

- Dificuldade em Estimar as Atividades de 

Manutenção 

- Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

- Falta de Gestão de Processo 

- Falta de Medição 

- Estabelecimento de Acordos de 

Nível de Serviço 

- Gestão de Requisições e Eventos 

- Medição e Análise 

- Planejamento e Acompanhamento 

de Atividades de Manutenção 

Gerência de 

Configuração 

(CM) 

- Baixo Entendimento do Sistema 

- Complexidade do Software 

- Dificuldade em Gerenciar Problemas e 

Mudanças 

- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

- Gestão de Configuração 
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PA Problemas Atividades 

- Falhas de Desenvolvimento 

- Falta de Documentação 

- Falta de Gestão de Processo 

- Inadequação ou Inexistência de Processo 

- Gestão de Problemas e Análise de 

Causa 

- Verificação e Validação 

Garantia da 

Qualidade do 

Produto e 

Processo (PPQA) 

- Falta de Gestão de Processo 

- Inadequação ou Inexistência de Processo 

- Definição e Melhoria do Processo 

de Manutenção 

- Garantia da Qualidade 

- Verificação e Validação 

Verificação 

(VER) 

- Baixo Entendimento do Sistema 

- Falhas de Desenvolvimento 

- Falta de Documentação 

- Falta De Pessoas Qualificadas 

- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

- Documentação 

- Garantia da Qualidade 

- Pré-Entrega e Transição 

- Treinamento 

- Verificação e Validação 

Validação (VAL) - Baixo Entendimento do Sistema 

- Falhas de Comunicação 

- Falhas de Desenvolvimento 

- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

- Garantia da Qualidade 

- Pré-Entrega e Transição 

- Verificação e Validação 

Prevenção e 

Resolução de 

Incidentes (IRP) 

- Dificuldade em Gerenciar Problemas e 

Mudanças 

- Dificuldade em Gerenciar Solicitações 

- Falta de Gestão de Processo 

- Gestão de Problemas e Análise de 

Causa 

- Gestão de Requisições e Eventos 

Desenvolvimento 

de Requisitos 

(RD) 

- Baixo Entendimento Do Sistema 

- Complexidade do Software 

- Dificuldade em Estimar as Atividades de 

Manutenção 

- Falhas de Desenvolvimento 

- Falta de Documentação 

- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

- Documentação 

- Planejamento e Acompanhamento 

de Atividades de Manutenção 

- Pré-Entrega e Transição 

- Verificação e Validação 

Solução Técnica 

(TS) 

- Baixo Entendimento do Sistema 

- Complexidade do Software 

- Falhas de Desenvolvimento 

- Falta de Documentação 

- Desenvolvimento 

(Correção/Evolução) 

- Documentação 

- Gestão de Configuração 

- Rejuvenescimento, Migração e 

Aposentadoria do Software 

Treinamento 

Organizacional 

(OT) 

- Baixa Motivação de Pessoas 

- Baixo Entendimento Do Sistema 

- Complexidade do Software 

- Falta de Integração entre 

Desenvolvimento e Manutenção 

- Falta De Pessoas Qualificadas 

- Inadequação ou Inexistência de Processo 

- Definição e Melhoria do Processo 

de Manutenção 

- Pré-Entrega e Transição 

- Treinamento 

 

O mapeamento descrito consolida a motivação da seleção de cada Área de 

Processo para o PCP proposto. A seleção de PA para este PCP considerou observações 

práticas decorrentes da Pesquisa-Ação descrita no Capítulo 4. Esta seleção não implica 

que outras PA não possam ser relevantes para o domínio alvo.  

Nas subseções a seguir são apresentadas uma visão geral das PA e seus respectivos 

propósitos e prioridades para o PCP (Seção 5.3.1) e sugestões de perfis intermediários, 
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prevendo a adoção parcial ou gradativa do PCP, conforme a prioridade das PA para o 

contexto do domínio alvo (Seção 5.3.2). 

5.3.1 Descrição das Áreas de Processo no contexto do PCP 

No Quadro 5.7 são apresentadas as Áreas de Processo que compõem o PCP, com 

os respectivos modelos de origem e suas categorias, segundo esquema de classificação 

do próprio modelo CMMI. 

Quadro 5.7. Conjunto de PA selecionadas para o PCP 

Categoria Área de Processo Modelo 

Gerência de Projeto / 

Trabalho 

Planejamento do Projeto (PP) CMMI-DEV 

Planejamento do Trabalho (WP) CMMI-SVC 

Monitoramento e Controle do Projeto (PMC) CMMI-DEV 

Monitoramento e Controle Trabalho (WMC) CMMI-SVC 

Gerência de Requisitos (REQM) CMMI-DEV/SVC 

Estabelecimento e 

Entrega do Serviço 

Prevenção e Resolução de Incidentes (IRP) CMMI-SVC 

Entrega do Serviço (SD) CMMI-SVC 

Engenharia 

Verificação (VER) CMMI-DEV 

Validação (VAL) CMMI-DEV 

Solução Técnica (TS) CMMI-DEV 

Desenvolvimento de Requisitos (RD) CMMI-DEV 

Suporte 
Medição e Análise (MA) CMMI-DEV/SVC 

Gerência de Configuração (CM) CMMI-DEV/SVC 

Garantia da Qualidade do Produto e Processo (PPQA) CMMI-DEV/SVC 

Gerência do Processo Treinamento Organizacional (OT) CMMI-DEV/SVC 

 

Muito embora o número de Áreas de Processo sugeridas para o PCP seja elevado, 

observa-se que o esforço de implementação não é diretamente proporcional à quantidade 

de PA, dado a equivalência de suas práticas nos dois modelos. Apesar da abrangência das 

PA serem diferentes no contexto das organizações, muitas vezes pode haver semelhança 

no estabelecimento de processos relacionados a estas PA.  

No Quadro 5.8 é mostrado as PA selecionadas (PA sombreadas) perante o 

conjunto total de PA dos dois modelos. Pode-se observar também a interseção dos 

modelos em relação à similaridade de suas PA (i.e. PA das categorias “Gerência de 

Projetos e Trabalho” e “Suporte”). 
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Quadro 5.8. Interseção das PA Selecionadas dos dois Modelos 

Categoria CMMI-DEV CMMI-SVC 

Gerência de 

Projeto e 

Trabalho 

Planejamento do Projeto (PP) Planejamento do Trabalho (WP) 

Monitoramento e Controle do Projeto (PMC) Monitoramento e Controle Trabalho (WMC) 

Gestão de Requisitos (REQM) Gerência de Requisitos (REQM) 

Gestão Integrada de Projetos (IPM) Gestão Integrada de Trabalho (IWM) 

Gestão de Riscos (RSKM) Gestão de Riscos (RSKM) 

Gestão Quantitativa de Projetos (QPM) Gestão Quantitativa de Trabalhos (QWM) 

Gestão de Acordos com Fornecedores (SAM) Gestão de Acordos com Fornecedores (SAM) 

 

Gestão Capacidade e Disponibilidade (CAM) 

Continuidade de Serviços (SCON) 

Estabelecim

ento e 

Entrega do 

Serviço 

 

Entrega do Serviço (SD) 

Prevenção e Resolução de Incidentes (IRP) 

Desenvolvimento do Sistema do Serviço 

(SSD) 

Sistema de Transição do Serviço (SST) 

Gestão Estratégica do Serviço (STSM) 

Engenharia 

Verificação (VER) 

 

Validação (VAL) 

Solução Técnica (TS) 

Desenvolvimento de Requisitos (RD) 

Integração de Produto (PI) 

Suporte 

Medição e Análise (MA) Medição e Análise (MA) 

Gerência de Configuração (CM) Gerência de Configuração (CM) 

Garantia da Qualidade do Produto e Processo 

(PPQA) 

Garantia da Qualidade do Produto e Processo 

(PPQA) 

Análise de Causa e Resolução (CAR) Análise de Causa e Resolução (CAR) 

Análise de Decisão e Resolução (DAR) Análise de Decisão e Resolução (DAR) 

Gerência do 

Processo 

Treinamento Organizacional (OT Treinamento Organizacional (OT) 

Foco no Processo Organizacional (OPF) Foco no Processo Organizacional (OPF) 

Definição no Processo Organizacional (OPD) Definição no Processo Organizacional (OPD) 

Desempenho do Processo Organizacional 

(OPP) 

Desempenho do Processo Organizacional 

(OPP) 

Gestão do Desempenho Organizacional 

(OPM) 

Gestão do Desempenho Organizacional 

(OPM) 

 

Do Quadro 5.9 ao Quadro 5.21 são apresentadas, para cada Área de Processo 

selecionada para o PCP, as descrições sobre: o propósito indicado no modelo de origem, 

o propósito da PA para o PCP, o nível de prioridade para o PCP e a justificativa para a 

prioridade estabelecida. 

Para o estabelecimento da prioridade considerou-se a importância da PA para o 

domínio alvo, com base na experiência observada durante a Pesquisa-Ação, descrita no 

Capítulo 4, e da importância das atividades do contexto observadas no MSL, descrito no 
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Capítulo 3. A prioridade é estabelecida usando uma escala discreta representada pelos 

valores: “ALTA”, “MÉDIA” e “BAIXA”, sendo que: 

 Prioridade ALTA implica que a PA é fundamental para a sistematização 

proposta pelo PCP; 

 Prioridade BAIXA significa que a proposta de melhoria não é tão 

impactada pela ausência da PA e esta pode ser planejada para etapas 

futuras da melhoria; 

 Prioridade MÉDIA sugere que a PA faz parte da sistematização proposta 

para o PCP, mas não precisa ser introduzida logo no início da MPS. 

Uma vez que trata-se de um PCP, o conjunto de PA selecionadas representa uma 

sugestão de PA que podem contribuir para uma iniciativa de MPS.  

Quadro 5.9. PA “Entrega de Serviços”  

Entrega do Serviço (SD) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é entregar serviços em conformidade com 

acordos de serviço. 

Propósito para o PCP: O objetivo desta PA para o PCP é identificar, entender e 

estabelecer uma estratégia para a entrega dos serviços prestados pela organização. 

Neste contexto, três fatores são importantes: 

1. A definição e gestão de Acordos de Nível de Serviço (ANS); 

2. A definição de um Sistema de Serviço; e, 

3. A definição de uma estratégia de gestão de eventos e solicitações. 

A definição de ANS é fundamental para estabelecer responsabilidades sobre os 

serviços prestados e parâmetros mensuráveis (Níveis de Serviço) para a avaliação da 

performance da organização em relação ao atendimento de necessidades documentadas 

em acordos. Considerando a participação de diversas unidades organizacionais nas 

atividades de manutenção é importante definir ANS internos, a fim de caracterizar o 

relacionamento e as comunicações entre os setores através da relação provedor-

consumidor de recursos. Alguns exemplos de tipos de serviço que podem ser 

documentados e caracterizados através de um ANS são: o atendimento a incidentes 

(falhas urgentes), solicitação de novas funcionalidades, necessidades de treinamento, 

implantações, migrações e orientações sobre uso do sistema. 

A preparação da organização (e seus setores individualmente) como provedora de 

serviços é consolidada com a criação de um Sistema de Serviços, ou seja, uma 
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Entrega do Serviço (SD) 

abordagem integrada e detalhada sobre as atividades, ferramentas e interações 

necessárias para a entrega de cada serviço da organização. 

Um componente fundamental do Sistema de Serviços, e da própria atividade de 

manutenção, é a gestão de solicitações e eventos. Todos as necessidades de clientes 

(isto inclui falhas detectadas, necessidades de novas funcionalidades, dúvidas em 

relação ao uso do sistema entre outros) devem ser identificadas, registradas, tratadas e 

monitoradas como solicitações de serviço, com procedimentos e parâmetros de 

acompanhamento detalhados nos ANS. Cada solicitação de serviço deve ser 

endereçada aos setores apropriados e deve ser contabilizada, a fim de fornecer 

informações relevantes sobre o desempenho e qualidade dos serviços da organização. 

As atividades de transição de novas versões do produto do desenvolvimento para os 

setores de suporte e, para clientes, devem ser planejadas para garantir a sustentação dos 

serviços prestados. Para cada versão planejada, deve haver uma entrega formal para os 

setores de suporte garantindo, assim, a capacitação da organização para o atendimento 

sobre novos comportamentos introduzidos no sistema. 

Prioridade: ALTA 

Justificativa: As definições de ANS, do Sistema de Serviço e dos mecanismos para a 

gestão de eventos e solicitações são fundamentais para garantir a sincronia entre as 

necessidades de clientes e os processos organizacionais. Esta PA rege todo o trabalho 

de manutenção com o foco direto na conformidade com acordos estabelecidos com o 

cliente, e tem um direcionamento explícito à satisfação dos clientes e usuários. As boas 

práticas sugeridas nesta PA apoiam tanto a atividade de manutenção, que é a atividade 

chave da organização, quanto a prestação dos serviços, que são as atividades fim do 

negócio dessas organizações. 

 

Quadro 5.10. PA “Planejamento do Trabalho” e PA “Acompanhamento e 

Controle do Trabalho”  

Planejamento e Acompanhamento e Controle do Trabalho (WP/WMC) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é estabelecer e manter planos que definem 

as atividades, recursos e responsabilidades do trabalho, bem como prover informações 

sobre o andamento do trabalho que permitam a tomada de ações corretivas quando o 

desempenho desviar significativamente do planejado. 
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Planejamento e Acompanhamento e Controle do Trabalho (WP/WMC) 

Propósito para o PCP: O propósito destas PA para o PCP é estabelecer ciclos de 

trabalho para cada unidade da organização, a fim de realizar o planejamento e 

acompanhamento de recursos, escopo de atividades, estimativas, envolvimento de 

interessados, riscos e outros parâmetros. 

Neste PCP priorizou-se as PA de gerência do trabalho do modelo CMMI-SVC sobre 

as PA de gerência de projetos do modelo CMMI-DEV devido à natureza contínua e 

repetitiva das atividades de manutenção de software e demais serviços correlatos.  

Neste tipo de organização, o planejamento do trabalho requer maior atenção sobre a 

capacidade e disponibilidade de pessoal, visto que, parte dos aspectos do planejamento 

costumam ser fixos, como riscos e recursos. O planejamento de custos é geralmente 

atrelado à gestão de centros de custos da organização, relacionado ao custo operacional 

de manter cada unidade em atividade. Desta forma o acompanhamento de custos está 

mais direcionado à produtividade das unidades do que ao controle de orçamento. 

O planejamento do escopo de atividades está relacionado aos serviços prestados por 

cada unidade da organização. Logo, estimativas baseadas em histórico de desempenho 

e volume de trabalho são importantes para o planejamento do trabalho. 

Adicionalmente, é importante considerar no planejamento que existem atividades 

conhecidas e planejáveis (e.g. demandas de evolução do produto, manutenções 

corretivas não-urgentes, implantações, migrações e treinamentos) e atividades 

contínuas e não-planejáveis (e.g. manutenções corretivas urgentes e suporte ao 

usuário). Desta forma, o esforço das equipes deve ser planejado considerando estes dois 

tipos de demandas.  

O acompanhamento dos ciclos de trabalho deve ser realizado, sobretudo, em relação 

aos riscos identificados, às metas e estimativas definidas e ao envolvimento dos 

colaboradores, garantindo que ações sejam planejadas para prevenir ou contingenciar 

riscos e para tratar desvios. 

Prioridade: ALTA 

Justificativa: Estas PA têm prioridade alta neste PCP devido ao apoio que elas 

fornecem na definição de uma estratégia para a gestão do fluxo contínuo do trabalho, 

especificando ciclos para acompanhamento de metas e parâmetros. Além disso, estas 

PA são aplicáveis a todas as unidades da organização relacionadas à prestação de 

serviços. 
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Quadro 5.11. PA “Gerência de Configuração” 

Gerência de Configuração (CM) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é estabelecer e manter a integridade dos 

produtos de trabalho, utilizando a identificação da configuração, controle da 

configuração, contabilização da situação da configuração e auditorias de configuração. 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é controlar mudanças e 

garantir a integridade dos produtos de trabalho relacionados aos produtos e serviços e, 

controlar as alterações do produto com ênfase na liberação de novas versões. A 

atividade de manutenção e evolução de software está relacionada às constantes 

modificações em softwares que já estão em produção, portanto, é necessário um 

controle efetivo de mudanças e de liberação de versões para garantir a continuidade da 

operação do software. Da mesma forma, é importante controlar mudanças sobre os 

serviços que já se encontram em operação.  

Cada solicitação de mudança recebida deve ser registrada, avaliada em relação aos seus 

impactos, aprovada e acompanhada até sua total integração aos produtos ou serviços. 

Desta forma, a gerência de configuração atua como ponte entre os setores da 

organização, uma vez que solicitações de serviço podem culminar em necessidades de 

mudança no produto. Além disso, é importante manter a rastreabilidade entre as 

solicitações de serviço e as mudanças no produto para o controle, tanto da situação do 

produto, quanto dos serviços da organização. 

Adicionalmente, é necessário realizar auditorias em baselines do produto para garantir 

que as novas versões passaram por procedimentos de qualidade apropriados, visando 

minimizar falhas no produto e garantir sua operação.  

Deve-se estabelecer mecanismos eficientes de comunicação dentro da organização a 

fim de que alterações presentes em novas versões sejam conhecidas pelos setores 

interessados e os serviços sejam atualizados apropriadamente (implantação, suporte ao 

usuário, migração). 

Prioridade: ALTA 

Justificativa: A gerência de configuração é uma atividade chave neste tipo de 

organização, uma vez que toda solicitação relacionada ao produto é uma Solicitação de 

Mudança. A mudança constante dos produtos é inerente à manutenção, o que demanda 

procedimentos claros para a gestão da mudança, controle da situação, políticas de 

segurança e planejamento da liberação de componentes e versões do produto. 
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Gerência de Configuração (CM) 

Além disso, mudanças sobre as necessidades de serviço definidas em ANS têm alto 

impacto no Sistema de Serviço em operação. Desta forma, as mudanças sobre serviços 

devem ser gerenciadas de forma controlada e sistemática, garantindo que impactos 

sejam avaliados, as mudanças sejam acompanhadas até sua conclusão e os interessados 

comunicados. 

 

Quadro 5.12. PA “Verificação” 

Verificação (VER) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é garantir que produtos de trabalho 

selecionados atendam aos seus requisitos especificados. 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é estabelecer boas práticas 

para a realização de inspeções e testes sobre os produtos de software, minimizando a 

liberação de versões com falhas. Modificações em produtos de software que 

encontram-se em uso potencializam os impactos relacionados ao risco de detecção de 

falhas em ambiente de produção. Falhas em produtos de software podem implicar na 

perda de informações e interrupções do serviço, que podem comprometer o negócio 

dos clientes e usuários. 

A realização planejada de testes e inspeções nas novas versões favorece a identificação 

de falhas ainda em tempo de desenvolvimento ou homologação interna do software, 

favorecendo a correção antecipada de comportamentos não apropriados aos produtos. 

Prioridade: ALTA 

Justificativa: Esta PA tem alta relevância no PCP devido a necessidade de realização 

de mudanças em produtos que já estão em operação com clientes e usuários. Assim, é 

importante que toda atualização do produto garanta que as funcionalidades já existentes 

continuem com o comportamento esperado, e que as novas funcionalidades não 

introduzam falhas ao produto. 

 

Quadro 5.13. PA “Medição e Análise” 

Medição e Análise (MA) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é desenvolver e sustentar a capacidade de 

medição usada para apoiar as necessidades de informação de gerência. 
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Medição e Análise (MA) 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é estabelecer uma base de 

medidas que favoreça o acompanhamento da capacidade, desempenho e eficiência da 

organização na realização dos serviços relacionados à manutenção e evolução dos 

produtos de software.  

O planejamento e acompanhamento de atividades contínuas é fortemente dependente 

de estimativas relacionadas ao volume de trabalho e capacidade de atendimento às 

solicitações. Desta forma, a definição e manutenção de uma base histórica de medidas 

é importante para apoiar a tomada de decisões, para o acompanhamento do trabalho, 

para a avaliação do desempenho dos serviços, para o acompanhamento da 

conformidade aos níveis de serviços acordados, para avaliar a qualidade do produto, 

para acompanhar a satisfação de clientes e usuários e para justificar os ganhos reais na 

adoção de processos de qualidade. 

Prioridade: ALTA 

Justificativa: Esta PA é importante para o PCP pois colabora para o estabelecimento 

de bases de medidas e indicadores, favorecendo a avaliação do desempenho, eficiência, 

qualidade, capacidade e esforço relacionados à prestação de serviço. As informações 

de medição fornecem os insumos necessários para a tomada de decisão no 

acompanhamento dos ciclos de trabalho e na conformidade com ANS dos serviços. 

