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RESUMO 

 

A necessidade de se obter rapidamente respostas para carências de software 

voltados para os negócios das empresas tem impulsionado as aquisições de software e, 

paralelamente, estimulado a criação de muitas empresas de desenvolvimento voltadas 

para segmentos específicos, como medicina, engenharia, serviço público, etc.  

As aquisições de software devem obedecer a critérios de seleção definidos de 

acordo com os requisitos de negócio (funcionais), técnicos e aspectos comerciais.  No 

entanto, para que estas aquisições obtenham sucesso, temos que responder a questões 

como: Será que estes requisitos estão corretamente alinhados com as estratégias e metas 

estabelecidas pelas empresas? Estamos pagando o preço justo pelas funcionalidades que 

estamos comprando? Seria melhor desenvolver internamente com a equipe de 

desenvolvedores da empresa? Quais critérios definem a compra de um software ou o seu 

desenvolvimento interno? A empresa fornecedora está alinhada às necessidades de 

qualidade estabelecidas pela contratante? 

A falta de utilização de técnicas e ferramentas para a definição de métricas que 

possam ser associadas às questões acima, que nos permitam decidir entre comprar ou 

desenvolver internamente e, no caso de comprar, quais os níveis de aceitação mínimos e 

como poderemos obter uma melhor resposta para qual fornecedor está nos entregando 

um produto mais adequado às nossas necessidades, minimizam as chances de sucesso.  

Neste trabalho é proposta uma abordagem para o planejamento de aquisição de 

software baseado nos modelos de aquisição do MPS-BR e nas áreas de processo do 

modelo CMMI-ACQ, apresentando um conjunto de métricas relevantes que 

normalmente fazem parte deste tipo de atividade, objetivando apoiar os gestores de 

aquisição na definição das necessidades, requisitos e estratégia da aquisição. 

 

Palavras-chave: Aquisição de Software, métricas. 
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ABSTRACT 
. 

The need to quickly get answers to lack of software geared for business 

enterprises has driven the purchase of software and also stimulated the creation of many 

companies geared to development of specific segments, such as medicine, engineering, 

public service and others. 

The acquisitions of software must meet the defined criteria of selection 

according to the requirements of business (functional), technical and commercial 

aspects. However, to achieve success of these acquisitions, we have to answer questions 

such as: Are these requirements properly aligned with the strategies and targets set by 

the companies? Are we paying a fair price for the features that we are buying?  Would it 

be better to develop internally with the company's team of developers? Which criteria 

define the purchase of software or its internal development? Is the supplier aligned to 

the needs of quality provided by the contractor? 

The lack of use of techniques and tools for the definition of metrics that can be 

associated with the above issues which allow us to decide between buying or 

developing internally and in the case of purchasing, which minimum levels of 

acceptance and how we can get a better response for which the supplier is delivering a 

product more suitable to our needs, minimize the chances of success. 

In this paper is proposed an approach for planning the acquisition of software 

based on models of acquisition of the MPS-BR and in the areas of process of CMMI-

ACQ model, with a relevant set of metrics that are normally part of such activity, to 

support the acquisition managers in defining the needs, requirements and strategy of 

acquisition.  

  

Keywords: Acquisition of software, metrics 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos que caracterizam e justificam a 

dissertação. A estrutura deste capítulo está distribuída da seguinte forma: 

• Seção 1.1 – Motivação e Cenário Atual, descreve o que motivou o 

direcionamento desta dissertação para o assunto de métricas em 

aquisição e o cenário atual sobre este assunto tão atual e desafiador. 

• Seção 1.2 – Objetivo, descreve o resultado esperado com o trabalho. 

• Seção 1.3 – Escopo da pesquisa, onde se define qual a dimensão e os 

assuntos que serão tratados neste trabalho e o que não consta do mesmo. 

• Seção 1.4 – Estrutura do trabalho descreve a forma de organização do 

trabalho. 

1.1 Motivação e Cenário Atual 

A aquisição de software passou a ser uma das mais importantes atividades das 

empresas devido à utilização dos softwares adquiridos como parte integrante nos seus 

produtos e serviços, bem como, muitos softwares disponíveis no mercado estão 

totalmente prontos para serem integrados nos processos de apoio nos níveis operacional, 

tático e estratégico. Entretanto, a aquisição de software, é uma atividade crítica e que 

para ser bem sucedida depende da experiência dos gestores de aquisição e execução de 

atividades que definam as necessidades, os requisitos e as estratégias para seleção e 

aceitação.  