 

Quadro 5.14. PA “Treinamento Organizacional” 

Treinamento Organizacional (OT) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é desenvolver habilidades e conhecimentos 

de pessoas para que elas possam executar suas funções efetiva e eficientemente. 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é definir ciclos de 

treinamento que garantam a continuidade da prestação dos serviços de manutenção e 

evolução do produto de software. Organizações de manutenção e evolução de produtos 

são caracterizadas pela manutenção de sistemas legados. Este tipo de produto tem seu 

tamanho e complexidade aumentada a cada mudança inserida no software. Para 

garantir a eficiência da prestação de serviços e a qualidade do software é importante 

que haja investimento na contínua transmissão do conhecimento sobre o software. 

A realização de treinamentos sobre os produtos e serviços devem ser periódicos, a fim 

de garantir que a organização mantenha a capacidade produtiva para a realização de 
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Treinamento Organizacional (OT) 

mudanças no software e para entendimento das necessidades dos clientes e usuários. 

Além disso, treinamentos periódicos com usuários podem favorecer o aumento da 

qualidade das solicitações de serviço atendidas. 

Os treinamentos organizacionais estão fortemente relacionados às atividades de 

transição do software. Tanto os responsáveis pelo atendimento aos usuários, quanto os 

próprios usuários devem ser instruídos continuamente sobre os novos comportamentos 

do produto, advindos de novas versões. 

Adicionalmente, ativos de treinamento podem ser utilizados como documentação do 

sistema. 

Prioridade: MÉDIA 

Justificativa: Esta PA é importante para o PCP para apoiar na conservação da 

capacidade organizacional para realizar atividades relacionadas à manutenção e 

evolução do produto de software, bem como para realizar atividades de prestação de 

serviços correlatos. O planejamento de treinamentos é uma estratégia efetiva para a 

disseminação do conhecimento sobre os produtos e serviços da organização, tanto 

internamente quanto externamente (treinamento para clientes e usuários). Além disso, 

esta PA viabiliza a transição de novas versões do produto, garantindo que a organização 

se prepare para fornecer o suporte necessário aos novos comportamentos do produto. 

 

Quadro 5.15. PA “Gerência de Requisitos” 

Gerência de Requisitos (REQM) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é gerenciar requisitos de produtos e 

componentes de produtos e garantir alinhamento entre estes requisitos e planos de 

trabalho e produtos de trabalho. 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é garantir o controle 

apropriado sobre requisitos do produto e do sistema de serviço, garantindo o 

entendimento das necessidades junto aos interessados, o controle de mudanças e a 

rastreabilidade entre os requisitos e os produtos de trabalho. 

Para o contexto da gestão da manutenção e evolução do software, as demandas de 

modificação do produto podem ser originadas de diversas fontes, internas e externas. 

Desta forma, é importante que exista um responsável por centralizar e gerir essas 

demandas de requisitos para o produto. Uma vez identificado o responsável, este atuará 
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Gerência de Requisitos (REQM) 

como o fornecedor de requisitos e quaisquer mudanças sobre o backlog definido para 

o produto devem ser controladas. O backlog do produto deve ser norteado pelos 

objetivos de negócio da organização e estar adequado com as mudanças de prioridade, 

que são recorrentes neste contexto. 

Adicionalmente, é importante garantir a rastreabilidade entre os requisitos (ou 

solicitações de mudança) e as solicitações que os originaram, e entre estes requisitos e 

as mudanças realizadas no software. 

No contexto do Sistema de Serviço, os requisitos estão relacionados às premissas 

necessárias para a execução de um serviço (e.g. acordos, definições de recursos 

necessários para a continuidade de um serviço), de forma que, mudanças nos requisitos 

do sistema podem impactar na mudança de componentes de serviços. Desta forma, 

mudanças sobre estes requisitos também devem ser controladas. Deve-se ser possível 

identificar componentes relacionados a estes requisitos, e garantir que as especificações 

dos serviços estejam aderentes às necessidades definidas. 

Prioridade: MÉDIA 

Justificativa: A importância desta PA está relacionada ao entendimento das 

necessidades de mudança dos produtos de software (requisitos), para garantir que o 

produto evolua de forma aderente aos objetivos de negócio. Além disso, esta PA apoia 

na garantia da rastreabilidade entre as mudanças realizadas e as solicitações que as 

originaram. Do ponto de vista dos serviços, esta PA é importante para garantir que os 

componentes do sistema de serviço estejam adequados às mudanças em acordos ou a 

quaisquer mudanças nos requisitos para a prestação de serviço. 

 

Quadro 5.16. PA “Validação” 

Validação (VAL) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é demonstrar que um produto ou 

componente de produto realiza seu uso pretendido quando colocado em seu ambiente 

pretendido. 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é introduzir práticas que 

permitam avaliar o comportamento de novas versões do produto de software em 

ambientes controlados, a fim de garantir que este atenderá ao uso pretendido quando 

implantado em seu ambiente de produção. Em organizações orientadas à manutenção 
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Validação (VAL) 

e evolução de produto, a liberação de novas versões do produto de software implica na 

disseminação de novas funcionalidades para diversos clientes ou usuários Portanto, é 

imprescindível que a experiência de uso pretendida por esses clientes e usuários seja 

garantida.  

Para uma validação eficiente, é necessário que a organização tenha conhecimento e 

entenda do ambiente de operação do software. Dessa forma, é interessante estabelecer 

ambientes de homologação nos clientes ou internos semelhantes ao ambiente de 

produção do software para realizar a validação. Além disso, pode ser necessária a 

participação de uma amostra de usuários do produto, ou, de membros internos da 

organização, que possuem familiaridade com o negócio alvo do produto, com seu uso 

e com as necessidades e expectativas dos usuários.  

Prioridade: MÉDIA 

Justificativa: A importância desta PA está relacionada a necessidade de estabelecer 

procedimentos para garantir o atendimento ao uso esperado de novas versões do 

produto. 

 

Quadro 5.17. PA “Garantia da Qualidade de Processos de Produtos” 

Garantia da Qualidade de Processos de Produtos (PPQA) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é prover às pessoas e à gerência percepções 

objetivas sobre processos e produtos de trabalho associados. 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é estabelecer mecanismos 

para avaliar a conformidade da execução de procedimentos e produtos de trabalho aos 

padrões estabelecidos na organização. A realização de auditorias de qualidade apoia na 

identificação e entendimento de desvios em relação a padrões estabelecidos. Desvios 

encontrados devem ser analisados e ações para correção e para prevenção destes 

problemas devem ser acompanhadas e comunicadas a interessados. 

Prioridade: MÉDIA 

Justificativa: Esta PA é importante para o PCP pois apoia na institucionalização dos 

processos organizacionais e na identificação de pontos de melhoria, através de uma 

visão objetiva sobre a execução dos processos. Além disso, esta PA pode fornecer 

insumos para a avaliação da qualidade dos serviços prestados, em relação aos 

procedimentos padronizados em acordos. 
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Quadro 5.18. PA “Planejamento do Projeto” e PA “Acompanhamento e Controle 

do Projeto” 

Planejamento e Acompanhamento e Controle do Projeto (PP/PMC) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é estabelecer e manter planos que definem 

as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações 

sobre o andamento do projeto que permitam a tomada de ações corretivas quando o 

desempenho desviar significativamente do planejado 

Propósito para o PCP: O propósito destas PA para o PCP é a introdução de técnicas 

de gestão de projeto que possam apoiar no planejamento e acompanhamento da 

evolução do produto de software. Uma vez que a atividade de manutenção e evolução 

de software é caracterizada por demandas planejáveis (novas funcionalidades, 

correções não-urgentes, manutenções adaptativas, perfectivas e preventivas) e não-

planejáveis (manutenções corretivas urgentes), um escopo contínuo de requisitos ou 

solicitações de mudança pode ser gerenciado, de forma que as demandas sejam 

constantemente priorizadas e selecionadas para próximas versões do produto. Assim, 

técnicas de gestão de projeto podem ser utilizadas para acompanhar o desenvolvimento 

de novas versões do produto como projetos de evolução.  

No entanto, estas PA devem ser introduzidas de forma harmoniosa com as Áreas de 

Processo WP e WMC, de forma que os projetos de evolução possam ser percebidos 

como parte do sistema de serviço da organização e coexistam com os ciclos de trabalho 

estabelecidos. 

Prioridade: BAIXA 

Justificativa: A baixa prioridade destas PA é justificada por ser possível realizar a 

gestão da evolução de produtos adotando técnicas de planejamento do trabalho (ver 

Áreas de Processo WP e WMC). 

 

Quadro 5.19. PA “Resolução e Prevenção de Incidentes” 

Resolução e Prevenção de Incidentes (IRP) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é assegurar a resolução efetiva e oportuna 

de incidentes de serviço e a prevenção de incidentes conforme apropriado. 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é estabelecer uma estratégia 

que favoreça o tratamento apropriado de incidentes reportados por clientes ou, 
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Resolução e Prevenção de Incidentes (IRP) 

identificados internamente, relacionados à operação normal dos serviços, o que inclui 

o pleno funcionamento do produto. 

Esta estratégia envolve: (i) a identificação de incidentes recorrentes, definindo 

procedimentos padrões para o tratamento; (ii) o estabelecimento de soluções paliativas 

para a resolução de incidentes urgentes; e (iii) a definição de ações para a prevenção de 

incidentes recorrentes. 

Para o caso de falhas no software, bugs e reclamações em relação ao funcionamento do 

produto, estes são indicativos de potenciais interrupções no serviço ou da falha no 

atendimento às expectativas do cliente em relação ao acordado. Este tipo de incidente 

é tratado como uma solicitação no sistema de serviço (conforme a PA de Entrega de 

Serviços). No entanto, no contexto da PA de IRP, é promovido o monitoramento da 

resolução destes incidentes e a definição de estratégias de prevenção e eliminação de 

futuros incidentes. Um exemplo disso é a identificação de uma falha recorrente por 

diversos usuários levando a uma análise de suas causas para uma solução definitiva 

(manutenção preventiva), enquanto soluções imediatistas são aplicadas (manutenção 

corretiva). 

Prioridade: BAIXA 

Justificativa: Esta PA define boas práticas para garantir a continuidade e a melhoria 

dos serviços por meio da minimização de impactos relacionados a incidentes. No 

entanto, a baixa prioridade foi atribuída por suas práticas não serem essenciais para o 

funcionamento e gestão das atividades de manutenção e evolução de produtos de 

software e serviços correlatos. 

 

Quadro 5.20. PA “Desenvolvimento de Requisitos” 

Desenvolvimento de Requisitos (RD) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é elicitar, analisar e estabelecer requisitos 

de clientes, de produtos e de componentes de produto. 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é apoiar na documentação 

das solicitações de mudança do software, relatando desde a visão das necessidades de 

negócio ou de clientes e usuários, até a visão técnica do requisito. Para isto, boas 

práticas devem ser introduzidas para a captação das necessidades de mudança interna 
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Desenvolvimento de Requisitos (RD) 

ou externa, e para a transformação destas necessidades em uma visão técnica e objetiva 

que favoreça sua implementação.  

Esta PA contribui para a documentação do produto, facilitando o entendimento da sua 

evolução ao longo do tempo. 

Prioridade: BAIXA 

Justificativa: Para o contexto deste PCP, a principal contribuição desta PA é a análise 

e documentação dos requisitos referentes a evolução do software. Apesar de sua 

importância, não considera-se que esta PA seja fundamental para a gestão das 

atividades de manutenção e evolução do software. 

 

Quadro 5.21. PA “Solução Técnica” 

Solução Técnica (TS) 

Propósito no modelo CMMI: O propósito é selecionar, projetar e implementar 

soluções para requisitos. Soluções, projetos e implementações abrangem produtos, 

componentes de produto e ciclo de vida do processo relacionados a produtos, tanto 

individualmente quanto combinados, conforme apropriado. 

Propósito para o PCP: O propósito desta PA para o PCP é o estabelecimento de 

práticas para o planejamento e documentação de decisões técnicas a respeito da 

implementação do produto, assim como a criação e manutenção de documentação que 

favoreça o manuseio, suporte e manutenção futura do software. 

Prioridade: BAIXA 

Justificativa: Para o contexto deste PCP, a principal contribuição desta PA é a 

documentação de decisões a respeito de soluções técnicas e documentação para apoio 

ao manuseio, manutenção e suporte ao produto. A prioridade foi estabelecida como 

baixa porque considerou-se que a PA não é fundamental para a gestão das atividades 

de manutenção e evolução do software. 

 

5.3.2 Dimensão de Capacidade das PA do PCP 

O PCP descreve uma estratégia geral para a melhoria dos processos no contexto 

específico do domínio alvo, podendo ser refinado para a realidade de cada organização. 

As Áreas de Processo propostas podem ser priorizadas de acordo com as necessidades 

organizacionais e introduzidas gradativamente, evoluindo na dimensão de capacidade do 

processo. 
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Conforme a prioridade de cada PA descrita na subseção anterior, e considerando 

seu propósito e relacionamento com outras PA, foi proposta uma sugestão para a adoção 

gradativa ou parcial das PA selecionadas. Três configurações do PCP foram propostas 

(Quadro 5.22), denominadas como “Perfil Inicial”, “Perfil Mediano” e “Perfil 

Avançado”, contendo um conjunto cumulativo de PA e sugestões quanto ao grau de 

institucionalização destas (nível de capacidade, conforme os modelos CMMI-DEV e 

CMMI-SVC). Desta forma, perfis alvos podem ser estabelecidos para planejar uma 

estratégia gradativa de MPS ou para limitar o escopo de um projeto de MPS conforme as 

necessidades da organização. No Quadro 5.22 é apresentado o PCP segmentado em três 

perfis alvos. 

Quadro 5.22. Perfil de Capacidade de Processo 

Perfil Áreas de Processos e seus respectivos níveis de capacidade 

Inicial [{SD, WP, WMC, CM-DEV : CL2, 

{MA-SVC, MA-DEV, REQM-SVC, REQM-DEV, PPQA-SVC, 

PPQA-DEV, CM-SVC, VER} : CL 1] 

Mediano [{SD, WP, WMC, CM-DEV, CM-SVC, MA-SVC, MA-DEV, 

REQM-SVC, REQM-DEV, PPQA-SVC, PPQA-DEV, VER} : CL 2, 

{VAL, PP, PMC, OT-DEV, OT-SVC} : CL 1] 

Avançado {SD, WP, WMC, CM-DEV, CM-SVC, MA-SVC, MA-DEV, REQM-

SVC, REQM-DEV, PPQA-SVC, PPQA-DEV, PP, PMC, VER, OT-

DEV, OT-SVC} : CL 2,  

{VAL, IRP, RD, TS} : CL 1] 

 

A definição da prioridade das PA para construir os perfis alvos foi baseada na 

experiência obtida durante a Pesquisa-ação (Capítulo 4), que priorizou a resolução de 

problemas da organização ao invés da simples implementação do modelo (utilizando a 

abordagem indutiva). Considerando também os resultados do MSL (Capítulo 3), acredita-

se que essas prioridades refletem as necessidades mais comuns das organizações, estando 

alinhadas aos objetivos de negócio das mesmas.  

A descrição destes perfis alvos adota a notação BNF – Backus Naur Form (Estier, 

1998 apud Salviano 2006), adotada por Salviano (2006) para a descrição de Perfis de 

Capacidade de Processo. As PA foram identificadas conforme as siglas definidas nos 

modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC. Para as PA que possuem mesmo nome e sigla nos 

dois modelos (MA, REQM, CM, PPQA, OT), seus identificadores foram acrescidos de 

sufixos apontando o modelo de origem. Desta forma MA-DEV, PPQA-DEV, REQM-

DEV, OT-DEV e CM-DEV, representam as respectivas PA do modelo CMMI-DEV, 

enquanto as mesmas PA do modelo CMMI-SVC são acrescidas do sufixo “-SVC”. 
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Segue uma breve descrição dos perfis alvo: 

 Perfil Inicial – Este perfil alvo compreende um conjunto de PA que fornecem 

boas práticas para: a definição e uma estratégia para a gestão das atividades 

de manutenção e evolução do produto de software e serviços correlatos em 

ciclos de trabalho (SD, WP, WMC, REQM-DEV e REQM-SVC); a 

introdução de disciplinas de apoio (MA-SVC, MA-DEV, PPQA-SVC, PPQA-

DEV); o controle da configuração de produtos e do sistema de serviços (CM-

DEV e CM-SVC); e, a introdução de práticas relacionadas a testes e inspeções 

do produto (VER).  

 Perfil Mediano– Este perfil alvo complementa o Perfil Inicial com PA que 

fornecem boas práticas para: o controle da qualidade do produto (VAL); para 

a gestão de projetos de evolução do produto (PP e PMC); e, para a realização 

de treinamentos sobre processos, produtos e serviços (OT). 

 Perfil Avançado– Este perfil alvo complementa o Perfil Mediano com PA 

que fornecem boas práticas para: a resolução e prevenção ativa de incidentes 

(IRP); e, para favorecer a documentação do sistema em relação a requisitos, 

decisões técnicas e seu manuseio (RD e TS). 

Na Figura 5.2 é apresentada uma visão da progressão da dimensão de capacidade 

das Áreas de Processos conforme os perfis alvos. 

 

Figura 5.2. Nível de Capacidade das PA nos Perfis Alvos 

5.4 Definição de Abordagem para a MPS utilizando o PCP 

Nesta seção é descrita uma abordagem para MPS em micro e pequenas 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produtos de software, baseada nos 

conhecimentos extraídos dos resultados das pesquisas descritas nos capítulos anteriores 
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deste trabalho. A abordagem foi desenvolvida considerando o PCP proposto, os requisitos 

levantados do domínio alvo sobre as micro e pequenas organizações, e replicando 

estratégias de sucesso observadas durante a Pesquisa-Ação. Conforme será descrito 

posteriormente, a abordagem pode ser adaptada para os três perfis alvos. Esta abordagem 

não configura um processo para a realização de MPS, mas sim um direcionamento que 

pode ser usado como referência para a adoção do PCP, ilustrando a relação sistêmica 

entre as áreas de processo, isto é como as PA do PCP colaboram entre si a fim de criar 

uma estratégia sistemática para a MPS na organização. 

A abordagem estabelecida é composta por três fases, conforme apresentada na 

Figura 5.3. Cada fase representa etapas gradativas que podem ser aplicadas em uma 

iniciativa de MPS. O foco da abordagem é dar apoio às atividades de manutenção e 

evolução de produtos de software, e às atividades relacionadas (e.g. suporte, atendimento 

a usuários), utilizando os conceitos de prestação de serviços. Em cada fase são descritas 

atividades que compreendem boas práticas para a definição e gestão de processos 

organizacionais em micro e pequenas empresas orientadas à manutenção e evolução de 

produto de software. 

 

Figura 5.3. Fases da abordagem proposta de MPS 

Nas subseções seguintes são descritas as fases e as respectivas atividades da 

abordagem, e em seguida é realizada a consolidação e o relacionamento das atividades da 

abordagem com os modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC. 

5.4.1 Fase 1 – Estruturação da Organização 

O objetivo desta fase é identificar, definir e manter uma estratégia de estruturação 

da organização baseada em unidades organizacionais ou setores funcionais, com 

responsabilidades, papéis, interfaces e serviços bem definidos. Durante esta fase, o 

objetivo da MPS é estabelecer uma metodologia básica de gestão com o foco na prestação 

de serviço de cada setor. 

Uma vez que, neste tipo de organização o trabalho é contínuo, esta primeira fase 

da abordagem de MPS procura garantir a identificação e padronização das atividades já 
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desempenhadas na organização. Portanto, neste momento são introduzidas práticas que 

favoreçam a categorização das atividades (serviços) e o acompanhamento destas através 

do armazenamento de dados em forma de uma base de medidas. É estabelecida na 

organização uma visão sobre quais são os serviços prestados, quais são as 

responsabilidades das unidades ou setores, como as unidades ou setores operam e se 

comunicam, e, como as atividades de cada setor (escopo de trabalho) devem ser mantidas. 

Nesta fase, a gestão do escopo de trabalho é tratada em relação às solicitações de serviço 

e às necessidades de manutenção e evolução do produto. 

Esta primeira fase é composta por seis atividades como mostrado na Figura 5.4. 

As subseções seguintes detalham cada uma destas atividades.  

 

Figura 5.4. Atividades da Fase 1 – Estruturação da Organização 

5.4.1.1 Estabelecer gestão de times 

O objetivo desta atividade é definir uma estrutura organizacional baseada em 

unidades ou setores funcionais, de acordo com necessidades de negócio e serviços 

prestados pela organização. Assim sendo, nesta atividade são estabelecidas as 

responsabilidades de cada unidade e a organização interna de suas equipes. 

As atividades desempenhadas por cada setor devem ser identificadas, 

compreendidas e esclarecidas para todos, assim como, quais os membros que compõem 

cada setor e quais suas responsabilidades. É recomendado que cada setor tenha um 

responsável designado com autonomia para tomada de ações, para controlar e comunicar 

a situação das atividades da unidade. Os representantes de cada unidade são elementos 

importantes para viabilizar a comunicação entre equipes. 

Adicionalmente, é importante estabelecer um modelo de gestão, para cada 

unidade, a fim de viabilizar o acompanhamento das operações realizadas. Conforme 

observado nos resultados do MSL e durante a Pesquisa-Ação, as metodologias ágeis 

podem fornecer benefícios para o contexto de organizações de micro e pequeno porte. 



199 

 

Para equipes que lidam com atividades relacionadas ao desenvolvimento de software, o 

framework Scrum pode ser aplicado ou adaptado. Para unidades de operação, como 

suporte, implantação e atendimento helpdesk, metodologias ágeis como o Scrum (com 

adaptações) ou o método Kanban podem ser aplicados para controle do fluxo de 

operações. 

Uma estratégia bem sucedida observada durante a Pesquisa-Ação realizada, foi a 

adaptação do framework Scrum para todos os setores, de acordo com as necessidades e 

limitações de cada setor, com a execução de sprints sincronizadas entre as equipes de 

cada setor. Dessa forma, as entregas de cada sprint e as informações coletadas nas 

cerimônias de encerramento e retrospectiva servem de insumos para o planejamento de 

próximas sprints, comunicação entre equipes e para a melhoria contínua dos processos 

executados. 

5.4.1.2 Definir serviços 

O objetivo desta atividade é identificar e entender quais são os serviços prestados 

pela organização, especificar quais setores estão envolvidos na execução destes serviços 

e estabelecer mecanismos para captar, acompanhar e concluir as solicitações de serviço. 

A identificação dos serviços da organização deve envolver tanto os serviços 

externos (i.e. aqueles prestados pela organização para um agente externo, como um 

cliente) quanto os serviços internos (i.e. aqueles prestados entre os setores da 

organização). Para isto, é importante entender o que é necessário, em termos de 

procedimentos, recursos e habilidades, para executar cada serviço. Neste momento pode 

ser iniciada a documentação dos serviços prestados pela organização através do 

desenvolvimento de um catálogo ou portfólio de serviços. 

Esta atividade está fortemente atrelada à definição da estratégia de gestão de 

times, uma vez que é importante entender a participação de cada setor da organização na 

execução de determinado serviço. Além disso, a identificação dos serviços prestados pode 

influenciar na composição das unidades organizacionais.  

Finalmente, é necessário definir um mecanismo para o controle das solicitações 

de serviço da organização. Para isto, é importante que o mecanismo escolhido permita o 

registro de solicitações, atribuição a responsáveis (pessoas ou unidades), 

acompanhamento da situação da solicitação, fechamento, e registro de informações sobre 

tempo. 
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5.4.1.3 Definir interfaces organizacionais 

O objetivo desta atividade é estabelecer interfaces e mecanismos de comunicação 

que viabilizem a execução dos serviços da organização. As interfaces são tanto internas 

(entre setores organizacionais) quantos externas (entre a organização e clientes, usuários 

ou fornecedores). Durante a realização da atividade “Definir serviços”, é provável que se 

identifique serviços em que mais de um setor da organização estejam envolvidos. Nestes 

casos, é importante definir como os setores irão se comunicar e como devem se relacionar 

para que os serviços sejam executados de forma apropriada. 

Uma estratégia bem sucedida, adotada durante a Pesquisa-Ação, foi o 

estabelecimento de uma relação Fornecedor-Consumidor entre os setores da organização. 

Desta forma, um serviço que envolve mais de um setor é divido em serviços internos 

menores que são prestados de um setor para outro.  

Um exemplo descrito no Capítulo 4 foi a questão das “manutenções corretivas” 

onde o usuário entra em contato com a unidade Suporte I e detalha seu problema. Caso 

seu problema não possa ser resolvido, o Suporte I solicita a intervenção do Suporte II 

(Suporte II passa a fornecer o serviço de atendimento ao Suporte I). Caso o problema 

necessite de alterações no software, o Suporte II pode fazer uma ação paliativa enquanto 

solicita a intervenção do setor Desenvolvimento através de uma solicitação de serviço de 

“Manutenção Corretiva”. Nesta situação, o usuário percebe a solicitação como apenas um 

serviço, enquanto a organização realiza uma série de serviços internos, tornando o 

acompanhamento mais objetivo e permitindo validações intermediárias a cada entrega de 

um serviço interno. 

Conforme descrito na Atividade “Definir gestão de times”, é importante a 

designação de um responsável por setor para atuar como ponto focal, facilitando a 

comunicação entre os setores. Adicionalmente, é necessário definir canais de 

comunicação oficiais, tanto internos como externos, além do registro de todas as 

solicitações de serviço (internas ou externas), evitando perda de informações e garantindo 

o controle sobre todas as solicitações. 

5.4.1.4 Definir estratégia para gestão do backlog do produto 

O objetivo desta atividade é definir uma estratégia para planejar a evolução do 

produto de software. Conforme observado na literatura (Costa e Rouiller, 2005; April et 

al., 2005; Kajko-Mattsson et al., 2012; Pino et al., 2012; Reis et al., 2013; Aparecido et 

al., 2010) e observado durante a experiência da Pesquisa-Ação, a manutenção de um 
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produto de software, na maioria das vezes, possui um fluxo contínuo de requisitos, seja 

por falhas no software, por solicitação de clientes captadas em setores de atendimento, 

por mudanças na legislação ou simplesmente pela evolução voltada para o mercado. A 

partir disto, identifica-se o desafio de captar, entender e priorizar as demandas de 

manutenção e evolução do produto de software, oriundas de diversas origens. 

Todas as necessidades de modificação do software devem estar registradas e 

centralizadas em um repositório único, para evitar perdas. Um responsável deve ser 

designado para gerir este backlog, refinando as solicitações em requisitos, garantindo que 

as demandas sejam entendidas, identificando impactos no produto, priorizando e 

acompanhando a realização das mudanças. 

Nas experiências conduzidas durante a Pesquisa-Ação, o Product Owner (PO) da 

metodologia Scrum era o responsável pela gestão do backlog do produto. Identificou-se 

a importância de estabelecer um PO interno, responsável por captar as solicitações de 

mudança de vários canais, transformá-las em “Histórias”, priorizá-las em relação ao valor 

que agregam ao produto, apresentá-las ao time de desenvolvimento, garantir seu 

entendimento e validar sua implementação. Entre as lições aprendidas, foi observado que 

o PO deve ter autonomia e conhecimento suficientes para a tomada de decisão sobre a 

evolução do produto. Adicionalmente, é desejável a imparcialidade do PO em relação aos 

clientes para a priorização adequada do backlog do produto. 

Uma estratégia bem sucedida observada durante a Pesquisa-Ação foi a 

comunicação entre o responsável pelo backlog do produto e os outros setores da 

organização, a fim de obter o melhor entendimento das necessidades de manutenção e 

evolução do produto, e assim, embasar sua tomada de decisão sobre o que deveria ser 

considerado para desenvolvimento. 

A gestão do backlog do produto deve viabilizar a definição de um roadmap do 

produto, ou seja, um planejamento de médio a longo prazo sobre como o produto evoluirá 

em função de versões. 

5.4.1.5 Estabelecer base de medidas 

O objetivo desta atividade é iniciar a estruturação de uma base de medidas para a 

coleta de dados que apoiem o entendimento de fatores como capacidade, produtividade e 

qualidade dos setores. A utilização de ferramentas para apoiar a gestão das atividades e 

serviços da organização favorece esta atividade. 
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As ferramentas devem ser configuradas e as pessoas devem construir uma cultura 

favorecendo o armazenamento de informações relevantes para a medição dos processos 

e serviços. Exemplos de informações relevantes são: quantidade de horas gastas para a 

realização de atividades, número de solicitações por cliente, número de solicitações por 

produtos ou módulos, quantidade de falhas (bugs), número de atividades por iteração de 

trabalho, tipos de atividades desempenhadas. 

O levantamento destas informações permite a visibilidade e o entendimento do 

funcionamento da organização e apoia futuras ações de melhoria. Além disto, esta 

atividade é o primeiro passo para a definição de indicadores que permitem avaliar o 

desempenho da organização em relação aos seus processos, produtos e serviços. 

5.4.1.6 Estabelecer procedimentos de garantia da qualidade 

O objetivo desta atividade é estabelecer procedimentos mínimos de garantia da 

qualidade para garantir a execução dos processos definidos, e gerar conhecimento 

(insights) para a melhoria do processo. Auditorias com checklists podem ser introduzidas 

com periodicidade determinada para apoiar na execução das iterações das equipes e na 

realização dos serviços. 

É importante salientar que as auditorias não devem ter um caráter punitivo, no 

sentido de reprimir desvios aos processos, mas sim entender a absorção das práticas pelos 

colaboradores e a adequação do processo para a organização, e favorecer a difusão dos 

processos dentro da organização.  

Os resultados das auditorias de qualidade podem ser um indicativo sobre a 

capacidade da organização de avançar para a próxima etapa do programa de MPS. 

5.4.2 Fase 2 – Gestão do Produto e Ciclos de Trabalho 

O objetivo desta fase é a definição de ciclos de trabalho para a gestão do fluxo 

contínuo de solicitações de serviço e manutenção, e o planejamento da evolução do 

produto de software. O escopo de trabalho neste tipo de organização é caracterizado por 

um fluxo contínuo de solicitações que não podem ser planejadas individualmente (e.g. 

manutenções corretivas urgentes ou suporte ao usuário) e um conjunto de demandas 

conhecidas que podem ser planejadas (e.g. demandas de evolução do produto, 

manutenções adaptativas, preventivas, perfectivas ou corretivas não-urgentes).  

Dessa forma, esta fase é fundamentada na definição de ciclos de trabalho de 

duração pré-estabelecida, onde são planejados a disponibilidade de recursos, cronograma, 

riscos e metas. A base histórica de medidas da organização é base para estimativas de 
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esforço, que norteiam o planejamento do trabalho de cada equipe, considerando o fluxo 

contínuo de serviços e as demandas planejáveis. 

Além disso, nesta fase são definidas estratégias para o monitoramento e controle 

dos ciclos de trabalho com base em indicadores que empregam a base de medição da 

organização. Da mesma forma, parâmetros de acompanhamento e controle para o fluxo 

do serviço são estabelecidos a partir de Acordos de Nível de Serviço (ANS). 

Finalmente, são introduzidas nesta fase boas práticas relacionadas aos aspectos 

técnicos necessários para a gestão do produto, incluindo: procedimentos de verificação, 

validação, gerência de configuração e controle de liberações. 

Esta fase é composta por sete atividades, conforme ilustrado na Figura 5.5: 

 

Figura 5.5. Atividades da Fase 2 – Gestão do Produto e Ciclos de Trabalho 

5.4.2.1 Estabelecer ciclos de trabalho 

O objetivo desta atividade é estabelecer uma estratégia para planejar o trabalho 

em cada setor da organização. O trabalho de manutenção de software é comumente gerido 

com o uso de filas de solicitações, em uma perspectiva de serviço ao invés de projetos, 

como é o caso do desenvolvimento de software (April e Abran, 2008). Além disto, os 

demais setores da organização (Suporte, Implantação, Atendimento Helpdesk) atuam 

diretamente com a prestação de serviços. Desta forma, um planejamento geral do trabalho 

para um determinado período deve ser mantido, considerando disponibilidade e alocação 

de recursos, estimativas de atividades, cronograma e riscos. 

O ciclo de trabalho de cada setor deve ser planejado tendo em vista uma estimativa 

da sua capacidade produtiva. A base histórica da organização (atividade “Estabelecer base 

de medidas”) deve ser considerada durante o planejamento do trabalho para calibrar as 

estimativas. Durante a Pesquisa-Ação foram observadas vantagens na definição de ciclos 

de trabalho com duração fixa, uma vez que unidades de tempo iguais favorecem a 

comparação de indicadores e, as informações de medição coletadas podem ser mais 
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facilmente utilizadas para estimar próximos ciclos. Adicionalmente, a gestão dos custos 

deste tipo de organização é baseada em custos fixos, como folhas de pagamento, 

favorecendo um acompanhamento mensal dos centros custo. 

Para o caso de unidades organizacionais que estão diretamente envolvidas nas 

atividades de manutenção e evolução do software (e.g. Setor de Desenvolvimento), é 

importante considerar que existem dois tipos de demandas: (i) um escopo conhecido, 

composto principalmente por solicitações de evolução do produto, que podem ser 

planejadas de forma ativa para futuras releases do produto; e (ii) um escopo variável e 

desconhecido, que é composto por solicitações que surgem a qualquer momento, de 

caráter mais urgente e que devem ser resolvidos com certa prioridade.  

Para (i) é possível manter um roadmap do produto priorizado (conforme atividade 

“Definir estratégia para gestão do backlog do produto”), e, para cada ciclo de trabalho, 

selecionar um conjunto de requisitos para o escopo do ciclo, tomando como base o 

histórico da capacidade produtiva da equipe. Porém, conforme estratégia bem sucedida 

observada durante e Pesquisa-Ação, é importante contabilizar o esforço realizado em 

ciclos anteriores com atividades não-planejáveis (ii). Desta forma, é recomendável 

planejar uma reserva de tempo/esforço disponível na equipe para tratar este tipo de 

demanda (“buffer”). Na Figura 5.6 é ilustrado a estratégia de planejamento das atividades 

para o ciclo. 

 

Figura 5.6. Planejamento de Atividades para o Ciclo 

O planejamento de cada ciclo deve ser registrado, mantido e comunicado. Além 

disso, deve-se obter o comprometimento de todos os envolvidos com o que foi planejado. 

A partir de então, o trabalho deve ser acompanhado de forma a observar desvios em 

relação ao planejado, e executar ações corretivas para prevenir ou contingenciar 

problemas e riscos. O acompanhamento deve ser realizado em marcos e pontos de 

controle planejados, e dados de medição devem ser adotados como referência para 

tomada de decisões. 
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Outra estratégia bem sucedida aplicada durante a Pesquisa-Ação foi a 

institucionalização de reuniões organizacionais ao fim dos ciclos, para avaliação dos 

resultados em relação à metas estabelecidas, estimativas e realização de atividades 

planejadas. Além disso, no encerramento dos ciclos pode acontecer a revisão dos 

processos para identificação de pontos de melhoria e acordar ações entre os responsáveis 

por cada setor. A sincronia entre os ciclos de trabalho dos diversos setores pode favorecer 

esta prática, apoiando a comunicação entre setores e o planejamento tático e coordenado 

da organização. 

5.4.2.2 Estabelecer ANS e garantir a entrega de serviços 

O objetivo desta atividade é estabelecer uma estratégia clara para a gestão dos 

serviços prestados pela organização, com a especificação de um sistema de serviço 

composto por ferramentas, pessoas, procedimentos e quaisquer outros componentes 

necessários para que o serviço seja entregue dentro dos parâmetros estabelecidos. 

Acordos de Nível de Serviço (ANS ou SLA - Service Level Agreement) devem ser 

definidos a fim de padronizar os serviços e esclarecer as responsabilidades e expectativas 

das partes envolvidas, assim como, estabelecer parâmetros para a avaliação da qualidade 

dos serviços,  

Um ANS especifica os serviços a serem entregues, as medidas dos serviços, os 

níveis aceitáveis e não aceitáveis do serviço, e responsabilidades e ações, tanto do cliente 

quanto do fornecedor em situações antecipadas. Desta forma, um ANS estabelece 

parâmetros precisos para o monitoramento da prestação de serviço, bem como, dados para 

avaliação de desempenho da organização. Para a definição de Acordos de Nível de 

Serviço é importante o conhecimento dos serviços oferecidos e suas dependências 

(conforme especificados na atividade “Definir serviços”). Neste momento, a descrição 

dos serviços pode ser aprimorada com a especificação de ciclos da prestação de serviço, 

o que inclui o detalhamento do ciclo de vida das solicitações. Além disso, a visão 

previamente estabelecida de serviços internos pode ser desenvolvida através de Acordos 

de Nível de Operação (ANO ou OLA - Operational Level Agreements), descrevendo de 

forma mais clara as dependências entre setores para o cumprimento de determinados 

ANS. 

A definição dos níveis aceitáveis e não aceitáveis dos serviços pode ser calibrada 

a partir da base de medidas estabelecida na organização (Atividade “Estabelecer base de 

medidas”), que apoia o entendimento da capacidade e o desempenho da organização na 
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prestação dos serviços. Os parâmetros estabelecidos para os ANS podem ser 

acompanhados tanto como indicadores de medição (em relação a dados quantificáveis), 

quanto por meio de auditorias de qualidade (em relação à conformidade a procedimentos). 

Adicionalmente, é importante garantir a rastreabilidade entre os requisitos do 

Sistema de Serviço e os seus componentes, de forma que a continuidade dos serviços seja 

preservada. Em caso de mudança nos ANS (e consequentemente nos requisitos do sistema 

de serviço) ou na disponibilidade dos componentes, devem ser identificados os impactos 

para a entrega do serviço e mudanças devem ser realizadas para garantir que os ANS 

sejam atendidos. Deve-se estabelecer e divulgar procedimentos para gerenciar a 

configuração do sistema de serviço e para controlar suas mudanças (conforme atividade 

“Definir diretrizes de gerência de configuração”). 

5.4.2.3 Definir indicadores 

O objetivo desta atividade é estabelecer um conjunto de indicadores que apoiem 

a tomada de decisão em relação aos trabalhos, processos e atendimento aos objetivos 

organizacionais. Para esta atividade é necessário o entendimento dos objetivos de negócio 

da organização, e a partir destes, especificar as necessidades de informação da 

organização. A especificação de indicadores envolve o estabelecimento de medidas 

básicas e derivadas, procedimentos de coleta e armazenamento, procedimentos de análise 

e critérios de decisão. 

Uma vez que uma base mínima de medidas já havia sido estabelecida na fase 

anterior (“Estabelecer base de medidas”), os dados coletados podem indicar a situação 

dos processos, produtos e serviços. Assim, uma visão inicial de níveis aceitáveis e não-

aceitáveis referentes às necessidades de informação definidas, pode facilitar a 

especificação de indicadores para acompanhamento. 

Conforme observado na Pesquisa-Ação, exemplos de indicadores úteis para o 

contexto da manutenção e evolução de software incluem: desempenho de equipes, 

retrabalho, satisfação do usuário, atendimento do ANS, problemas reincidentes, número 

de atendimentos a usuários, quantidade de solicitações por setor organizacional e 

quantidade de defeitos encontrados. 

A comunicação dos resultados das atividades de medição deve ser realizada de 

forma clara para todos os envolvidos no processo organizacional. É importante que haja 

a priorização de um conjunto suficiente de indicadores que permita suprir as necessidades 

de informação da organização, sem que haja uma sobrecarga de informações que dificulte 
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o entendimento da situação organizacional. Da mesma forma, é importante considerar 

que as necessidades de informação variam entre diferentes níveis da organização, o que 

significa que a comunicação dos resultados deve ser pertinente em relação ao seu público 

alvo. 

Uma estratégia bem sucedida observada na Pesquisa-Ação foi a adoção do GQM 

(Basili et al., 1994) para a definição do processo de medição. Outra ação favorável foi a 

análise e comunicação de indicadores durante os pontos de controle e marcos dos ciclos 

de trabalho, como mecanismo para a identificação de desvios e tomada de ações 

corretivas. 

5.4.2.4 Estabelecer procedimentos de liberação do Produto 

O objetivo desta atividade é definir um procedimento padrão para o 

estabelecimento e liberação de versões do produto. Uma característica das organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produtos de software é a liberação contínua de 

novas versões com melhorias, correções e novas funcionalidades para softwares que já 

estão em ambiente de produção. Desta forma o processo de liberação deve garantir (i) que 

novas versões não introduzam falhas às configurações já estáveis; (ii) que as novas 

versões incluam as alterações planejadas; (iii) que as alterações inclusas garantam o uso 

pretendido do produto; (iv) que as alterações inclusas sejam mapeadas; e (v) que a 

organização tenha capacidade para fornecer serviços em acordo com a nova versão do 

produto. 

O planejamento de versões evolutivas do produto deve estar alinhado ao roadmap 

do produto, ao passo que correções de erros devem ser liberadas com maior frequência. 

Para ambas as situações é importante manter um registro de quais mudanças estão sendo 

introduzidas (iv). Instrumentos que podem apoiar estes registros são as documentações 

como “novidades da versão” ou “release notes”, os procedimentos para rastreabilidade 

entre solicitações de mudança e as configurações do software candidatas à liberação. 

Procedimentos de auditorias de configuração (física e funcional) são importantes 

para apoiar as situações i, ii e iii. Práticas de verificação e validação (ver atividade 

“Definir estratégia de verificação e validação) podem contribuir para as auditorias 

funcionais.  

Para apoiar as atividades de pré-entrega e transição, é importante estabelecer 

treinamentos e procedimentos que promovam a comunicação sobre as mudanças 

introduzidas na nova versão do software, de forma que os demais setores da organização 
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possam desenvolver as habilidades necessárias para prover o atendimento aos usuários e, 

para a continuidade dos serviços. Por fim, procedimentos e mecanismos formais para a 

liberação e implantação de novas versões ao ambiente de produção devem ser 

estabelecidos. 