As empresas que desenvolvem software têm, cada vez mais, feito opção por 

trabalhar de forma especializada, por área de negócio, e este tipo de fornecedor vem 

tendo um crescimento bem acentuado nos últimos anos. O software sob medida, que é 

desenvolvido para necessidades específicas e que podem ser utilizados em diversas 

empresas com pequenas adaptações, só foi incorporado como produto de prateleira 

pelas empresas do ramo mais recentemente.  
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Apesar da rapidez de disponibilização destes softwares no mercado e o crescente 

volume de compra destes, pelas empresas, está existindo muita insatisfação devido aos 

prejuízos causados por atrasos e não atendimento dos requisitos mínimos.    

1.2 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é definir a atividade de planejamento de aquisição para 

um processo de aquisição de software, com as suas tarefas, guias e templates, para ser 

utilizada nas organizações no apoio de aquisição de software, de forma a maximizar a 

aderência do software adquirido com a real necessidade e requisitos.  Juntamente com a 

atividade de planejamento da aquisição são incluídas as tarefas de medição e análise 

para que sejam realizadas paralelamente com as demais tarefas de planejamento da 

aquisição, bem como, são apresentadas as métricas relevantes relacionadas aos objetivos 

de medições e às necessidades de informações identificadas durante a execução de uma 

aquisição.  

1.3 Escopo da Pesquisa 

O escopo da pesquisa está limitado à atividade de planejamento de aquisição em 

um processo de aquisição de produto de software sob encomenda, podendo existir 

alguma customização para integração com os sistemas da empresa que está adquirindo. 

Serão consideradas as tarefas de definição da necessidade e requisitos da aquisição e as 

tarefas de montagem de uma estratégia de aquisição, baseado no guia de aquisição do 

MPS-BR e as tarefas para a identificação e definição das necessidades de medição, 

utilizando a área de processo de Medição e Análise do modelo CMMI-ACQ. Não serão 

consideradas as atividades relacionadas ao acompanhamento da aquisição do software 

nem de encerramento da aquisição, ficando estas para trabalhos futuros. 

1.4 Metodologia de Pesquisa 

Este trabalho foi realizado seguindo as seguintes etapas: 

� Estudo-da-arte sobre aquisição de software e métricas; 

� Análise de diversos modelos de aquisição de software e técnicas de 

métricas; 
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� Escolha de um modelo para ser utilizado como base da dissertação para a 

atividade de preparação da aquisição de software; 

� Elaboração da atividade de preparação de aquisição, baseado em um 

modelo de aquisição de software; 

� Elaboração de uma relação das métricas associadas com a aquisição de 

software; 

� Realização de uma pesquisa qualitativa, através de questionários, para 

validação da proposta e posterior refinamento da mesma; 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Além deste capítulo introdutório, este trabalho está estruturado da seguinte 

forma:  

• O Capítulo 2 apresenta os modelos de aquisição de software que servirão de base  

teórica para a dissertação. Os modelos de aquisição são normalmente seguidos 

como base para processos de aquisição nas empresas. 

• O Capítulo 3 apresenta os principais conceitos de métricas e a sua aplicação nas 

empresas, dando ênfase a métricas para aquisição de software. 

• No Capítulo 4 propõe um processo de aquisição de software, limitando-se às 

atividade de “Preparação da Aquisição”. O processo está baseado no guia de 

aquisição do MPS-BR e na estrutura de área de processos do CMMI-ACQ 

(aquisição), incluindo atividades de medição e análise e apresentando uma relação 

de necessidades de medição normalmente envolvidas neste processo de aquisição.  

• No Capítulo 5 apresenta uma análise crítica do processo proposto, realizada 

através de resposta a questionário efetuada por especialista na área de aquisição de 

software. São apresentados: uma tabulação das respostas, análise dos 

entrevistados e sugestões e comentários principais repassados pelos especialistas. 