5.4.2.5 Definir estratégia de verificação e validação 

O objetivo desta atividade é estabelecer práticas de verificação e validação para 

minimizar a liberação de novas versões com falhas e favorecer que estas atendam ao uso 

pretendido do produto. 

O objetivo das práticas de verificação é a institucionalização de testes e inspeções 

sobre o software, de forma que novas versões do produto não sejam liberadas com falhas. 

Conforme observado nos resultados do MSL, os principais tipos de teste mencionados 

para o contexto da manutenção e evolução de software são os testes de regressão, 

funcional, unitário e de integração. 

A experiência vivenciada durante a Pesquisa-Ação apontou que é importante 

estabelecer uma estratégia de verificação que abranja várias etapas do processo de 

modificação e liberação do software: durante a implementação das mudanças do software, 

com o time realizando testes unitários e revisões por pares; ao término das iterações 

(Sprints), com a realização de testes funcionais e de integração; durante atividades de pré-

entrega, com a realização de testes de regressão.  

Uma estratégia bem sucedida observada durante a Pesquisa-Ação foi a 

participação dos setores relacionados aos serviços de suporte durante os testes das novas 

versões do produto, uma vez que os colaboradores destes setores possuem o 

conhecimento do negócio e experiência no uso do produto. Um resultado adicional desta 

prática é a disseminação das novas funcionalidades introduzidas pelo desenvolvimento e 

o treinamento dos setores de serviços sobre as mesmas. O uso de ferramentas para 

automação de testes pode diminuir o esforço necessário para estas atividades. 

Considerando que os produtos das organizações orientadas à manutenção e 

evolução atendem múltiplos clientes, e que as demandas de evolução do software não 

partem somente de necessidades destes clientes, a estratégia de validação não pode ser 

orientada exclusivamente à homologação com usuários finais e clientes. Neste ponto, é 

parte das atribuições do responsável pela gestão do backlog do produto (ver atividade 

“Definir estratégia para gestão do backlog do produto”) avaliar se o resultado das 

atividades de desenvolvimento está de acordo com o especificado. Profissionais 
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envolvidos em atividades de suporte também podem colaborar com atividades de 

validação por serem uma interface direta da organização com o usuário final, desde que 

possuam conhecimento do negócio relacionado aos produtos. 

5.4.2.6 Definir diretrizes para gerência de configuração  

O objetivo desta atividade é estabelecer um sistema de gerência de configuração 

que abranja tanto o sistema de serviço quanto os produtos mantidos. O sistema de gerência 

de configuração deve ser documentado e composto por procedimentos, ferramentas, 

recursos e responsabilidades. 

A gerência de configuração desempenha um papel fundamental em organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produto, dada a constante mudança e evolução 

dos produtos de software. Mudanças sobre produtos e serviços (Sistema de Serviço) 

devem ser gerenciadas como mudanças em baselines, sendo necessário estabelecer 

procedimentos para o controle destas mudanças. Cada solicitação de mudança deve ser 

analisada, avaliada em relação ao seu impacto e viabilidade e acompanhada até sua 

finalização.  

Uma estratégia bem sucedida observada durante a Pesquisa-Ação foi a vinculação 

entre as solicitações de mudanças e as operações de check-in na ferramenta de controle 

de versão. Isto permitiu uma rastreabilidade bidirecional precisa entre os códigos e as 

solicitações (requisitos do produto). Conforme o guia do CMMI-DEV (SEI, 2010a), a 

rastreabilidade bidirecional é uma associação entre duas ou mais entidades lógicas (e.g. 

requisitos e código-fonte) em ambas as direções (i.e. de uma entidade “A” para “B”, e de 

“B” para “A”). 

Em relação ao sistema de serviço, é importante garantir sua integridade ao longo 

do tempo em relação aos seus componentes. Os componentes do sistema de serviço 

(ferramentas, procedimentos, acordos, recursos, solicitações, documentos) devem 

também ser tratados como itens de configuração. As mudanças nestes componentes 

devem ser regidas por um processo forma de mudança. A definição de baselines contribui 

para o estabelecimento de versões do sistema de serviço. 

Os procedimentos de gerência de configuração do sistema de serviço devem ser 

documentados e comunicados para todos os envolvidos. As modificações no sistema de 

serviço também devem ser compreendidas pelo processo de mudança. Os procedimentos 

definidos na atividade “Estabelecer procedimentos de liberação do produto” também 

fazem parte das diretrizes de gerência de configuração. 
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5.4.2.7 Atualizar procedimentos de garantia da qualidade 

O objetivo desta atividade é atualizar os procedimentos de garantia da qualidade 

iniciados na fase anterior (“Estabelecer procedimentos de garantia da qualidade”), para 

abranger as definições estabelecidas durante esta fase da abordagem de MPS. A partir dos 

resultados de auditorias de qualidade, indicadores sobre a aderência ao processo e não-

conformidades devem ser discutidas, a fim de analisar a eficiência do processo e as 

necessidades de modificações. 

5.4.3 Fase 3 - Otimizar o Serviço 

O objetivo desta fase é estabelecer boas práticas que promovam a ativa melhoria 

da capacidade de prestação de serviços e da qualidade dos produtos, a partir do 

planejamento de treinamentos, e da identificação e resolução de incidentes e problemas 

que impactem nos serviços prestados. 

Conforme observado nos resultados do MSL e durante a Pesquisa-Ação, o baixo 

conhecimento sobre os sistemas mantidos, tanto por parte de usuários quanto de 

mantenedores, é um fator que impacta na manutenabilidade dos sistemas e na quantidade 

e qualidade das solicitações de suporte dos usuários. Os treinamentos periódicos sobre 

tecnologias, processos, serviços e produtos são ferramentas úteis para manter a 

capacidade de prestação de serviços e de realizar mudanças no sistema. Além disso, os 

treinamentos com usuários podem facilitar a assimilação das funcionalidades do sistema 

e diminuir a ocorrência de solicitações de serviço relacionadas ao mal uso do sistema. 

Incidentes recorrentes do sistema ou múltiplas ocorrências de uma necessidade 

específica de suporte dos usuários, podem ser repetidamente tratadas com soluções 

pontuais ou paliativas, dado o dinamismo e individualidade do tratamento de solicitações 

de serviço em unidades de suporte ou atendimento ao usuário. No entanto, caso analisadas 

em conjunto, estes casos recorrentes podem indicar problemas comuns que podem ser 

resolvidos ou prevenidos de forma definitiva. Assim, nesta fase são introduzidas boas 

práticas para a análise de incidentes e problemas recorrentes para a identificação de causas 

raízes e ações para o tratamento. 

Por fim, nesta fase os procedimentos estabelecidos para a organização são revistos 

a fim de especificar a documentação suficiente necessária para mantê-lo funcional. Além 

disso, os processos de apoio são atualizados para adequá-los aos procedimentos e 

documentações em uso.  

Esta fase possui quatro atividades, conforme ilustrado na Figura 5.7: 
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Figura 5.7. Atividades da Fase 3 – Otimizar o Serviço 

5.4.3.1 Definir estratégia organizacional de treinamento 

O objetivo desta atividade é a definição de uma rotina de treinamentos 

organizacionais com intuito de melhor capacitar os colaboradores sobre os produtos e 

serviços mantidos pela organização. Para garantir a eficiência da prestação de serviços e 

a qualidade do software é importante o investimento em esforços para a contínua 

capacitação e transmissão do conhecimento. É importante a identificação periódica de 

necessidades de treinamento, sobre o negócio da aplicação, procedimentos internos, e 

tecnologias. 

Treinamentos sobre os produtos e serviços devem ser realizados periodicamente 

para garantir que a organização mantenha, ou aprimore, sua capacidade produtiva para a 

realização de mudanças no software e para atendimento às necessidades de clientes e 

usuários. Além disso, treinamentos periódicos com usuários e clientes são importantes 

para garantir o uso apropriado dos produtos, e consequentemente melhorar a qualidade 

das solicitações de atendimento. 

Além disso, o treinamento está fortemente ligado às atividades de transição. Para 

novas versões ou funcionalidades do software, tanto os responsáveis pelo atendimento a 

usuários, quanto os próprios usuários devem ser instruídos sobre os novos 

comportamentos do produto. Os ativos desenvolvidos para os treinamentos podem ser 

utilizados como documentação do sistema. 

Estratégias bem sucedidas observadas durante a Pesquisa-Ação foram: a 

realização de atividades de testes por setores responsáveis pelo suporte a usuários, como 

forma de treinamento antecipado sobre funcionalidades a serem inseridas em próximas 

versões do produto; a permutação de profissionais de diferentes setores (e.g. suporte e 

desenvolvimento) como forma de observar diferentes perspectivas sobre os serviços 

prestados na organização; a definição de agendas de treinamento internas (para os 

profissionais da organização) e externas (para clientes e usuários). 
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5.4.3.2 Definir estratégia para resolução de problemas 

O objetivo desta atividade é estabelecer uma estratégia para resolução e prevenção 

de incidentes conhecidos e problemas que impactam na prestação de serviços. Devido a 

necessidade de resolução rápida para incidentes indicados por usuários, as organizações 

podem direcionar muitos esforços nas soluções paliativas para situações recorrentes. 

Estas situações devem ser analisadas de forma programada para a identificação de 

possíveis causas raízes e possibilidades de resolução definitiva.  

Uma estratégia bem sucedida observada durante a Pesquisa-Ação foi a realização 

de reuniões periódicas entre responsáveis de setores, com o intuito de levantar incidentes 

recorrentes para a detecção e priorização de situações que poderiam ser resolvidas. Um 

ponto forte desta ação é que a comunicação entre setores colabora para a identificação de 

situações que poderiam ser resolvidas de forma definitiva. Além disso, feedbacks internos 

de equipes, levantados durante esta reunião, podem ser outra fonte de requisitos para 

manutenções preventivas. 

5.4.3.3 Definir documentação do produto e processo 

O objetivo desta atividade é estabelecer e manter um conjunto suficiente de 

documentos que permitam o entendimento dos processo, produtos e serviços da 

organização. Apesar da documentação do processo ter sido gradativamente construída 

durante a abordagem de MPS, neste momento procedimentos para a revisão e manutenção 

desta documentação podem ser estabelecidos. 

Conforme observado nos resultados do MSL, a falta de documentação é um 

problema recorrente no contexto da manutenção e evolução de software, causando 

dificuldade no entendimento do software pelos mantenedores, e consequentemente, 

comprometendo a manutenabilidade. Exemplos de documentações que podem ser 

mantidas inclui: requisitos, solicitações de mudança, manuais de sistema, regras de 

negócio e documentação de notas versão. Documentações sobre requisitos e sobre 

soluções técnicas do projeto de software podem favorecer o entendimento da evolução 

do software ao longo do tempo. Finalmente, documentações em formas de manuais de 

operação, manutenção e suporte podem apoiar, tanto mantenedores, quanto usuários em 

relação ao manuseio do sistema. 

Da mesma forma, o Sistema de Serviço deve ser suficientemente documentado de 

forma a viabilizar a prestação de serviço e a difusão do conhecimento da organização. 
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5.4.3.4 Atualizar processos de apoio 

O objetivo desta atividade é revisar e atualizar os procedimentos de gerência de 

configuração, medição e garantia da qualidade, de forma que estes processos estejam 

adequados para apoiar o processo da organização. É importante garantir que o processo 

organizacional seja revisto periodicamente, principalmente com base nos resultados 

destes três processos, garantindo o alinhamento entre os processos, documentação e 

procedimentos executados. 

5.4.4 Análise da Abordagem 

A abordagem descrita sugere uma estratégia para a implementação conjunta dos 

modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC, enfatizando a adoção de boas práticas que, 

conforme observado em resultados da Pesquisa-Ação e MSL, podem contribuir para a 

melhoria dos processos no contexto de organizações orientadas a manutenção e evolução 

de produtos de software. 

A abordagem adota a visão de serviço (baseada no CMMI-SVC) para a gestão das 

demandas de manutenção e evolução dos produtos de software, bem como para a gestão 

dos demais serviços correlatos. Desta forma, o escopo de uma iniciativa de MPS adotando 

esta abordagem não estaria restrita apenas ao domínio de unidades organizacionais 

diretamente relacionadas às atividades de modificação do software. Boas práticas 

relacionadas ao aspecto técnico da engenharia de software, necessárias ao contexto destas 

unidades organizacionais em específico (como engenharia de requisitos, testes, controle 

de configuração do software e validação) são introduzidas com base em recomendações 

do modelo CMMI-DEV.  

Observou-se que as metodologias ágeis se adequam ao contexto das organizações 

orientadas à manutenção e evolução de software, uma vez que algumas características 

relacionadas ao serviço são semelhantes aos discursos destas metodologias, como 

exemplo, ênfase na negociação direta com cliente, contato direto e frequente com o 

usuário e entregas rápidas e contínuas dos serviços/produtos. A abordagem definida adota 

características das metodologias ágeis, principalmente no que diz respeito as práticas de 

comunicação.  

A Figura 5.8 ilustra a abrangência da proposta de MPS, conforme a abordagem, 

considerando a influência das recomendações dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC 

em um cenário organizacional. As unidades organizacionais e o fluxo das solicitações 

apresentadas na Figura 5.8 configuram um cenário organizacional genérico, portanto, é 
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provável que uma organização real tenha unidades e solicitações diferentes das 

apresentadas, o que não inviabiliza a adoção da abordagem.  

 

 

Figura 5.8. Abrangência Organizacional do PCP 

O mapeamento entre as atividades propostas na abordagem e as Áreas de Processo 

que compõem o PCP proposto é apresentado no Quadro 5.23. O mapeamento considera 

apenas contribuições das Áreas de Processo para a abordagem, não indicando que a 

realização das atividades garante a completa conformidade com as práticas sugeridas 

pelas Áreas de Processo. 

Quadro 5.23. Mapeamento da abordagem com as PA do CMMI-SVC e CMMI-DEV 

Fase Atividades Áreas de Processo relacionadas 

Fase 1 

Estabelecer Gestão de times CMMI-SVC: WP, WMC 

CMMI-DEV: 

Definir Serviços CMMI-SVC: SD, REQM 

CMMI-DEV: 

Definir interfaces Organizacionais CMMI-SVC: SD, REQM, WP 

CMMI-DEV: 

Definir estratégia para gestão do backlog do 

produto 

CMMI-SVC:  

CMMI-DEV: REQM 

Estabelecer Base de Medidas CMMI-SVC: MA 

CMMI-DEV: MA 

Estabelecer Procedimentos de Garantia da 

Qualidade 

CMMI-SVC: PPQA 

CMMI-DEV: PPQA 

Fase 2 

Estabelecer ciclos de trabalho CMMI-SVC: WP, WMC 

CMMI-DEV: PP, PMC  

Estabelecer ANS e garantir a entrega de 

serviços 

CMMI-SVC: SD, REQM 

CMMI-DEV: 

Estabelecer procedimentos de liberações do 

Produto 

CMMI-SVC: SD 

CMMI-DEV: CM 

Definir Estratégia de Verificação e Validação CMMI-SVC:  

CMMI-DEV: VER, VAL 

Definir Indicadores CMMI-SVC: MA 

CMMI-DEV: MA 
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Definir Diretrizes para Gerência de 

Configuração 

CMMI-SVC: CM 

CMMI-DEV: CM, REQM 

Atualizar procedimentos da Garantia da 

Qualidade 

CMMI-SVC: PPQA 

CMMI-DEV: PPQA 

Fase 3 

Definir Estratégia Organizacional de 

Treinamento 

CMMI-SVC: OT 

CMMI-DEV: OT 

Definir Estratégia para Resolução de 

Problemas 

CMMI-SVC: IRP 

CMMI-DEV:  

Definir Documentação do Produto e Processo CMMI-SVC: SD 

CMMI-DEV: RD*, TS*  

Atualizar processos de Apoio CMMI-SVC: PPQA, MA, CM 

CMMI-DEV: PPQA, MA, CM 

 

A abordagem proposta adota o Perfil Avançado do PCP como base para sua 

definição. No entanto, a abordagem pode ser adaptada para os demais perfis alvos 

estabelecidos, adequando as atividades para o grau de institucionalização pretendido para 

as PA. No Quadro 5.24 é apresentada uma adaptação das fases da abordagem 

considerando as três configurações do PCP: 

Quadro 5.24. Adaptação da Abordagem para os Perfis Alvo 

Perfil 

Alvo 

Atividades da Abordagem 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

In
ic

ia
l 

- Definir serviços 

- Definir interfaces 

organizacionais 

- Estabelecer gestão de 

times 

- Definir estratégia para 

gestão do backlog do 

produto 

- Estabelecer bases de 

medidas  

- Estabelecer procedimentos 

de garantia da qualidade 

- Estabelecer ciclos de trabalho 

- Estabelecer ANS e garantir a 

entrega de serviços 

- Definir indicadores 

- Estabelecer procedimentos de 

liberações de produto 

- Definir diretrizes para 

gerência de configuração 

- Atualizar procedimentos da 

garantia da qualidade 

- Definir documentação do 

produto e processo 

- Atualizar processos de 

apoio 

M
ed

ia
n

o
 

- Definir serviços 

- Definir interfaces 

organizacionais 

- Estabelecer gestão de 

times 

- Definir estratégia para 

gestão do backlog do 

produto 

- Estabelecer bases de 

medidas  

- Estabelecer procedimentos 

de garantia da qualidade 

- Estabelecer ciclos de trabalho 

- Estabelecer ANS e garantir a 

entrega de serviços 

- Definir indicadores 

- Estabelecer procedimentos de 

liberações de produto 

- Definir estratégia de 

verificação e validação 

- Definir diretrizes para 

gerência de configuração 

- Atualizar procedimentos da 

garantia da qualidade 

- Definir Estratégia 

organizacional de 

treinamento 

- Definir documentação do 

produto e processo 

- Atualizar processos de 

apoio 
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Perfil 

Alvo 

Atividades da Abordagem 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
A

v
a

n
ça

d
o

 
- Definir serviços 

- Definir interfaces 

organizacionais 

- Estabelecer gestão de 

times 

- Definir estratégia para 

gestão do backlog do 

produto 

- Estabelecer bases de 

medidas  

- Estabelecer procedimentos 

de garantia da qualidade 

- Estabelecer ciclos de trabalho 

- Estabelecer ANS e garantir a 

entrega de serviços 

- Definir indicadores 

- Estabelecer procedimentos de 

liberações de produto 

- Definir estratégia de 

verificação e validação 

- Definir diretrizes para 

gerência de configuração 

- Atualizar procedimentos da 

garantia da qualidade 

- Definir Estratégia 

organizacional de 

treinamento 

- Definir estratégia para 

resolução de problemas 

- Definir documentação do 

produto e processo 

- Atualizar processos de 

apoio 

5.5 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a proposta de construção de um Perfil de 

Capacidade de Processo para MPE orientadas a manutenção e evolução de produtos de 

software. Os capítulos anteriores forneceram subsídios para a definição do PCP em forma 

de requisitos (atividades recomendadas, problemas e objetivos de melhoria) e 

observações através da experiência prática com a MPS no domínio alvo. 

O PCP é composto por um conjunto de Áreas de Processo (PA) dos modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC e recomendações sobre a dimensão de capacidade destas. O 

PCP foi estruturado em três perfis alvo cumulativos que permitem a adoção parcial ou 

gradativa do PCP. Uma abordagem para MPS baseada no uso do PCP foi construída com 

intuito de exemplificar como as PA podem ser introduzidas de forma sistêmica para MPS 

no contexto do domínio alvo. 

O PCP proposto agrega PA que favorecem a criação de uma estratégia de gestão 

de serviços para abranger tanto as atividades de manutenção e evolução de software, 

quanto a prestação dos serviços correlatos (e.g. suporte, implantação, migração). O 

modelo CMMI-SVC fundamenta o PCP com recomendações de boas práticas referentes 

à definição de um sistema de serviços (SD) e à gestão do trabalho (WP e WMC). O 

modelo CMMI-DEV fornece complementação com boas práticas para a introdução de 

técnicas para gestão de projetos de evolução (PP e PMC) e para a gestão técnica de 

produtos, com recomendações das PA da categoria de engenharia (VER, VAL, TS, RD) 

e pelo controle da configuração dos produtos de software (CM). As Áreas de Processo 

MA, CM e PPQA de ambos os modelos sugerem boas práticas para apoio a gestão dos 

processos, produtos e serviços. 

É importante ressaltar que, apesar de inserir algumas PA do nível 3 de maturidade 

dos dois modelos, este trabalho não sugere este nível como base para um programa de 
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melhoria de processo nas organizações investigadas. Em relação às PA de definição do 

processo organizacional (OPD e OPF), optou-se por não inclui-las no PCP devido à 

necessidade de maturidade da organização nos procedimentos estruturados antes do 

estabelecimento de um processo padrão. Acredita-se que a organização vai consolidando 

o processo organizacional ao longo do programa de melhoria do processo, mesmo não 

incluindo estas áreas. Esta abordagem foca na realização do processo em detrimento da 

definição do processo.  

Demais Áreas de Processo dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC não inclusas 

no PCP também podem fornecer recomendações úteis para o domínio alvo. No entanto a 

definição deste PCP foi baseada na observação prática de projetos de MPS em 

organizações de software inseridas no domínio alvo (Capítulo 4). O PCP no entanto, é 

uma sugestão de um conjunto de PA com recomendações para a adoção, de forma a 

viabilizar uma estratégia de gestão da manutenção e evolução de produtos de software e 

serviços correlatos. Durante o planejamento de um projeto de MPS as recomendações 

propostas por este PCP devem ser avaliadas em relação aos objetivos de negócio, 

objetivos de melhoria e restrições da organização alvo da melhoria.  

Uma limitação percebida em relação à adoção dos modelos CMMI-DEV e 

CMMI-SVC (no contexto do domínio alvo) foi a ausência de PA que tratem diretamente 

da gestão estratégica do produto de software. A evolução do produto é uma atividade 

dinâmica e contínua, que depende da análise de necessidades de clientes, análise e 

antecipação de tendências, conformidades a normas e leis e informações sobre 

concorrentes. As demandas de evolução do produto têm prioridade dinâmica e são 

fortemente afetadas pelo tempo de mercado.  

Desta forma, apesar de haver recomendações para o controle sobre mudanças nas 

demandas individualmente (REQM), ou para a gestão de um conjunto priorizado de 

demandas dentro de um projeto ou ciclo de trabalho (PP e PMC ou WP e WMC), existe 

uma lacuna a respeito da alimentação e gestão contínua do backlog do produto como um 

todo. Isto envolve a definição de uma estratégia que preveja quais os objetivos da 

organização em relação ao produto, mecanismos proativos para a inovação e a contínua 

avaliação e priorização do backlog do produto com uma visão de planejamento flexível e 

de longo prazo para a liberação de novas versões (não restrito a projetos ou ciclos de 

trabalho). Esta situação é considerada no escopo da atividade “Definir estratégia para 

gestão do backlog do produto” descrita na abordagem.  
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O PCP foi construído buscando manter as propriedades que Salviano (2006) 

sugere como esperadas para um Perfil de Capacidade em sua abordagem PRO2PI. A 

conformidade do PCP com estas propriedades é descrita a seguir: 

 Dinâmico: O PCP pode ser implementado de forma gradativa ou parcial 

conforme necessidades de cada organização, conforme os perfis alvo sugeridos. 

O PCP pode ser alterado com a introdução ou remoção de PA e com uma 

progressão de capacidade diferente da proposta, conforme necessidades e 

limitações do contexto organizacional onde será aplicado. 

 Específico: O PCP foi construído com o foco em organizações de micro e 

pequeno porte orientadas a manutenção e evolução de produtos de software. 

Assim, seus requisitos e decisões que levaram a sua construção foram baseadas 

nas necessidades específicas deste domínio alvo. 

 Rastreável: O PCP é facilmente rastreável com os elementos dos modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC. Neste capítulo é documentado a composição do PCP 

a partir dos elementos dos modelos.  

 Relevante: O PCP foi construído tendo em vista as necessidades e objetivos de 

negócio das organizações do domínio alvo. A seleção das PA e o nível de 

capacidade de cada uma levou em consideração a natureza específica do contexto. 

No entanto, a avaliação da relevância deste PCP será realizada no Capítulo 6.   

 Representativo: O PCP considera todo o contexto de prestação de serviços da 

organização para a seleção das PA, onde diversos setores interagem entre si, 

podendo ser considerado então, um conjunto significativo da organização.  

 Oportuno: O PCP explora a similaridade entre as PA dos modelos e a 

disponibilidade dos recursos da organização, considerando as práticas sugeridas 

pelas PA dos dois modelos de forma sistêmica e oportuna. 

 Sistêmico: A seleção das PA e seus respectivos níveis de capacidade consideram 

a complementaridade entre suas práticas de forma a criar uma estratégia 

sistematizada para a gestão da manutenção e evolução de produtos de software. 

Os perfis alvo foram propostos de forma a garantir que cada perfil seja suficiente 

para estabelecer o nível apropriado de gestão. 

 Viável: O PCP proposto foi construído considerando as observações da 

experiência pratica conduzida na Pesquisa-Ação. Assim, a seleção das PA 

considerou a limitação dos recursos e o esforço necessário para a implementação 
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conjunta de boas práticas de dois modelos de referência. O sucesso observado nas 

três organizações participantes da Pesquisa-Ação é um indicativo da viabilidade 

da adoção deste PCP. No Capítulo 6 a avaliação desta propriedade será discutida. 

Conforme apontado por Salviano (2006), para o melhor aproveitamento da 

flexibilidade dos modelos, é necessário o desenvolvimento de conhecimento e de apoio 

metodológico. Portanto, espera-se que o PCP em conjunto com a abordagem proposta 

contribua com um conjunto de recomendações que possam ser absorvidos pela indústria 

e pesquisadores para a MPS em organizações que se adequem ao domínio especificado. 

No Capítulo 6 a abordagem será avaliada a partir de experiências de uso em outras 

empresas através de um survey com os profissionais destas organizações. 
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6 Avaliação da Proposta 

Neste capítulo são apresentados os resultados da avaliação do Perfil de 

Capacidade de Processo (PCP) e abordagem propostos, a partir da percepção de 

profissionais de organizações orientadas à manutenção e evolução de produtos de 

software, submetidas a programas de melhoria do processo conforme o PCP e abordagem 

descritos no Capítulo 5. 

O PCP definido e a abordagem para melhoria do processo foram incorporados aos 

processos da SWQuality Consultoria e Sistema Ltda, para a condução de projetos de MPS 

em organizações orientadas à manutenção e evolução de produtos de software. Além das 

organizações investigadas no Capítulo 4 (Pesquisa-Ação), outras cinco organizações 

(inseridas no domínio em questão) foram submetidas aos projetos de MPS com a 

implementação conjunta dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC, sob orientação técnica 

da SWQuality em forma de consultorias8.  

Assim, uma pesquisa de opinião (Survey) foi conduzida com representantes destas 

organizações afim de investigar suas percepções sobre a abordagem adotada, em relação: 

(i) à adequação ao modelo de negócio da organização; (ii) às melhorias observadas na 

organização; (iii) ao atendimento aos problemas relacionados ao negócio da organização; 

e (iv) aos fatores de dificuldade na execução do projeto de melhoria. 

Pretende-se através desta pesquisa obter evidências que indiquem a relevância (em 

relação ao alinhamento aos objetivos de negócio) e viabilidade (aplicabilidade e 

exequibilidade dentro de uma quantidade aceitável de esforço e recursos) do PCP e 

abordagem propostos. 

Além desta seção introdutória, este capítulo está organizado da seguinte forma: na 

Seção 6.1 é descrita a metodologia de execução Survey; na Seção 6.2 é apresentado o 

processo de construção do questionário; na Seção 6.3 descreve a população e a amostra e 

                                                 

 

8 Foram consideradas apenas organizações com avaliações SCAMPI publicadas em veículo oficial até a 

data de realização deste estudo (dezembro/2014) 
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a caracterização dos participantes; na Seção 6.4 são realizadas as análises referentes às 

repostas dos participantes; a Seção 6.5 discute os resultados e, finalmente, na Seção 6.5 

são feitas as considerações finais do capítulo. 

6.1 Metodologia 

Segundo Easterbrook (2008), uma pesquisa de survey é utilizada para identificar 

características de uma ampla população de indivíduos, comumente associada ao uso de 

questionários para a coleta dos dados. No entanto, o survey está inserido em um contexto 

maior (Kitchenham e Pfleeger, 2008), sendo um instrumento de coleta de informações 

para descrever, comparar ou explicar conhecimentos, atitudes e comportamentos. 

A finalidade de um survey é produzir estatísticas, ou seja, descrições quantitativas 

ou numéricas de alguns aspectos da população do estudo. Uma característica fundamental 

do survey é a seleção de uma amostra representativa de uma população bem definida, e 

as técnicas de análise dos dados usadas para generalizar a partir dessa amostra para a 

população Easterbrook (2008). 

Este survey foi estruturado para a coleta de informações sobre opiniões de um 

grupo de pessoas (profissionais de organizações orientadas à manutenção e evolução de 

produtos de software), representados por uma amostra. 

O survey realizado tem o propósito de avaliar a relevância, viabilidade e 

benefícios do PCP e abordagem propostos neste trabalho, junto aos profissionais de 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produtos de software. As questões 

a serem avaliadas a partir dos resultados deste survey são: 

1. A abordagem adotada para a melhoria do processo é relevante para as 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produto de software? 

– Conforme as propriedades esperadas para um PCP, indicadas por Salviano 

(2006), a relevância diz respeito à capacidade de refletir um cenário de 

processo para a organização que esteja alinhado aos seus objetivos estratégicos 

e de negócio, podendo apresentar melhoras importantes para a organização. 

Assim, é desejado avaliar se a abordagem está alinhada ao modelo de negócio 

da organização e são percebidas melhoras significantes para as organizações; 

2. A abordagem adotada para a melhoria do processo é viável para micro e 

pequenas organizações? – Conforme as propriedades esperadas para um PCP, 

indicadas por Salviano (2006), um PCP deve representar um cenário de 

processo que requeira uma quantidade de esforço e de recursos para seu 
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atendimento, a partir do atual, que seja viável. Dessa forma, é desejado avaliar 

se a abordagem é apropriada (i.e. é condizente com as atividades realizadas 

pela organização) e executável (i.e. é viável de ser realizada considerando 

limitações de esforço e custo), dada as limitações das micro e pequenas 

organizações; 

3. Quais os benéficos observados a partir da adoção da abordagem em 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produto de software? 

– Dados os principais problemas relacionados ao contexto das organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produto de software, o objetivo é 

avaliar quais problemas são tratados com a utilização da abordagem definida e 

quais melhorias são percebidas pelos profissionais das organizações. 

Este survey classifica-se, quanto ao design de coleta de dados, como corte-

transversal (cross-sectional), onde a coleta dos dados ocorre em um momento único. 

Neste tipo de survey, os participantes são convidados a fornecer informações em um 

ponto fixo no tempo sobre uma experiência passada. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário, definido na plataforma 

Google Form, estruturado com um conjunto de questões e respostas pré-definidas. Assim, 

foram excluídas entrevistas semi-estruturadas, questionários com questões abertas, 

respostas baseadas na observação do comportamento do participante e exercícios de 

mineração de dados. Os resultados do survey são fundamentados na coleta de dados 

quantitativos, mas subjetivas (relativos a opiniões, atitudes individuais e preferências) e 

dados objetivos, tais como informações demográficas. 

Conforme Kitchenham e Pfleeger (2008), um survey deve ser resistente ao viés, 

apropriado e custo-eficiente. Para evitar o viés, o questionário construído foi avaliado, 

em fases sucessivas, por pesquisadores da engenharia de software, profissionais e através 

de um estudo piloto (Seção 6.2). A seleção cuidadosa de uma amostragem representativa 

da população alvo e a confecção do questionário, de forma a não consumir muito tempo 

dos participantes, foram instrumentos para manter o custo-eficiência do survey. Para 

garantir que fosse apropriado, o survey foi refinado através de passos de validação com o 

intuito de preservar o atendimento aos objetivos da pesquisa. 

6.2 Construção do Questionário 

Uma versão inicial do questionário foi construída e submetida a uma avaliação em 

três fases, conforme a Figura 6.1. No primeiro momento, o questionário foi submetido a 
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revisão por quatro pesquisadores em engenharia de software (um doutor pela 

COPPE/UFRJ, um doutor pelo CIN/UFPE, um doutorando pelo PPGCC/UFMG e um 

doutorando pelo CIN/UFPE) com intuito de identificar pontos de melhoria a respeito do 

atendimento às questões de pesquisa levantadas. Em seguida, o questionário foi revisado 

por três profissionais da indústria de software, a fim de avaliar a objetividade das 

perguntas e obter sugestões de melhorias. Finalmente, um estudo piloto foi realizado, com 

a aplicação do questionário para profissionais inseridos na população alvo considerada 

para o estudo.  

 

Figura 6.1. Validação do questionário em três fases 

Como resultado, foi definido um questionário com 14 perguntas, organizadas em 

duas seções: a primeira composta por questões demográficas, procurando caracterizar o 

entrevistado e a organização em que atua; a segunda composta por questões objetivas de 

múltipla escolha ou, baseadas em escala Likert, acerca das impressões dos participantes 

em relação ao programa de melhoria do processo realizado nas organizações onde 

atuavam. O questionário utilizado para o survey pode ser consultado no Apêndice C.  

6.3 População e Amostragem 

A população alvo considerada para o estudo concentrou-se nos profissionais de 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produtos de software que foram 

submetidas aos projetos de melhoria do processo, conforme a abordagem proposta neste 

trabalho.  

A partir das informações oficiais divulgadas sobre a realização de avaliações 

SCAMPI nas organizações em questão, dados sobre subgrupos avaliados e quantitativo 
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de pessoas envolvidos na avaliação foram agrupados na Tabela 6.19. Conforme o método 

de avaliação SCAMPI, subgrupos representam conjuntos de unidades básicas (que podem 

ser projetos, grupos de trabalho ou equipes) que realizam atividades similares. É 

importante ressaltar que o somatório da quantidade de pessoas dos subgrupos das 

organizações não representa o total de representantes da organização, uma vez que 

determinados recursos humanos podem ser compartilhados entre subgrupos. Desta forma, 

a coluna “Qtde Max” representa o número máximo de representantes de uma organização.  

Quadro 6.1. População do Survey 

Org. Subgrupos avaliados 
Qtde de 

Pessoas 

Max. 

Total 

A 

Desenvolvimento de Software: Manutenção e evolução dos softwares da 

organização 
29 

 

96 

Suporte e Implantação: Atendimento helpdesk, implantação de produtos e 

treinamento de usuários. 
39 

Comercial: marketing, propostas, registro de novos clientes e prospecções 8 

Administrativo: Atividades administrativas, financeiras e RH. 10 

Verificação e Requisitos: Suporte especializado, verificação e validação de 

requisições específicas de clientes (não tratáveis pelo subgrupo Suporte e 

Implantação)  

10 

B Organização inteira (não especificado) 27 27 

C 

Desenvolvimento de Software – Sistemas: Manutenção e evolução dos 

produtos de software da organização 
9 

34 

Desenvolvimento de Software – Sites: Desenvolvimento de sites web 8 

Suporte: Atendimento a usuários e implantação de produtos 6 

Comercial: Prospecção e manutenção de clientes 6 

Administrativo: Atividades financeiras, controle estratégico da organização 

e administração de recursos humanos 
5 

D 

Consultoria e Desenvolvimento de Software: Desenvolvimento de soluções 

a partir de plataforma de software para nicho específico 
8 

14 
Suporte: Serviços helpdesk 6 

E 

Desenvolvimento de Software: Manutenção e desenvolvimento de novas 

funcionalidades do produto de software 
44 

61 
Servicedesk: Suporte a usuários, registro de necessidades, apoio e 

implantação de produtos. 
17 

F 

Desenvolvimento de software: Manutenção e desenvolvimento de novas 

funcionalidades do produto de software 
22 

35 
Suporte: Suporte a usuários, registro de necessidades, apoio e implantação 

de produtos. 
13 

G 

Outsourcing: Projetos de terceirização de mão-de-obra (Não considerado 

para o contexto da metodologia proposta) 
61 

14 
Desenvolvimento de Software: Desenvolvimento e manutenção de 

software. 
14 

H 

Desenvolvimento: Manutenção e desenvolvimento de novas 

funcionalidades do produto de software 
34 

58 
Suporte: Suporte a usuários, registro de necessidades, apoio e implantação 

de produtos. 
24 

 

                                                 

 

9 http://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx 
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Desta população, que corresponde a um total máximo de 339 pessoas, critérios 

foram estabelecidos para a seleção dos candidatos mais indicados para responder ao 

questionário, visando garantir o custo-eficiência do survey e a confiabilidade das 

respostas. Os critérios são apresentados no Quadro 6.2 a seguir: 

Quadro 6.2. Critérios para seleção dos participantes 

Id Critérios de Inclusão Considerações 

CI1 

Participante que atuou em uma das 

organizações orientadas à manutenção e 

evolução de produtos de software, 

durante o projeto de melhoria do processo 

conforme abordagem proposta. 

É importante que os participantes tenham 

participado do projeto de melhoria do processo da 

organização, para garantir que suas opiniões sejam 

relevantes para a avaliação da abordagem adotada. 

CI2 

Participante que desempenha papéis de: 

Analista de Qualidade, Gerente de 

Projetos, Gerente de Suporte, Líder de 

Time, Direção ou desenvolvedores e 

analistas de suporte/helpdesk, desde que 

envolvidos. 

É importante garantir que os participantes tenham 

conhecimento sobre as decisões tomadas, sobre os 

objetivos de melhoria e sobre as mudanças 

percebidas na organização em decorrência do 

projeto de melhoria do processo. 

 

O contato com cada organização foi feito através de e-mails aos patrocinadores 

dos projetos de melhoria do processo, solicitando a participação na pesquisa e o 

redirecionamento para colaboradores que satisfizessem os critérios especificados, ou 

indicação desses colaboradores para o envio de convite para participação. Um total de 48 

e-mails de convite foram enviados, e um total de 36 respostas foram obtidas. Desta forma 

a amostragem corresponde à 10,6% da população total possível para o estudo. Além disso, 

foram obtidas respostas de representantes de todas as organizações pretendidas, conforme 

mostrado no Quadro 6.3. Considerando que nem todos os indivíduos da população 

atendem aos critérios especificados, a amostragem é representativa para o estudo 

pretendido. 

Quadro 6.3. Amostragem 

Org. # Respondentes População Max (%) 

A 5 96 5% 

B 6 27 22% 

C 6 34 18% 

D 2 14 14% 

E 10 58 17% 

F 2 35 6% 

G 2 14 14% 

H 3 61 5% 

Total 36 339 11% 
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Os dados referentes a caracterização dos respondentes são descritos na subseção 

seguinte, com base nas respostas dos itens da primeira seção do questionário. 

6.3.1 Caracterização dos participantes 

A respeito das organizações participantes do estudo, 18 respondentes atuam em 

organizações de pequeno porte (cinco organizações) e 18 respondentes em organizações 

de médio porte (três organizações). A distribuição dos respondentes em relação aos papéis 

desempenhadas nas organizações é ilustrada na Figura 6.2. 

 

Figura 6.2. Distribuição dos participantes em relação aos papéis 

desempenhados 

Quanto à experiência profissional dos entrevistados, na Figura 6.3 é mostrado o 

tempo de experiência dos participantes.  

 

Figura 6.3. Tempo de experiência dos participantes 

É importante ressaltar que a identificação dos participantes era opcional no 

questionário, preservando o anonimato destes e incentivando a imparcialidade das 

respostas.  
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6.4 Análise dos dados 

Os dados obtidos a partir de cada item do questionário são analisados nesta seção. 

A linguagem estatística R e as ferramentas Excel e RStudio foram adotadas para o apoio 

à análise dos dados. Para a análise das questões que adotam escalas Likert foram adotados 

gráficos de “barras agrupadas divergentes”. Este tipo de gráfico é recomendado para o 

entendimento da divergência de opiniões entre respondentes (Robbins e Heiberger, 2011). 

Nestes gráficos, o eixo central demarca o valor zero, e a extensão das barras agrupadas 

para esquerda e direita representam as porcentagens de respostas para cada escolha. As 

barras à esquerda representam valores ou opiniões negativas e as barras à direita 

representam valores positivos. 

As questões, seus propósitos e respostas obtidas são discutidas a seguir. 

 (Q2.1) “A estratégia aplicada na organização para a melhoria do processo, baseada 

nas práticas dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC, foi adequada ao modelo de 

negócio desempenhado pela organização.” 

O propósito desta questão é avaliar a adequação da abordagem ao modelo de 

negócio das organizações através da percepção dos respondentes. Quatro valores em 

escala Likert eram possíveis para a resposta (“Discordo Plenamente”, “Discordo 

Parcialmente”, “Concordo Parcialmente” e “Concordo Plenamente”). Optou-se por 

fornecer apenas quatro opções de respostas, removendo a neutra, visando amenizar 

possíveis imparcialidades.  

Para a análise dos resultados, os dados sobre as opiniões coletadas foram 

sumarizados na Figura 6.4, apontando o resultado do conjunto total de empresas e 

distinguindo, em seguida, a distribuição das opiniões por tamanho das organizações. 
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Figura 6.4. Sumário de respostas da questão Q2.1 

A análise dos dados permite observar que há um consenso sobre a adequação da 

abordagem ao modelo de negócio das organizações, onde 100% dos respondentes 

concordam plenamente ou parcialmente que a abordagem conjunta do CMMI-DEV e 

CMMI-SVC foi adequada ao modelo de negócio desempenhado pelas organizações. Vale 

ressaltar que 66% dos participantes responderam que concordam plenamente com a 

abordagem. 