• No Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho, as contribuições trazidas por 

este, as principais dificuldades enfrentadas, os trabalhos relacionados e possíveis 

extensões para trabalhos futuros. 
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Além dos capítulos citados acima, ao final deste trabalho estão também descritos 

os apêndices com o questionário referenciado no Capítulo 5, os guias e os templates de 

documentos referenciados pelo processo proposto no Capítulo 4. 
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2  - MODELOS DE AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE 

 

Neste capítulo são apresentados os modelos de aquisição de software que dão 

suporte conceitual a este trabalho e, que são mais comumente seguidos como base para 

a institucionalização de processos de aquisição nas empresas no Brasil e 

internacionalmente. O capítulo apresenta a seguinte estrutura: 

• Seção 2.1. Contexto Atual: descreve o processo evolutivo das normas e 

processos de aquisição de software. 

• Seção 2.2. CMMI – ACQ (CMMI para Aquisição): apresenta o modelo 

de processo de aquisição de software, baseado no CMMI. 

• Seção 2.3. MPS/BR: apresnta o modelo de processo de aquisição de 

software, criado pelo MPR/BR. 

• Seção 2.4. ISO 12207 – Processo de Aquisição: Descreve a estrutura e os 

padrões referentes ao processo de aquisição, definidos na norma ISO 

12207. 

• Seção 2.5. PMBOK – Gerenciamento de Aquisições: Descreve a área de 

conhecimento de Gerenciamento de Aquisições do PMBOK.  

• Seção 2.6. Considerações Finais: apresenta um quadro comparativo dos 

modelos descritos e justifica a utilização dos modelos para serem 

utilizados como base deste trabalho. Descreve também as considerações 

finais a respeito desse capítulo. 

 

 



 

Planejamento de Aquisição de Software com ênfase em Necessidades de Medição  6 

 

2.1 Contexto Atual 

Os modelos de aquisição de software estão se consolidando cada vez mais como 

instrumentos de apoio dentro das empresas que ao invés de desenvolverem seus 

próprios softwares, utilizam o esforço nas atividades fim e adquirem o software de 

terceiros.  Neste capítulo descrevemos sucintamente os principais modelos de aquisição 

de software que foram avaliados e influenciaram a execução desta dissertação.  

2.2 CMMI – ACQ (CMMI para Aquisição) 

O CMMI-ACQ (Versão 1.2) é uma coleção das melhores práticas de aquisição 

do governo e da indústria descritas segundo a arquitetura CMMI. O CMMI-ACQ é 

baseado na fundação CMMI (isto é, componentes do modelo comuns a todos os 

modelos CMMI e constelações). O CMMI-ACQ incorpora também o trabalho de 

diversas organizações da aquisição para adaptar a constelação do desenvolvimento para 

o uso em uma organização, no processo de aquisição. [CMMI-ACQ] 

O modelo de CMMI-ACQ fornece orientações para a aplicação das melhores 

práticas do CMMI pelo adquirente, com foco em atividades para iniciar e controlar a 

aquisição dos produtos e dos serviços para atender as necessidades do cliente.  

 

2.2.1 Estrutura do CMMI-ACQ  

O modelo CMMI-ACQ tem uma estrutura CMMI padrão, ou seja, os 

componentes do modelo são baseados nas áreas de processos que são compostos por 

Metas específicas e genéricas, formados pelas práticas específicas e genéricas 

respectivamente.   [CMMI-ACQ] 

Os componentes do modelo e seus relacionamentos são sumarizados na Figura 

2-1. 



 

Planejamento de Aquisição de Software com ênfase em Necessidades de Medição  7 

 

Process Area

Generic PracticesGeneric Practices

Generic GoalsGeneric Goals

Expected InformativeInformativeRequiredKEY:

Purpose 
Statement

Introductory
Notes

Related
Process Areas

SubpracticesSubpractices

Specific GoalsSpecific Goals

Specific PracticesSpecific Practices

Typical Work

Products

Typical Work

Products
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Figura 2-1 - Componentes do Modelo 

Uma área de processos é um conjunto de práticas relacionadas que, quando 

executadas coletivamente, satisfazem os objetivos considerados importantes para fazer a 

melhoria nessa área. 