Avaliando separadamente as respostas, de acordo com o porte da organização, 

notamos que a concordância dos respondentes da pequena empresa é ainda maior que os 

da média empresa. No caso das organizações de pequeno porte, 72% concordaram 

plenamente com a afirmação apresentada, enquanto que, nas organizações de médio porte 

61% concordam plenamente. 

(Q2.2) “A organização obteria os mesmos, ou melhores benefícios, caso optasse pela 

melhoria do processo adotando apenas o modelo CMMI-DEV” e (Q2.3) “A 

organização obteria os mesmos, ou melhores benefícios, caso optasse pela melhoria 

do processo adotando apenas o modelo CMMI-SVC.” 

Uma das premissas da abordagem proposta é que os resultados da melhoria do 

processo em organizações do domínio investigado podem ser favorecidos pela adoção 

conjunta ou complementar de modelos com foco em desenvolvimento de software e 

modelos com foco em serviços. Assim, estas duas questões têm o propósito de avaliar se 

os participantes acreditam que teriam os mesmos resultados obtidos com o projeto de 

melhoria do processo caso fosse utilizado apenas um modelo de referência (CMMI-DEV 
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ou CMMI-SVC). A mesma escala Likert descrita para a questão Q2.1 foi adotada para as 

questões Q2.2 e Q2.3. Os resultados das respostas destas questões são sumarizados na 

Figura 6.5. 

 

Figura 6.5. Sumário de respostas das questões Q2.2 e Q2.3 

Observa-se com a análise dos dados que a grande maioria dos participantes 

discorda que seriam obtidos os mesmos benefícios caso optasse pela melhoria do processo 

adotando os modelos individualmente.  

Para a questão Q2.2, trinta e dois participantes (89%) responderam que que 

discordam plenamente (55%) ou parcialmente (33%) que a organização obteria os 

mesmos, ou melhores benefícios, caso optasse pela melhoria do processo adotando 

apenas o modelo CMMI-DEV. Quatro participantes (11%) concordam plenamente ou 

parcialmente com a afirmação. 

Para a questão Q2.3, trinta participantes (83%) responderam que discordam 

plenamente (50%) ou parcialmente (33%) que a organização obteria os mesmos, ou 

melhores benefícios, caso optasse pela melhoria do processo adotando apenas o modelo 

CMMI-SVC. Seis participantes (17%) concordam plenamente ou parcialmente com a 

afirmação. 

Analisando as respostas positivas, três participantes de organizações distintas 

responderam “Concordo Parcialmente” simultaneamente nas duas questões. Isto pode 

indicar que: (i) os respondentes percebem possíveis melhorias com os modelos 

individualmente; ou  (ii) houve uma dificuldade em distinguir as práticas ou melhorias 

oriundas de cada modelo. Em um caso específico, um único respondente indicou que 

“Concorda Plenamente” para ambas questões. Da mesma forma, isto pode indicar a 

relevância, na percepção do entrevistado, dos modelos individualmente ou confusão em 
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relação ao propósito dos dois modelo. No entanto, estas duas situações destacadas foram 

observadas nas respostas de apenas um representante em quatro organizações distintas, 

podendo ser inferido que não representa o posicionamento geral das organizações. 

 (Q2.4) “O projeto de melhoria do processo baseado nos modelos CMMI-DEV e 

CMMI-SVC apoiou na resolução dos seguintes problemas.” 

Esta questão tem o propósito de identificar evidências sobre a resolução de 

problemas característicos do domínio das organizações investigadas, conforme 

identificados no MSL (Capítulo 3) e observados durante a Pesquisa-Ação (Capítulo 4), a 

partir da abordagem implementada para a melhoria do processo. Para cada problema, foi 

adotada a mesma escala Likert aplicada nos itens anteriores deste questionário. Os 

resultados desta questão são sumarizados na Figura 6.6. 

 

Figura 6.6. Sumário de respostas da questão Q2.4 

Analisando as respostas, percebe-se uma tendência positiva em relação ao 

tratamento dos problemas. Para todos os problemas avaliados, a quantidade de respostas 

positivas foi superior às negativas. 

Para os problemas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11, mais de 80% dos respondentes 

concordam plenamente ou parcialmente que a abordagem apoiou na resolução destes 

problemas. Para os problemas 1, 2, 3, 5, 7, 10 a concordância é superior a 90%. 
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Para o problema 5 – Ausência de dados quantitativos para a tomada de decisões, 

23 participantes (64%) concordam plenamente que a abordagem apoiou a resolução deste 

problema. Isto aponta a relevância e eficácia das práticas relacionadas aos processos de 

Medição e Análise dos modelos. 

Apesar da predominância de respostas positivas em relação aos problemas 4 – 

Entregas com falhas ou divergentes do solicitado (86%), 6 – Dificuldade em estimar 

atividades (89%) e 11 – Baixa motivação do pessoal (81%), foi observado maior 

recorrência de respostas “Concordo Parcialmente” para estes itens.  

A melhoria da motivação dos colaboradores é um resultado indireto da melhoria 

do processo na organização e também é impactado por outros fatores que fogem do 

domínio do programa de melhoria (e.g. questões salariais, questões de relacionamentos 

pessoais, qualidade do ambiente de trabalho).  

Embora a abordagem tenha colaborado, até certo ponto, para a solução do 

problema de entregas com falhas ou divergentes do solicitado, as respostas podem indicar 

a necessidade de maiores esforços para as práticas relacionadas aos processos de 

verificação e validação. 

Quanto a dificuldade em estimar atividades, entende-se que: (i) este problema é 

inerente às atividades de manutenção e evolução de software e pode ser agravado por 

fatores externos que influenciam no volume de trabalho da organização; (ii) o 

desenvolvimento da capacidade de estimar é lento e dependente do domínio dos 

colaboradores em relação a tecnologia, produto e negócio e da experiência em relação ao 

histórico de demandas da organização. 

Os problemas 8 – Baixo entendimento dos sistemas pelos mantenedores e 9 – Falta 

de documentação do sistema tiveram as maiores taxas de respostas negativas, 

respectivamente, 11 (31%) e 11 (31%). Estes problemas estão fortemente relacionados à 

questão dos sistemas legados. Desta forma, a gravidade deste problema depende do tempo 

de vida do produto, da presença de especialistas com maior domínio sobre o produto e da 

qualidade ou existência de documentação do produto. É possível que haja um grande 

esforço retroativo para a definição de uma documentação suficiente para o entendimento 

e manutenção dos sistemas e, ainda assim, esses resultados não serem perceptíveis a curto 

prazo. 

(Q2.5) “Avalie as melhorias observadas na organização decorrentes do projeto de 

melhoria do processo realizado.”  
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O propósito desta questão é obter evidências sobre as melhorias percebidas nas 

organizações em decorrência da abordagem para melhoria do processo aplicada. Para 

cada item (melhoria), foi adotada uma escala Likert com as opções “Piorou 

Consideravelmente”, “Piorou Pouco”, “Sem Mudança”, “Melhorou Pouco” e “Melhorou 

Consideravelmente”. Espera-se que a abordagem adotada para a melhoria do processo 

resulte em melhorias perceptíveis em relação aos itens listados. Os resultados das 

avaliações desta questão são sumarizados na Figura 6.7. 

 

Figura 6.7. Sumário de respostas da questão Q2.5 

A análise das respostas aponta que a taxa de respostas positivas (“Melhorou 

Consideravelmente” ou “Melhorou Pouco”) é superior à taxa de respostas neutras (“Sem 

Mudança”) ou negativas (“Piorou Pouco” ou “piorou Consideravelmente”) para todos os 

itens avaliados.  

Para os itens 1, 5, 13, 15 e 17, mais de 90% dos respondentes apontou ter 

observado melhorias na organização decorrentes do projeto de melhoria do processo 

realizado. Além destes, os itens 4, 9, 10, 12 e 18 tiveram a partir de 80% de respostas 

positivas.  

Os itens onde houve o maior número de respostas “Melhorou Consideravelmente” 

foram: 5 – Melhoria da qualidade do serviço (19 respostas, 53%), 13 – Melhoria da 

mensurabilidade de processos (18 respostas, 50%) e 15 – Aumento da visibilidade (25 
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respostas, 69%). A melhoria dos serviços é um resultado esperado dado que a abordagem 

tem o foco voltado para a gestão da manutenção como serviço. A melhoria na 

mensurabilidade dos processos e no aumento da visibilidade indica novamente a 

efetividade das práticas relacionadas à Medição e Análise dos modelos. 

Para mais de 30% dos respondentes não foi observada mudança em relação aos 

itens 7 – Redução de custos e 14 – Melhoria na documentação do produto. De acordo 

com a literatura (April e Abran, 2008), o custo das atividades de manutenção está 

fortemente baseado em folhas de pagamento com gestão de centro de custos. Desta forma, 

não é esperado da abordagem adotada a diminuição dos custos, mas sim, o aumento da 

produtividade consumindo a mesma quantidade de recursos. Ainda assim, dezenove 

participantes (53%) apontaram melhorias relacionadas a redução de custos, quinze 

participantes apontaram que não mudanças (42%) e dois participantes (6%) apontaram 

que houve aumento dos custos.   

Em relação a melhoria na documentação do produto, onze respondentes (31%) 

apontaram que não observaram melhorias enquanto que vinte e cinco participantes (69%) 

indicaram que houve melhorias. O tema da documentação dos produtos foi discutido na 

questão anterior. Relacionado a isto, o item 3 – Melhoria da manutenabilidade obteve 

28% de respostas apontando que não foram observadas melhorias. 

Para os itens 6 – Diminuição de time-to-market e 11 – Melhoria da 

competitividade, respectivamente, dez (28%) e nove (25%) respondentes apontaram que 

não observaram mudanças em suas organizações em relação a estes itens. Assim como a 

motivação pessoal da questão Q2.4, a diminuição de time-to-market e a aumento da 

competitividade são possíveis melhorias indiretas da abordagem proposta. 

A melhoria da precisão de estimativas (item 8) foi percebida por vinte e sete 

respondentes (75%), enquanto nove participantes (25%) indicaram não ter observado 

mudanças. Em relação a dificuldade de estimar atividades de manutenção, resultados 

foram discutidos na questão Q2.4. 

(Q2.6) “Avalie como os seguintes desafios impactaram a iniciativa de melhoria do 

processo na organização.” 

O propósito desta questão é identificar os principais problemas e desafios que 

impactaram ou dificultaram a realização do projeto de melhoria do processo conduzido 

em cada organização. Para a resposta a este item, foi especificada uma escala com as 

opções (i) “Não Houve” (este problema não foi percebido); (ii) “Não Influenciou” (o 
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problema foi percebido, mas não impactou nas atividades de melhoria do processo); (iii) 

“Dificultou Pouco” (o problema foi percebido e impactou nas atividades de melhoria); e 

(iv) “Dificultou Bastante” (o problema foi percebido e seus impactos criaram empecilhos 

para atividades de melhoria do processo). 

Para a análise desta questão, os gráficos da Figura 6.8 e Figura 6.9 sumarizam os 

dados coletados referentes às organizações de pequeno porte e médio porte, 

respectivamente. Optou-se por fazer a análise individual por tamanho de empresa para 

identificar problemas e desafios mais recorrentes de acordo com o porte das organizações. 

Desta forma, cada amostra é analisada em relação a um total de dezoito participantes. 

 

Figura 6.8. Sumário de respostas da questão Q2.6 (organizações de pequeno 

porte) 

Os desafios em que houveram maior número de respostas indicando algum grau 

de impacto (“Dificultou Bastante” e “Dificultou Pouco”) nas organizações de pequeno 

porte foram: 7 – Necessidade de envolvimento de vários setores da organização (13 

respostas, 72%) e 1 – Restrição de recursos humanos (11 respostas, 61%). Para os itens 

5, 6, 9, 10, 13, 14 e 15 o número de repostas indicando que houve impacto foi maior do 

que o número de repostas indicando que este item não influenciou, porém a taxa de 

respostas com impacto não ultrapassou 60%, logo consideramos que as opiniões ficaram 

divididas entre os respondentes. 
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Em relação aos desafios com maior número de respostas apontando que não foram 

percebidos na organização (“Não houve”) ou que foram percebidos porém não 

impactaram nas atividades de melhoria do processo (“Não influenciou”) destacam-se: 11 

– Tamanho da organização (13 respostas, 72%), 3 – Apoio insuficiente de consultoria 

especializada (13 respostas, 72%), 2 – Falta de ferramental de apoio (11 respostas, 61%) 

e 4 – Modelos inadequados ao contexto da organização (11 respostas, 61%). 

Destes resultados pode-se observar que o tamanho da organização não é visto 

como um desafio para a melhoria do processo, mas sim, a característica específica das 

pequenas organizações de limitação de recursos humanos. Uma inferência que pode ser 

feita ao analisar os itens 1, 6 e 7 é que a limitação de recursos humanos impacta na baixa 

disponibilidade de pessoas para o apoio às atividades do programa de melhoria do 

processo, o que pode ser associado ao risco de diminuição de produtividade. Quando 

considerado a necessidade de envolver pessoas de diferentes setores, já caracterizado por 

um número restrito de pessoas, pode levar ao receio de parada de serviços essenciais para 

a organização. 

Em relação ao item 4, os dados estão em conformidade com o que foi observado 

na questão Q2.1, dado o alinhamento dos modelos ao modelo de negócio da organização. 

 

Figura 6.9. Sumário de respostas da questão Q2.6 (organizações de médio 

porte) 
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Uma comparação foi realizada entre as respostas dos participantes das pequenas 

organizações e dos participantes das médias organizações. A análise comparativa tem o 

objetivo de identificar distribuições semelhantes e distintas das opiniões dos participantes 

sobre o impacto dos desafios avaliados em suas organizações. Distribuições semelhantes 

podem ser um indicativo de que os problemas estão mais relacionados ao domínio de 

negócio das organizações enquanto distribuições divergentes podem indicar desafios 

relacionados ao porte das organizações. 

Os desafios 2, 4, 5, 12, 13 e 14 apresentaram distribuições similares entre os dois 

tipos de organizações. Os demais desafios foram analisados em relação aos que tiveram 

maior ou menor impacto nas organizações de pequeno porte em relação às de médio porte. 

Assim, observou-se que os desafios 1, 6, 7, 8 e 9 tiveram maior influência nas pequenas 

organizações. No Quadro 6.4 são mostrados a correlação entre o impacto destes desafios 

nas pequenas e médias organizações. 

Quadro 6.4. Impacto dos desafios nas pequenas e médias organizações (a) 

Desafios que impactaram a iniciativa de 

melhoria do processo na organização 

% de respostas 

“Dificultou Bastante” ou 

“Dificultou Pouco” 

(Pequenas organizações) 

% de respostas 

“Dificultou Bastante” 

ou “Dificultou Pouco” 

(Médias organizações) 

1 - Restrição de recursos humanos 61% 39% 

6 – Baixo envolvimento da equipe 56% 33% 

7 - Necessidade de envolvimento de vários 

setores da organização 
72% 50% 

8 – Baixo comprometimento da alta gestão 44% 17% 

9 – Falta ou limitação de investimentos da 

equipe 
50% 28% 

 

Os desafios mostrados estão muito relacionados com a limitação de recursos de 

humanos, o que dificulta a alocação de recursos para a realização de atividades 

relacionadas ao projeto de melhoria do processo. Além disso, atividade como 

treinamentos e capacitações, que possam comprometer a disponibilidade de recursos nas 

atividades diárias, recebem baixa prioridade a fim de preservar a capacidade produtiva da 

organização. 

Por outro lado, os desafios 3, 10 e 11 foram menos percebidos ou causaram menos 

impacto nas pequenas organizações, conforme mostra a relação do Quadro 6.5. 
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Quadro 6.5. Impacto dos desafios nas pequenas e médias organizações (b) 

Desafios que impactaram a iniciativa de 

melhoria do processo na organização 

% de respostas “Não 

Houve” ou “Não 

Influenciou” (Pequenas 

organizações) 

% de respostas “Não 

Houve” ou “Não 

Influenciou” (Médias 

organizações) 

3 – Apoio insuficiente de consultoria 

especializada 
72% 39% 

10 – Dificuldade de entendimento das práticas 

sugeridas pelos modelos 
50% 28% 

11 - Tamanho da organização 72% 50% 

 

A experiência com a melhoria do processo em organizações de pequeno porte nos 

permite inferir que a transmissão de conhecimento da consultoria especializada para os 

colaboradores da organização é facilitada pelo tamanho reduzido da organização. Desta 

forma é mais fácil garantir o entendimento do propósito e das boas práticas trazidas pela 

abordagem de melhoria do processo junto aos colaboradores. Além disso, a comunicação 

entre os colaboradores da organização é facilitada. 

(Q2.7) “Considerando o foco e tamanho da organização, a adoção conjunta dos 

modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC é apropriada e executável.” 

Esta questão procura avaliar se, na percepção dos entrevistados, a adoção conjunta 

dos modelos é apropriada (i.e. é condizente com as atividades realizadas pela 

organização) e executável (i.e. é viável de ser realizada considerando limitações de 

esforço e custo). Foi adotada a mesma escala Likert usadas nos itens Q2.1 à Q2.3. O item 

Q2.1 difere deste, pois, enquanto o primeiro tem ênfase no alinhamento ao modelo e 

objetivos de negócio da organização, este tem ênfase nas atividades desempenhadas no 

cotidiano (i.e. manutenção e evolução de produtos de software e serviços correlatos) e às 

características referentes ao porte da organização. Os resultados desta questão são 

sumarizados na Figura 6.10. 
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Figura 6.10. Sumário de respostas da questão Q2.7 

De uma forma geral, os participantes concordam que a abordagem é apropriada 

para as organizações considerando seu foco e tamanho. No conjunto total de respostas, 

vinte e seis participantes (72%) concordam plenamente e nove participantes (25%) 

concordam parcialmente que a adoção conjunta dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC 

é apropriada e executável considerando o foco e tamanho da organização. Apenas uma 

resposta negativa foi obtida (“Discordo Parcialmente”). 

(Q2.8) “Qual importância você atribui para a realização da avaliação oficial pelo 

método SCAMPI para atestar a conformidade do processo da organização aos 

modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC?” 

Esta questão tem o propósito de coletar informações sobre a opinião dos 

entrevistados em relação à importância da realização de uma avaliação oficial em relação 

às iniciativas de melhoria do processo. Um dos argumentos que fundamentou a definição 

de PCP a partir de recomendações dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC foi o valor 

agregado à organização pela obtenção de um selo, certificação ou reconhecimento oficial 

dos seus processos por órgãos ou instituições oficiais. Desta forma, ao invés da criação 

de novos modelos de processo, frameworks e afins, optou-se pela utilização de modelos 

amplamente reconhecidos para a definição de um Perfil de Capacidade de Processo que 

possibilitasse a definição de uma abordagem para a gestão da manutenção e evolução de 

produtos de software e serviços correlatos. A Figura 6.11 sumariza a informação coletada 

desta questão. 
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Figura 6.11. Sumário de respostas da questão Q2.8 

A análise do gráfico aponta a alta importância atribuída às avaliações oficiais. 

Apenas dois participantes (5%) opinaram que o principal objetivo é a melhoria do 

processo e que a avaliação é opcional. Outros dois participantes (5%) indicaram que a 

avaliação é tão importante quanto a perceptível melhoria dos processos organizacionais. 

Trinta e dois respondentes (89%) indicaram alta importância de avaliações oficiais, sendo 

que, dezessete participantes (47%) enfatizaram que o reconhecimento oficial deve estar 

aliado à uma perceptível melhoria nos processos. 

Isto reforça a visão de que os benefícios trazidos por avaliações oficiais (e.g. 

diferenciação de mercado, competitividade) são fortes motivadores e expectativas das 

organizações em relação às iniciativas de melhoria do processo. Assim, entende-se que 

pode haver maior aceitação de uma abordagem que está diretamente relacionada ao uso 

de modelos já consolidados e reconhecidos na indústria e no mercado de software, 

permitindo tanto o benefício de adoção de boas práticas já consolidadas, quanto a 

possibilidade de realização de avaliações oficiais. 

 (Q2.9) “Você gostaria de citar alguma melhoria ou desafio que você enfrentou e que 

ao questionário não cobriu? Gostaria de acrescentar mais alguma informação?” 