No CMMI-ACQ existem 22 áreas de processos que são apresentados na Tabela 

2-1, agrupadas por categoria [CMMI-ACQ]: 

Tabela 2-1 - Áreas de Processo do CMMI ACQ 

Categoria Acrônimo Área de Processo Nível 
Aquisição AM Gerenciamento do acordo 2 
Aquisição ARD Desenvolvimento dos Requisitos da 

Aquisição 
2 

Aquisição ATM Gerenciamento Técnico da Aquisição 3 
Aquisição AVAL Validação da Aquisição 3 
Aquisição AVER Verificação da Aquisição 3 
Processos de Suporte CAR Análise e Resolução da Causa 5 
Processos de Suporte CM Gerenciamento de Configuração 2 
Processos de Suporte DAR Análise e Resolução da Decisão 3 
Gerenciamento do Projeto IPM Gerenciamento Integrado do Projeto 3 
Processos de Suporte MA Medição e Análise 2 
Processos de Alta Maturidade OID Disponibilização e Inovação Organizacional  5 
Processos Organizacionais OPD Definição dos Processos Organizacionais 3 
Processos Organizacionais OPF Foco em Processos Organizacionais 3 
Processos de Alta Maturidade OPP Performance dos Processos Organizacionais 4 
Processos Organizacionais OT Treinamento Organizacional 3 
Processos do Projeto PMC Controle e Monitoração do Projeto 2 
Processos do Projeto PP Planejamento de Projeto 2 
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Processos de Suporte PPQA Garantia da Qualidade de Processos e Produto 2 
Processos de Alta Maturidade QPM Gerenciamento Quantitativo do Projeto 4 
Processos do Projeto REQM Gerenciamento dos Requisitos 2 
Processos do Projeto RSKM Gerenciamento de Riscos 3 
Processos do Projeto SSAD Desenvolvimento dos acordos do Comprador 

e do Fornecedor  
2 

2.3 MPS/BR – Guia de Aquisição 

O Guia de Aquisição do MPS.BR faz parte do programa para Melhoria de 

Processo do Software Brasileiro coordenado pela Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), que conta com apoio do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem como referência o Processo de  

aquisição da Norma Internacional ISO/IEC 12207:1995/Amd 1:2002 [MPS.BR, 2007].  

2.3.1 Estrutura do Guia de Aquisição 

O Guia de Aquisição do MPS-BR define um processo de aquisição com as 

atividades, tarefas, produtos e orientações necessárias e compatíveis com os demais 

processos do MPS-BR. Em termos de atividades e tarefas a estrutura do Guia de 

Aquisição mostrada na Figura2-2: 

 

Figura2-2 – Atividades do Processo de Aquisição MPS/BR [MPS.BR, 2007] 
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Atividade: Preparação da aquisição 

Objetivo: O propósito da atividade de preparação da aquisição é estabelecer as 

necessidades e os requisitos da aquisição e comunicá-los aos potenciais fornecedores. A 

execução desta atividade é fundamental para o estabelecimento da estratégia de 

condução de todo o processo de aquisição, levando-se em conta as necessidades e 

requisitos estabelecidos, bem como as demais variáveis de contexto da aquisição 

[MPS.BR, 2007]. 

As tarefas previstas compreendem: 

� Estabelecer a necessidade: Estabelecer as necessidades a serem atendidas por 

meio da aquisição, desenvolvimento ou melhoria de um software.  Durante esta 

tarefa são analisadas as necessidades e resultados que a organização pretende 

atingir com o projeto de aquisição, avaliando-se o efetivo escopo das 

necessidades a serem contempladas pela aquisição. Esta tarefa é fundamental, 

pois indica a primeira tomada de decisão quanto ao prosseguimento do projeto e 

que resultados são esperados pela organização após a efetivação da aquisição. 