Esta questão foi adicionada para permitir que os respondentes pudessem relatar 

informações adicionais que considerassem relevantes e que não foram cobertas no 

questionário. A seguir são relacionados os comentários recebidos (com adaptações para 

preservar a identidade de indivíduos e organizações), com indicação de papel e tempo de 

experiência na organização do respondente: 

Muito Importante. 
Pelo 

reconhecimento 
oficial da 

conformidade a um 
modelo reconhecido 
internacionalmente

15; 42%

Importante, desde 
que aliada à uma 

perceptível melhoria 
nos processos 

organizacionais
17; 47%

Moderada, tão 
importante quanto a 
perceptível melhoria 

nos processos da 
organização

2; 5%

Baixa. O principal 
objetivo esperado é 

a melhoria 
do processo, a 

avaliação é opcional
2; 5%
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(Respondente #3, Diretor, mais de 10 anos de experiência) “Dentre vários 

pontos de melhoria conferidos neste processo de certificação CMMI-DEV e CMMI-SVC, 

o ponto que destaco como mais evidente foi a sensível melhoria na comunicação e 

integração entre os setores da empresa (negócios, suporte e desenvolvimento)”. 

(Respondente #9, Gerente de Configuração e Desenvolvedor, mais de 10 anos 

de experiência) “Tivemos um grande envolvimento no nosso time que uniu-se bastante 

e adquiriu uma enorme experiência na capacidade de se medir“. 

(Respondente #12, “Gerente de Projetos, Líder de Time ou Gerente de 

Suporte”, mais de 10 anos de experiência) “No caso da nossa experiência com a 

[CONFIDENCIAL], com os modelos DEV e SVC atenderemos duas ofertas ao mercado 

importantes para a empresa (...). Os modelos nesse sentido se completaram. Porém, vale 

ressaltar, que o modelo SERVICES foi o que melhor se aplicou à nossa necessidade e dia 

a dia, até mesmo porque hoje temos menos contratos de fábrica e projetos. Foi no SVC 

que encontramos o "core" mesmo do nosso processo de prestação de serviços”. 

(Respondente #25, “Gerente de Projetos, Líder de Time ou Gerente de 

Suporte”, mais de 10 anos de experiência) “Empenho da equipe, agindo como um time, 

o apoio dos consultores [CONFIDENCIAL], e a fundamental presença da 

[CONFIDENCIAL], que conduziu o processo de forma majestosa foram partes 

fundamentais para o sucesso da melhoria do processo e em consequência a 

certificações”. 

(Respondente #26, Desenvolvedor, 5 a 10 anos de experiência) “Gostaria de 

acrescentar que foi importante para nossa organização utilizar os modelos de processos 

do CMMI, pois a empresa evoluiu bastante”. 

6.5 Discussão 

Nesta seção os resultados são discutidos em relação aos objetivos deste trabalho. 

6.5.1 Relevância da Abordagem para Organizações Orientadas à Manutenção e 

Evolução de Produto de Software  

Para a avaliação da relevância, tanto do Perfil de Capacidade de Processo (PCP) 

quanto da abordagem, consideramos que estes devem: (i) ser alinhados ao modelo de 

negócio da organização; e (ii) trazer benefícios alinhados aos objetivos de melhoria da 

organização. 

Para (i), analisamos as respostas das questões Q2.1, Q2.2, Q2.3 e Q2.7. Observou-

se um consenso geral em relação à adequação da estratégia utilizada ao modelo de 
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negócio desempenhado pela organização (Q2.1). De forma similar, 97% dos respondentes 

apontam que a abordagem é apropriada e executável considerando o foco e tamanho da 

organização, considerando apenas as pequenas organizações, a taxa de concordância é de 

94%. 

Dessa forma, acredita-se que a abordagem proposta é relevante em relação ao 

alinhamento com o modelo de negócio das organizações orientadas à manutenção e 

evolução de produto de software. Um fator importante para programas de melhoria do 

processo em organizações de micro e pequeno porte é a forte necessidade deste 

alinhamento, conforme relata a literatura (Wangenhein et al., 2006; Schwening, 2009; 

Rocha e Ciscon, 2010).  

Em contrapartida, a proposta definida parte do princípio que a aplicação conjunta 

de modelos direcionados ao desenvolvimento de software e modelos direcionados à 

prestação de serviços é mais adequado para o contexto das organizações orientadas à 

manutenção e evolução de produto de software. Logo, as questões Q2.2 e Q2.3 foram 

definidas com o objetivo de avaliar a afirmação de que a implementação individual dos 

modelos CMMI-DEV ou CMMI-SVC não alcançaria os mesmos resultados de melhoria 

para as organizações. Os resultados sustentam esta afirmação, dado que 89% dos 

participantes discordam que a organização obteria os mesmos resultados utilizando 

apenas o modelo CMMI-DEV, e 83% dos participantes discordam q discordam que a 

organização obteria os mesmos resultados utilizando apenas o modelo CMMI-SVC. 

Para (ii), as melhorias observadas nas organizações a partir da questão Q2.4 

apontam melhorias que estão alinhados com os objetivos que serviram de requisitos para 

a definição do PCP e da abordagem.  

Além disso, um dos fatores motivadores para a definição do PCP a partir de 

recomendações dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC foi o valor agregado à 

organização pela obtenção de um selo, certificação ou reconhecimento oficial dos seus 

processos por órgãos ou instituições oficiais. A seleção em especifico dos modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC também foi motivada pela possibilidade da avaliação oficial 

no modelo contínuo, o que estaria alinhado com a melhoria do processo baseada em perfis 

de capacidade.  

De fato, as repostas da questão Q2.8 evidenciam a alta importância atribuída às 

avaliações oficiais, sendo que apenas dois respondentes apontaram que a importância da 

avaliação é moderada (tão importante quanto a perceptível melhoria nos processos da 

organização) e outros 2 respondentes apontaram que a importância da avaliação é baixa 
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(o principal objetivo esperado é a melhoria do processo e a avaliação é opcional). Isto é 

um indicativo de que a construção de um PCP, baseado nos modelos citados, favorece a 

definição de estratégias alinhadas ao contexto das organizações preservando a 

possibilidade de realização de avaliações oficiais. 

6.5.2 Viabilidade da Abordagem para Micro e Pequenas Organizações 

O PCP deve representar um cenário de processo que requeira uma quantidade de 

esforço e de recursos para seu atendimento, a partir do atual, que seja viável (Salviano, 

2006). Considerado que o foco da abordagem descrita é direcionado à micro e pequenas 

organizações, há o risco do escopo do projeto de melhoria (adoção conjunta de práticas 

de dois modelos de referência) requerer um nível de esforço incompatível com as 

restrições desse tipo de empresa, e logo, não ser exequível. Além disso, desafios que 

impactam projetos de melhoria do processo podem ser agravados em micro e pequenas 

organizações. 

Para avaliar a viabilidade da abordagem proposta através do Survey, consideramos 

as questões Q2.6 e Q2.7.  

A questão Q2.6 foi analisada com o objetivo de identificar desafios e dificuldades 

que impactaram nos projetos de melhoria do processo nas organizações de pequeno porte 

comparados com as organizações de médio porte. Desta forma, procurou-se investigar se 

algum problema em particular poderia inviabilizar a utilização da abordagem, e 

identificar se o problema é específico de organizações de pequeno porte (comparando 

com comportamento de organizações de médio porte). 

Conforme a análise da questão, nenhum desafio apresentou índices elevados de 

respostas “Dificultou Bastante”. Os principais desafios apresentados nas pequenas 

organizações que divergiram das médias organizações estavam relacionados à 

disponibilidade e comprometimento de pessoas. No entanto, o desafio “Tamanho da 

organização” apresentou impactos menores nas organizações de pequeno porte, em 

conjunto com os desafios relacionados ao entendimento dos modelos e apoio insuficiente 

da consultoria. Acredita-se que isso seja um indicativo de que a disseminação do 

conhecimento e o alinhamento das pessoas com os objetivos da melhoria do processo 

sejam facilitados em organizações menores. 

Em relação à questão Q2.7, foi solicitado aos participantes que avaliassem se a 

adoção da abordagem é apropriada (i.e. é condizente com as atividades realizadas pela 

organização) e executável (i.e. é viável de ser realizada considerando limitações de 
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esforço e custo) considerando o foco e tamanho da organização. De forma geral, os 

participantes concordaram que a abordagem é apropriada e executável. Considerando 

apenas os respondentes do grupo das pequenas empresas, a taxa de concordância foi de 

94% (17 respondentes da amostra de 18 participantes), dos quais onze participantes 

concordam plenamente, seis participantes concordam parcialmente.  

Além das evidências apontadas pelo Survey, as cinco organizações de pequeno 

porte consideradas foram avaliadas (avaliação conjunta) oficialmente pelo método 

SCAMPI A, obtendo o nível 2 de maturidade nos modelos CMMI-DEV e CMM-SVC. 

Em relação ao esforço necessário para a implantação da abordagem proposta, a 

SWQuality apontou que a duração dos projetos de melhoria nas pequenas organizações 

foi similar ao esforço realizado nas organizações de médio porte (considerando as oito 

organizações investigadas). Os programas de melhoria do processo foram executados em 

uma duração de 12 a 20 meses. Estes fatos corroboram para a confirmação da viabilidade 

da abordagem para organizações de pequeno porte. 

6.5.3 Benefícios Observados  

No Capítulo 5 foi definido um conjunto de objetivos de melhorias e problemas 

inerentes ao domínio das organizações orientadas à manutenção e evolução de produto 

de software como requisito para a definição do PCP. Desta forma, as questões Q2.4 e 

Q2.5 foram concebidas para avaliar se a abordagem apoiou no atendimento aos objetivos 

e o tratamento dos problemas. 

Em relação aos objetivos de melhoria, observaram-se melhorias em relação à: 

aumento de produtividade (97%), diminuição do número de defeitos nos produtos (78%), 

melhoria da manutenabilidade (72%), diminuição do retrabalho (81%), melhoria na 

qualidade dos serviços (94%), diminuição de time-to-market (72%), melhoria na precisão 

de estimativas (75%), melhoria na comunicação (89%), aumento da satisfação de clientes 

(86%), melhoria da competitividade (75%), aumento da consistência de processos entre 

os setores (86%), melhoria da mensurabilidade dos processos (92%), melhoria da 

documentação de produto (69%), aumento da visibilidade (97%), melhoria da motivação 

de pessoal (78%), melhoria na gestão do conhecimento (97%) e melhoria em 

treinamentos (86%). 

Observou-se, no entanto, que a percepção sobre a diminuição de custos dividiu as 

opiniões dos respondentes. Dada a natureza constante dos custos de manutenção 

(atreladas a centros de custos e salários), acredita-se que o maior benefício seja o aumento 
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da produtividade e diminuição do retrabalho. Desta forma, observa-se o aumento da 

eficiência da organização em obter maiores resultados com os mesmos custos. 

Em relação ao tratamento dos problemas, observou-se apoio na solução dos 

seguintes problemas: papéis e responsabilidades mal definidos (92%), falhas de 

comunicação (94%), dificuldade de gerenciar solicitações (97%), entregas com falhas ou 

divergentes do solicitado (86%), ausência de dados quantitativos para a tomada de 

decisão (92%), dificuldade em estimar atividades (89%), dificuldade de gerenciar 

problemas (94%), baixa entendimento dos sistemas (69%), falta de documentação do 

sistema (69%), falta de documentação de processos (97%) e baixa motivação de pessoal 

(81%). 

As principais contribuições observadas na utilização da abordagem foi o aumento 

do controle sobre os processos (através de medições, estimativas, definição clara de 

papéis), a melhoria na prestação dos serviços (gestão das solicitações, definição de ANS), 

a comunicação interna (entre colaboradores das equipes e entre setores), aumento da 

produtividade e satisfação dos usuários. 

6.6 Ameaças à Validade 

As ameaças à validade deste estudo são discutidas a seguir: 

Ameaças Internas: A avaliação de melhorias a partir de opiniões pode não 

representar com precisão os reais resultados ou a dimensão dos benefícios obtidos a partir 

da adoção da abordagem proposta. Estes dados poderiam ser observados de forma mais 

fiel a partir da base de medida das organizações. No entanto, as respostas obtidas 

representam percepções e opiniões dos respondentes a respeito da experiência vivida 

durante a melhoria do processo e pode fornecer indícios sobre satisfação dos profissionais 

a respeito das mudanças introduzidas em seu ambiente de trabalho. 

Acredita-se que, apesar de pequena, a amostra é representativa. A definição dos 

critérios de inclusão colaborou para a seleção apropriada dos participantes do estudo. É 

válido mencionar que o uso alternativo para medições dos resultados iriam requerer 

maiores esforços e custo para a pesquisa. 

Em relação à validade do constructo, o questionário definido foi submetido a três 

etapas de revisão, conforme ilustrado na Figura 6.1.  

Ameaças Externas: Dada a quantidade de organizações diferentes que 

participaram do estudo e a baixa divergência observada nas respostas obtidas, acredita-se 

que existe certo grau de confiabilidade da suposição da relevância da proposta para 
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cenários similares. Além disso, a experiência dos participantes envolvidos, em maioria 

superior a cinco anos, pode ser um indicativo da credibilidade e competência destes para 

opinar a respeito da experiência observada. 

6.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foi descrita a aplicação de um survey em organizações que 

participaram de projetos de melhoria do processo utilizando a abordagem proposta neste 

trabalho. O survey teve o propósito de avaliar a relevância, viabilidade e possíveis 

benefícios da adoção da abordagem definida. 

Em relação a suposição definida na introdução deste trabalho, os resultados do 

survey fornecem indícios que a abordagem proposta é relevante, viável e que seus 

benefícios são significativos para as micro e pequenas organizações orientadas à 

manutenção e evolução de produto de software.  

Além disso, os resultados do survey, apontam maior aceitação dos participantes 

pela abordagem proposta, que utiliza em conjunto os modelos CMMI-SVC e CMMI-

DEV, em detrimento da utilização dos modelos individualmente. Isto é um indicativo que 

a abordagem pode ser mais adequada ao modelo de negócio das organizações do que os 

modelos individuais. 
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7 Conclusão 

Softwares evoluem para atender a novos requisitos, adaptar a novos ambientes e 

plataformas, implementar novas regras de negócio e funcionalidades e corrigir defeitos 

descobertos durante o seu uso. Logo, atividades de manutenção e evolução de produtos 

de software desempenham um papel importante no ciclo de vida do software, e se 

prolongam desde sua concepção até sua aposentadoria. Estas atividades podem 

corresponder a até 90% do custo total do ciclo de vida do software. 

Nesse sentido, as organizações necessitam estabelecer processos apropriados para 

a execução e a gestão das atividades de manutenção e evolução de software. No entanto, 

os resultados do Mapeamento Sistemático da Literatura (Capítulo 3) apontam: a 

inadequação ou inexistência de processos específicos para estas atividades nas 

organizações de software e a falta de modelos ou padrões específicos para a manutenção 

de software. Em consequência disso, muitas organizações aplicam ou adaptam processos 

para a gestão da fase de desenvolvimento de software para as atividades de manutenção 

e evolução.  

Muito embora existam semelhanças, sobretudo em relação as atividades técnicas 

relacionadas à análise, design, codificação, teste, inspeção e gerência de configuração, 

estas duas fases do ciclo de vida do software têm natureza e objetivos distintos: enquanto 

a atividade de desenvolvimento de software está relacionada a criação de produtos, como 

um esforço temporário aplicado para a criação de produtos novos e únicos, a atividade de 

manutenção e evolução tem um caráter contínuo e direcionado para a constante 

modificação do software em relação a necessidades de clientes e usuários, tendências do 

mercado, adaptação a novos ambientes e tecnologias ou obrigações legais. 

Assim, é recomendável que a melhoria do processo em organizações orientadas à 

manutenção e evolução de produtos de software adote abordagens adaptadas para o 

modelo e objetivos de negócio deste tipo de organização, considerando a natureza e 

especificidade das suas atividades. Para o contexto das micro e pequenas organizações, 
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as iniciativas de melhoria do processo têm ainda que minimizar os efeitos limitantes do 

seu porte e maximizar os benefícios inerentes à inserção dos processos.  

Neste contexto, este trabalho propôs uma abordagem baseada em Perfil de 

Capacidade de Processo (PCP) para apoiar a melhoria do processo em micro e pequenas 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produtos de software. Para isto foi 

realizado um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) (Capítulo 3) resultando na 

identificação de um conjunto de abordagens para a melhoria do processo voltadas à 

manutenção e evolução de software (categorizadas em metodologias e modelos de 

processos, modelos de maturidade e ferramentas e técnicas). Observou-se, no entanto, um 

número limitado de propostas com o foco em micro e pequenas organizações. Além disto, 

foram identificadas particularidade da manutenção e evolução de software, em forma de 

atividades e problemas característicos, que apoiassem o entendimento da natureza e 

necessidades relacionadas à esta fase do ciclo de vida de software para definição de uma 

abordagem para a melhoria do processo. 

Um estudo de Pesquisa-ação (Capítulo 4) foi realizado em três organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produto de software com o objetivo de entender 

como os modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC poderiam ser implementadas em conjunto, 

de modo a trazer benefícios para este tipo de organização. Observou-se que as práticas do 

modelo CMMI-SVC permitiram a definição de uma estratégia baseada em serviços e 

ciclos de trabalho para a gestão da manutenção e evolução de software. Esta estratégia 

adequou-se melhor, nas organizações investigadas, do que abordagens orientadas a 

projetos, principalmente considerando a natureza contínua do trabalho de manutenção e 

a dependência entre diversos setores da organização (incluindo setores de suporte, 

atendimento helpdesk, implantação e outros que manipulam o produto mas não executam 

atividades de codificação). Em contrapartida, observou-se que o modelo CMMI-DEV 

forneceu práticas relevantes para apoiar a melhoria da qualidade dos produtos, com 

orientações técnicas específicas para a realização de mudanças no software relacionadas 

à verificação, validação, gerência de configuração de software, solução técnica e 

engenharia de requisitos.  

Embora seja extenso (em quantidade de práticas e áreas de processo) o escopo de 

um projeto de melhoria para a introdução conjunta de dois modelos de referência, 

observou-se que a estrutura comum dos modelos adotados colaborou para um esforço 

reduzido devido à similaridade das Áreas de Processo, sobretudo as da categoria de 

suporte (Medição e Análise, Garantia da Qualidade de Produtos e Processos, e Gerência 
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de Configuração). Dessa forma, a melhoria do processo baseada na adoção conjunta 

destes modelos foi realizável nas três organizações estudadas, sendo duas delas de 

pequeno porte. 

Como resultados extraídos da Pesquisa-ação, além do relato de experiência, foram 

identificados um conjunto de lições aprendidas (incluindo atividades relevantes para o 

contexto), um conjunto de Áreas de Processo consideradas relevantes para as 

organizações participantes do estudo e um conjunto de problemas observados. 

A partir dos resultados do MSL e da Pesquisa-ação, um conjunto de requisitos e 

lições aprendidas foram levantados para a definição de um Perfil de Capacidade de 

Processo (PCP) para apoiar a melhoria do processo em micro e pequenas organizações 

orientadas à manutenção e evolução de produtos de software (Capítulo 5). Optou-se pela 

definição de um PCP, pela possibilidade de estabelecer uma estratégia de melhoria do 

processo para um contexto específico, a partir de práticas de modelos, tanto voltados para 

serviço quanto para desenvolvimento de software. Em específico, optou-se pelos modelos 

CMMI-DEV e CMMI-SVC pela sua popularidade na comunidade de software e por 

adotarem arquiteturas contínuas (favorecendo o uso de perfis de capacidade e avaliações 

oficias pela representação contínua). Além disso, existem estudos mapeando estes 

modelos com outros modelos de referência, incluindo o modelo nacional MR-MPS-SW 

e MR-MPS-SV. 

O PCP definido é composto por um conjunto de Áreas de Processo, selecionadas 

dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC, com a possibilidade de atender aos problemas 

identificados (MSL e Pesquisa-ação) e de inserir as atividades relevantes para o domínio. 

Complementando o PCP, foi desenvolvida uma abordagem para apoiar a implantação da 

melhoria do processo baseada no mesmo. 

Apesar do foco do trabalho no contexto de micro e pequenas organizações, não 

significa que o PCP e a abordagem não possam ser usados por organizações de outro 

porte. No entanto não é parte do escopo deste trabalho avaliar a aplicabilidade ou discutir 

possíveis resultados da abordagem em organizações de maior porte 

Em relação aos objetivos deste trabalho (Capítulo 1), os resultados, tanto da 

Pesquisa-ação quanto do survey, suportam a suposição de que a utilização do Perfil de 

Capacidade proposto favorece o alinhamento da melhoria do processo com as 

necessidades e objetivos de negócio das micro e pequenas organizações orientadas à 

manutenção e evolução de produtos de software. 
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Uma abordagem que poderia ter sido utilizada para avaliar se essa suposição é 

verdadeira, seria a comparação de resultados entre organizações do mesmo perfil 

submetidas a iniciativas de melhoria do processo adotando apenas um dos modelos 

(CMMI-DEV ou CMMI-SVC) com organizações que adotaram a abordagem proposta. 