 

� Definir os requisitos: Identificar os requisitos do cliente para um software. Se 

necessário, as organizações poderão solicitar informações de fornecedores ou 

realizar pesquisas e identificar as melhores práticas de outras organizações, que 

adquiriram produtos e serviços semelhantes, com vistas a determinar os 

requisitos a partir de soluções disponíveis no mercado. Durante esta tarefa 

devem ser especificados os requisitos a serem considerados no projeto de 

aquisição, incluindo os seguintes: 

o Requisitos dos interessados (stakeholders): as necessidades devem ser 

transformadas em requisitos mais específicos que contemplem os 

diversos tipos de interessados (stakeholders), tais como, usuários, 

planejadores, gestores, desenvolvedores e beneficiários do sistema; 

o Requisitos do sistema: requisitos envolvendo processos, hardware, 

software, integrações, ambiente e pessoas que irão compor a solução que 

atenderá as necessidades estabelecidas; 

o Requisitos do software: requisitos do(s) produto(s) de software que 

irá(ão) compor o(s) sistema(s) a ser(em) implementado(s). Devem ser 

especificados os requisitos funcionais e requisitos de qualidade; 
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o Requisitos de projeto: ciclo de vida a ser adotado, técnicas, 

metodologias, forma de gestão e de documentação do projeto; 

o Requisitos de manutenção: requisitos relacionados à manutenção do 

software após a sua entrega; 

o Requisitos de treinamento: características esperadas do treinamento 

relacionado ao software a ser entregue; e 

o Requisitos de implantação: descrição dos procedimentos necessários para 

a implantação do software no ambiente de operação, como, por exemplo, 

a carga do banco de dados, a implementação numa configuração 

distribuída, entre outros. 

 

Além destes requisitos, podem ser considerados outros requisitos e 

restrições que afetam diretamente o projeto de aquisição como, por exemplo, 

restrições legais, financeiras, de prazo do projeto e de número de usuários do 

sistema em operação [MPS.BR, 2007]. 

 

� Revisar requisitos: Analisar e validar os requisitos definidos com relação às 

necessidades da aquisição, para reduzir os riscos de não entendimento por parte 

dos potenciais fornecedores. A revisão dos requisitos estabelecidos deve 

considerar itens como: 

o Avaliar se todos os interessados (stakeholders) estão sendo considerados 

nos requisitos, ou se as ausências são justificadas; 

o Verificar eventuais situações de conflitos e inconsistências entre 

requisitos; 

o Verificar a existência de requisitos incompletos, ambíguos e não 

verificáveis; 

o Verificar se os requisitos do software contemplam aspectos funcionais e 

de qualidade; 

o Avaliar a relação custo/benefício dos requisitos, apontando situações 

críticas. 

 

� Desenvolver uma estratégia de aquisição: Desenvolver uma estratégia para a 

aquisição do software compatível com as necessidades a serem atendidas pela 
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aquisição. Esta tarefa é responsável por orientar a condução das tarefas das 

demais atividades de aquisição, levando em conta as necessidades e requisitos 

estabelecidos e os contextos da organização adquirente e do mercado fornecedor. 

A representação da estratégia se materializa através do plano de aquisição, que é 

insumo para elaboração do pedido de proposta e contempla itens como: os 

termos contratuais, os termos financeiros, os termos técnicos, a lista de produtos 

a serem entregues, os mecanismos de controle do projeto de aquisição, normas e 

modelos a serem seguidos pelo fornecedor, riscos identificados no projeto, 

critérios de aceitação do produto e as responsabilidades das equipes em relação 

ao projeto. 

 

� Definir os critérios de seleção de fornecedores: Estabelecer e acordar os 

critérios de seleção de fornecedores, bem como a forma de avaliação a ser 

aplicada. Como fatores que podem influenciar na escolha do fornecedor podem 

ser citados: localização geográfica do fornecedor; registro de desempenho em 

trabalhos similares; equipe e infra-estrutura disponíveis para o desenvolvimento 

do produto desejado; tempo de mercado; experiência no domínio do problema; 

nível de qualidade de seus processos utilizados; e certificações exigidas. 

 

Atividade: Seleção do fornecedor 

Objetivo: O propósito da atividade de seleção do fornecedor é escolher a organização 

que será responsável pelo desenvolvimento e entrega do S&SC em conformidade com 

os requisitos estabelecidos. A execução desta atividade busca identificar o fornecedor 

adequado aos requisitos estabelecidos, levando-se em conta uma combinação 

harmoniosa entre resultados a serem obtidos, prazos, recursos e riscos envolvidos. 