Esta abordagem foi descartada dado o custo-benefício e as ameaças decorrentes da 

comparação entre cenários com características diferentes (cultura, estrutura, objetivos, 

segmento de mercado, pessoas). 

Considerando a limitação de tempo, a disponibilidade de oito organizações que 

foram submetidas à abordagem proposta e o baixo custo de realização de survey, foi 

realizado um survey (Capítulo 6) para investigar a opinião dos profissionais dessas 

organizações. Os resultados do survey vão ao encontro da suposição da tese, fornecendo 

indícios de que a abordagem está alinhada às necessidades e objetivos das organizações 

inseridas no contexto. Segundo a opinião fornecida pelos participantes do estudo, não 

seriam obtidos os mesmos resultados com a adoção de apenas um dos modelos 

individualmente. 

Outro indício que apoia a suposição foram os resultados das avaliações oficiais 

bem sucedidas dos processos das oito organizações em relação aos modelos CMMI-DEV 

e CMMI-SVC. Isto apontou a aceitação da abordagem pelas organizações e a viabilidade 

da sua execução. 

7.1 Contribuições do Trabalho 

As principais contribuições desta tese são: 

 A definição do Perfil de Capacidade de Processo para apoiar a melhoria do 

processo em micro e pequenas organizações orientadas à manutenção e 

evolução de produto de software, que inclui: 

o  Um conjunto selecionado de Áreas de Processo dos modelos CMMI-

SVC e CMMI-DEV, com recomendações dos seus respectivos níveis 

de capacidade; 

o  Uma abordagem para orientar a melhoria do processo nestas 

organizações utilizando o PCP. Esta abordagem exemplifica como as 

Áreas de Processo podem ser implementadas de forma sistêmica em 

organizações do contexto. 

 O Mapeamento Sistemático realizado classificando as abordagens propostas 

pela literatura para a melhoria do processo de software aplicada ao contexto 
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da manutenção e evolução de software. Além disso, foram mapeados os 

principais problemas e as atividades características das organizações deste 

contexto; 

 O Relato de Experiência com os desafios, lições aprendidas e benefícios da 

implementação conjunta dos modelos CMMI-SVC e CMMI-DEV em três 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produtos de software. 

Este relato de experiência também foi uma forma de verificar, na prática, a 

viabilidade do que foi proposto durante a tese.  

 A Transferência Tecnológica através da implementação e divulgação dos 

resultados da tese para empresas situadas no contexto do trabalho 

7.2 Contribuições Acadêmicas 

O artigo “Evaluating a service-oriented approach for software product 

maintenance and evolution in small organizations based on CMMI-DEV and CMMI-

SVC” (desenvolvido a partir do conhecimento originado por este trabalho foi aceito para 

publicação no XVIII Congresso Ibero-Americano em Engenharia de Software (Moreira 

et al., 2015). Este artigo sumariza os resultados obtidos a partir do estudo de Pesquisa-

acão e propõe um conjunto de Áreas de Processo dos modelos CMMI-SVC e CMMI-

DEV que são relevantes para organizações orientadas à manutenção e evolução de 

software 

7.3 Trabalhos Futuros 

Como ações futuras para a continuação da pesquisa iniciada neste trabalho é 

pretendido: 

 Preparar o PCP para que possa ser usado, por outros pesquisadores ou 

profissionais da indústria, para implementação da melhoria do processo em 

organizações do contexto do trabalho. Esta preparação pode ser realizada 

através da disponibilização do PCP via website ou documentação, ou mesmo 

através de treinamentos; 

 Realizar o mapeamento do PCP para utilizar os processos dos modelos MR-

MPS-SW e MR-MPS.SW e avaliar se é possível e viável utilizando estes 

modelos; 
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 Aplicar a abordagem proposta em uma micro empresa (com até 10 

colaboradores), a fim de avaliar o comportamento da abordagem considerando 

o cenário e as limitações da micro empresa; 

 Realizar entrevistas com implementadores de diferentes instituições de 

consultoria a fim de confirmar a relevância e viabilidade da estratégia proposta, 

bem como aprofundar o conhecimento adquirido por meio de novas 

perspectivas; 

 Coletar métricas associadas ao custo-benefício da implementação da melhoria 

do processo utilizando a abordagem proposta em detrimento de outras 

abordagens existentes. 

 Analisar dados a partir de bases de medidas, de uma ou mais organizações que 

adotaram a abordagem para a melhoria dos seus processos, a fim de avaliar 

quantitativamente os benefícios obtidos a partir desta estratégia; 

 Investigar os benefícios da utilização de metodologias ágeis para a gestão das 

atividades relacionadas à manutenção e evolução de software e avaliar se é 

possível melhorar a abordagem proposta através da integração com essas 

metodologias; 

 Realizar um estudo sobre as “melhores práticas de comunicação” para 

organizações orientadas à manutenção e evolução de produto de software e 

como essas melhores práticas se encaixam no PCP desenvolvido nesta tese; 

 Fornecer automação de partes do processo da abordagem através da integração 

de ferramentas. 
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Nas Tabela A.1 e Tabela A.2 são apresentados os artigos com os critérios de 

qualidade, de acordo com a avaliação previamente descrita. 

Tabela A.1 -  Artigos e Valores dos Critérios de Qualidade para Questões de Pesquisa 

ID CQP1 CQP2 CQP3 CQP4 CQP5 CQP6 TOTAL 

E01 0,5 1 0 1 0 1 3,5 

E02 1 1 0 1 0 1 4 

E03 1 1 0 1 1 1 5 

E04 1 0 0 0 1 0,5 2,5 

E05 1 1 0 0 1 1 4 

E06 0,5 0,5 0 O,5 1 0,5 3 

E07 1 0,5 0 0,5 1 1 4 

E08 0,5 1 1 1 1 1 5,5 

E09 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 2 

E10 0,5 0 0,5 1 1 1 4 

E11 1 1 0 1 1 0,5 4,5 

E12 0,5 1 0,5 0,5 1 1 4,5 

E13 0,5 1 0 0,5 1 0,5 3,5 

E14 1 1 0 1 1 1 5 

E15 1 1 0 0 1 1 4 

E16 1 1 0 0,5 1 1 4,5 

E17 0,5 1 0,5 0 1 1 4 

E18 0,5 0 0 1 1 1 3,5 

E19 1 1 0 1 0 1 4 

E20 0,5 1 0 1 1 1 4,5 

E21 1 1 0 0 1 1 4 

E22 1 1 0 1 1 1 5 

E23 1 1 1 1 1 1 6 

E24 0,5 0 0 0,5 1 0,5 2,5 

E25 1 1 0 1 0,5 1 4,5 

E26 1 1 0 0 1 0 3 

E27 0,5 1 0,5 0 1 1 4 

E28 1 0 0 1 0 1 3 

E29 0,5 0,5 1 1 1 1 4 

E30 1 1 0 1 1 1 5 

E31 1 1 0 0,5 1 1 4,5 

E32 1 0,5 0 1 0 1 3,5 

E33 1 1 0 0,5 1 1 4,5 

E34 1 1 0 1 0 1 4 

E35 0,5 1 0 1 1 0,5 4 

E36 0 1 0 1 0 0 2 
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Tabela A.2 - Artigos e valores dos Critérios de Qualidade para qualidade 

técnica dos artigos 

ID CQA1 CQA2 CQA3 CQA4 CQA5 CQA6 CQA7 CQA8 TOTAL 

E01 1 0,5 0 1 0 0,5 0,5 0,5 4 

E02 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

E03 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 7 

E04 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E05 1 1 0 1 0,5 0,5 1 1 6 

E06 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 7 

E07 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E09 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E08 1 0,5 1 0,5 0 0 1 1 5 

E10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E11 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 6 

E12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E13 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 6,5 

E14 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 7 

E15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E17 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 6 

E18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E19 1 0 0,5 1 0,5 0 1 1 5 

E20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

E21 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E22 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E23 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E24 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

E25 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E26 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 1 4,5 

E27 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

E28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E29 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E30 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 7 

E31 1 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 5,5 

E32 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 6,5 

E33 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E34 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 7 

E35 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 6 

E36 0,5 0,5 0 1 0 0 0,5 0,5 3 

 

Na Tabela A.3 é apresentado o resumo final da organização dos artigos de acordo 

com a avaliação dada nos critérios de qualidade. 
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Tabela A.3 - Artigos e valores dos Critérios de Qualidade 

ID Pontuação (CQP) Pontuação (CQA) Normalizado10 

E01 3,5 4 5,4 

E02 4 6 7,1 

E03 5 7 8,5 

E04 2,5 8 7 

E05 4 6 7,1 

E06 3 7 6,9 

E07 4 8 8,3 

E08 5,5 5 7,5 

E09 2 8 6,7 

E10 4 8 8,3 

E11 4,5 6 7,5 

E12 4,5 8 8,8 

E13 3,5 6,5 6,9 

E14 5 7 8,5 

E15 4 8 8,3 

E16 4,5 8 8,8 

E17 4 6 7,1 

E18 3,5 8 7,9 

E19 4 5 6,5 

E20 4,5 4,5 6,6 

E21 4 8 8,3 

E22 5 8 9,2 

E23 6 8 10 

E24 2,5 4 4,6 

E25 4,5 8 8,8 

E26 4 4,5 6 

E27 4 5 6,4 

E28 3 8 7,5 

E29 4 8 8,3 

E30 5 7 8,5 

E31 4,5 5,5 7,2 

E32 3,5 6,5 6,9 

E33 4,5 8 8,8 

E34 4 7 7,7 

E35 4 6 7,1 

E36 2 3 3,5 

 

  

                                                 

 

10 Pontuação Normalizada: percentagem de respostas aos critérios. Para calcular a relevância dos estudos 

foi considerado que cada grupo de critérios de qualidade tem o mesmo peso (mesmo aqueles com 8 ou 6 

critérios), que está sendo normalizado as pontuações. 
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APÊNDICE B -  Formulário de Coleta do MSL 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Mapeamento Sistemático em MPS e Manutenção e Evolução de Software 

 

AVALIADOR 

DATA AVALIAÇÃO: 

TÍTULO TRABALHO:  

 

QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Objetivos do trabalho: 

Q1. Quais estratégias/abordagens são utilizadas na implantação de melhoria do processo de software em 

empresas de desenvolvimento e manutenção de produto?  

Q2. Quais atividades (processos, áreas de conhecimento ou áreas de processo ou domínios) são trabalhadas 

na melhoria do processo de software em empresas de produto ou manutenção de software?  

Q3. Quais problemas/dificuldades e lições aprendidas são relatados na implantação de melhoria do processo 

de software em empresas de produto ou manutenção de software?  

Q4. As estratégias utilizadas na implantação de melhoria do processo de software em empresas de produto 

ou manutenção de software são aplicáveis em pequenas e médias empresas? Como? 

 

OBSERVAÇÕES 

[Informações relevantes do trabalho / Possíveis facetas]  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE 

 

ID CRITÉRIOS DE QUALIDADE – QUESTÕES DE PESQUISA 
SCORE 

VALORES DISPONÍVEIS VALOR 

CQP1 
Descreve uma abordagem para melhoria do processo em 

empresas de produto/manutenção de software? 
Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQP2 
Descreve atividades relacionadas a melhoria do processo em 

empresas de produto/manutenção de software? 
Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQP3 
Descreve como a abordagem pode ser aplicada a empresas de 

micro e pequeno porte? 
Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQP4 Aponta problemas e dificuldades da manutenção de software Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQP5 A abordagem foi aplicada em um cenário real? Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQP6 
A abordagem é replicável (não está relacionada a um único 

cenário)? 
Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

TOTAL  

 

ID CRITÉRIOS DE QUALIDADE – QUALIDADE ARTIGO 
SCORE 

VALORES DISPONÍVEIS VALOR 

CQA1 O trabalho descreve claramente o objetivo da pesquisa? Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQA2 
Existe uma descrição adequada do contexto no qual a pesquisa 

foi realizada? 
Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQA3 
A metodologia de pesquisa foi apropriada para abordar os 

objetivos da pesquisa? 
Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQA4 O estudo é bem/adequadamente referenciado? Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQA5 
Houve uma coleta de dados apropriada para a pesquisa 

realizada? 
Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQA6 Houve uma análise apropriada dos dados? Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQA7 
O trabalho apresenta resultados condizentes com seus 

objetivos? 
Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

CQA8 
Houve uma coleta de dados apropriada para a pesquisa 

realizada? 
Sim (1) Parcial (0,5) Não (0)  

TOTAL  

 

 

ANÁLISE: 

 

 

 

COMENTÁRIOS: 
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APÊNDICE C -  Questionário de Pesquisa  

Prezado Participante,  

 

Meu nome é Renata Moreira, sou aluna de doutorado do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco e consultora da SWQuality. Gostaria da sua atenção 

e disponibilidade para participar de uma pesquisa sobre a estratégia e os resultados do 

projeto de Melhoria do Processo conduzida em sua organização para implementação 

conjunta dos modelos CMMI-DEV e CMMI-SVC.  

Todas as informações fornecidas no preenchimento deste questionário serão 

mantidas em sigilo. Não é interesse dessa pesquisa avaliar a sua organização em 

especifico, mas sim entender quais os problemas, benefícios e desafios relacionados à 

abordagem adotada, conforme a percepção dos colaboradores da organização.  

O preenchimento deste questionário dura cerca de 10 a 15 minutos. As 

informações pessoais ou referente a organização não serão divulgados, sendo utilizados 

somente para fins de organização dos dados.  

Agradeço pela sua colaboração!  

 

Atenciosamente,  

 

Renata T. Moreira  
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1. Informações Básicas e Profissionais  

1.1. Nome  

 

 

1.2. Organização  

 

 

1.3. Qual o porte da organização? *  

(   )  Microempresa – até 9 empregados  

(   )  Pequena Empresa – de 10 a 49 empregados  

(   )  Média Empresa – de 50 a 99 empregados  

(   )  Grande Empresa – mais de 100 empregados 

 

 

1.4. Qual sua experiência profissional com desenvolvimento e manutenção de 

software? * - Considere manutenção todas as atividades correlatas para a prestação do 

serviço em relação ao produto de software (ex. atendimento, helpdesk, implantação, 

comercial).  

(   )  Menos de 1 ano  

(   )  Entre 1 e 3 anos  

(   )  Entre 3 e 5 anos  

(   )  Entre 5 e 10 anos  

(   )  Mais que 10 anos  

 

1.5. Cargo/Papel * - Durante o projeto de Melhoria do Processo de Software  

(   )  Desenvolvedor  

(   )  Analista de Suporte, Helpdesk  

(   )  Gerente de Projetos, Líder de Time, Gerente de Suporte  

(   )  Analista da Qualidade  

(   )  Diretor  

(   )  Outro: ___________________ 
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2. Avaliação da Abordagem utilizada para a Melhoria do Processo  

 

2.1. A estratégia aplicada na organização para a melhoria do processo, baseada nas 

práticas dos modelos CMMIDEV e CMMISVC, foi adequada ao modelo de negócio 

desempenhado pela organização. *  

(   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente   

 

2.2. A organização obteria os mesmos, ou melhores benefícios, caso optasse pela 

melhoria do processo adotando apenas o modelo CMMIDEV. * 

(   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

 

2.3. A organização obteria os mesmos, ou melhores benefícios, caso optasse pela 

melhoria do processo adotando apenas o modelo CMMISVC. *  

(   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

 

2.4. O projeto de melhoria do processo baseado nos modelos CMMIDEV e CMMISVC 

apoiou na resolução dos seguintes problemas: *  

1. Papéis e responsabilidades mal definidos  

 

(   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

2. Falha na comunicação dos envolvidos  (   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

3. Dificuldade em gerenciar solicitações (   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

4. Entregas com falhas ou divergentes do solicitado (   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 
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2.4. O projeto de melhoria do processo baseado nos modelos CMMIDEV e CMMISVC 

apoiou na resolução dos seguintes problemas: *  

5. Ausência de dados quantitativos para a tomada de 

decisões 

(   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

6. Dificuldade em estimar atividades  (   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

7. Dificuldade de gerenciar problemas  (   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

8. Baixo entendimento do sistema pelos 

mantenedores  

(   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

9. Falta de documentação do sistema  (   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

10. Falta de documentação de processos  (   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

11. Baixa motivação do pessoal  (   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente 

 

2.5. Avalie as melhorias observadas na organização decorrentes do projeto de melhoria 

do processo realizado (CMMIDEV+CMMISVC) * 

1. Aumento de Produtividade  (   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

2. Diminuição no número de defeitos (número 

reduzido de defeitos encontrados após a 

liberações de novas versões)  

(   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 
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2.5. Avalie as melhorias observadas na organização decorrentes do projeto de melhoria 

do processo realizado (CMMIDEV+CMMISVC) * 

3. Melhoria da Manutenabilidade (Melhoria na 

capacidade de modificar o software)  

(   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

4. Diminuição do Retrabalho  (   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

5. Melhoria da Qualidade do Serviço (melhoria na 

efetividade de serviços entregues aos clientes)  

(   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

6. Diminuição de Time-to-Market (redução do 

tempo necessário para liberação de versões de 

produtos)  

(   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

7. Redução de custos  (   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

8. Melhoria na precisão de estimativas  (   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

9. Melhoria na Comunicação  (   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

10. Aumento da Satisfação de clientes (Em 

relação à organização, serviços e produtos)  

(   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 
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2.5. Avalie as melhorias observadas na organização decorrentes do projeto de melhoria 

do processo realizado (CMMIDEV+CMMISVC) * 

11. Melhoria da Competitividade  (   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

12. Aumento da Consistência de processos 

(aumentar a consistência do processo entre 

diversos grupos ou setores da organização)  

(   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

13. Melhoria da Mensurabilidade de processos 

(desenvolver a habilidade de medir o processo)  

(   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

14. Melhoria na Documentação do Produto  (   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

15. Aumento da Visibilidade (dos processos, 

atividades, produtividade)  

(   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

16. Melhoria da Motivação de pessoal  (   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

17. Melhoria na Gestão do conhecimento 

(profissional e organizacional)  

(   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 

18. Melhoria em Treinamentos (   )  Melhorou consideravelmente  

(   )  Melhorou pouco  

(   )  Sem mudanças  

(   )  Piorou pouco  

(   )  Piorou consideravelmente 
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2.6. Avalie como os seguintes desafios impactaram a iniciativa de melhoria do processo 

na organização * 

1. Restrição de recursos humanos (baixa quantidade)  (   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

2. Falta de ferramental de apoio  (   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

3. Apoio insuficiente de consultoria especializada  (   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

4. Modelos inadequados ao contexto da organização  (   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

5. Falta de alinhamento entre projeto de melhoria e objetivos 

de negócio  

(   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

6. Baixo envolvimento da equipe  (   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

7. Necessidade de envolvimento de vários setores da 

organização  

(   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

8. Baixo comprometimento da alta gestão  (   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

9. Falta ou limitação de investimentos na equipe 

(treinamentos, contratação, ambiente de trabalho e outros)  

(   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

10. Dificuldade de entendimento das práticas sugeridas 

pelos modelos  

(   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 
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2.6. Avalie como os seguintes desafios impactaram a iniciativa de melhoria do processo 

na organização * 

11. Tamanho da organização  (   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

12. Prazo para a realização do projeto de Melhoria de 

Processo 

(   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

13. Pressões externas ao projeto de melhoria (prazos, 

oportunidades de mercado,  

(   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

14. Extensão do escopo (quantidade de práticas 

recomendadas pelos dois modelos) 

(   )  Dificultou bastante  

(   )  Dificultou pouco  

(   )  Não influenciou  

(   )  Não houve 

 

2.7. Considerando o foco e tamanho da organização, a adoção conjunta dos modelos 

CMMIDEV e CMMISVC é apropriada e executável. * 

(   )  Concordo plenamente 

(   )  Concordo parcialmente 

(   )  Discordo parcialmente   

(   )  Discordo plenamente  

 

2.8. Qual importância você atribui para a realização da avaliação oficial pelo método 

SCAMPI para atestar a conformidade do processo da organização aos modelos 

CMMIDEV e CMMISVC? * 

(   )  Muito Importante. Pelo reconhecimento oficial da conformidade a um modelo 

reconhecido internacionalmente  

(   )  Importante, desde que aliada à uma perceptível melhoria nos processos 

organizacionais  

(   )  Moderada, tão importante quanto a perceptível melhoria nos processos da 

organização  

(   )  Baixa. O principal objetivo esperado é a melhoria do processo, a avaliação é 

opcional 
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2.9. Você gostaria de citar alguma melhoria ou desafio que você enfrentou e que ao 

questionário não cobriu? Gostaria de acrescentar mais alguma informação? 

(   )  Muito Importante. Pelo reconhecimento oficial da conformidade a um modelo 

reconhecido internacionalmente  

(   )  Importante, desde que aliada à uma perceptível melhoria nos processos 

organizacionais  

(   )  Moderada, tão importante quanto a perceptível melhoria nos processos da 

organização  

(   )  Baixa. O principal objetivo esperado é a melhoria do processo, a avaliação é 

opcional 

 

 