Como conseqüência será escolhido o fornecedor que será o parceiro da empresa 

contratante até o final do contrato [MPS.BR, 2007].  

As tarefas previstas compreendem: 

� Avaliar a capacidade dos fornecedores: Avaliar a capacidade dos fornecedores 

potenciais mediante os requisitos definidos e de acordo com os critérios de 

seleção de fornecedores. Esta tarefa é importante principalmente quando se 

pretende fazer uma seleção prévia de fornecedores a partir de suas respectivas 
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qualificações de processos, levando em conta os critérios de seleção 

estabelecidos pelo adquirente. Há situações em que organizações adquirentes 

utilizam um banco de possíveis fornecedores, selecionados a partir de critérios 

gerais. Neste caso, a seleção para uma aquisição específica é feita a partir da 

aplicação dos critérios de seleção estabelecidos para esta aquisição nos 

fornecedores potenciais que fazem parte do banco existente na organização. 

 

� Selecionar o fornecedor: Selecionar o fornecedor a partir da avaliação das 

propostas recebidas, considerando o entendimento do problema e as soluções 

técnicas sugeridas mediante os requisitos definidos para o software. Nesta tarefa 

são confrontadas as características do fornecedor e as suas soluções técnicas 

apresentadas com os requisitos e critérios de seleção definidos. Dependendo do 

que foi definido nos critérios de seleção, esta tarefa poderá requerer avaliação 

dos processos de software dos fornecedores ou avaliação da qualidade de 

produtos de software (principalmente quando da seleção de algum produto 

específico). 

 
� Preparar e negociar um contrato: Negociar um contrato com o fornecedor 

selecionado, expressando as expectativas do adquirente e as responsabilidades 

das partes envolvidas (adquirente e fornecedor). Definido o fornecedor e a 

proposta técnica a ser implementada, esta tarefa deverá contemplar uma revisão 

do plano de aquisição nos tópicos de monitoração da capacidade do fornecedor e 

dos riscos e mecanismos de mitigação, devendo ser considerada a necessidade 

de inclusão ou complementação destes aspectos no contrato a ser firmado entre 

as partes. 

 

Atividade: Monitoração do fornecedor 

Objetivo: O propósito da atividade de monitoração do fornecedor é acompanhar e 

garantir o desempenho do fornecedor mediante os termos do contrato. A execução desta 

atividade é fundamental para monitorar o desenvolvimento do S&SC e da relação 

adquirente-fornecedor durante todo o período do contrato estabelecido. As avaliações 
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realizadas ao longo do desenvolvimento do contrato permitem identificar problemas, 

tomar decisões gerenciais, projetar a qualidade final esperada para o S&SC e minimizar 

riscos. Dependendo da abordagem adotada, os resultados de avaliações intermediárias 

poderão ser utilizados nas tarefas da atividade de aceitação [MPS.BR, 2007].  

 
As tarefas previstas compreendem: 

 
� Estabelecer e manter comunicações: Estabelecer e manter um canal de 

comunicação entre o fornecedor e o adquirente. Esta tarefa é fundamental, pois 

define a forma de comunicação entre as partes (por exemplo, cronograma, 

representantes, documentos utilizados, reuniões, revisões conjuntas) a ser 

adotada durante todo o período vigente do contrato. Esta comunicação 

estabelecida, bem como os produtos requeridos e gerados devem ser 

considerados em todas as demais tarefas dessa atividade. 

 
� Trocar informação sobre o progresso técnico: Utilizar o canal de 

comunicação para trocar informações sobre o progresso técnico do fornecedor, 

além de aspectos de custos e a identificação de possíveis riscos. Esta troca de 

informações poderá ocorrer durante as tarefas típicas de desenvolvimento do 

projeto (por exemplo, no levantamento de requisitos, aprovação de artefatos, 

reuniões de esclarecimentos, entre outros) podendo, no entanto, fornecer 

informações importantes sobre a evolução técnica do projeto. 

 
 
� Inspecionar o desenvolvimento com o fornecedor: Inspecionar, regularmente, 

aspectos do desenvolvimento com o fornecedor, tendo como base os termos do 

contrato. Os aspectos incluem questões técnicas, de qualidade, custos e prazos. 

A inspeção é um evento formal que ocorre em marcos do projeto. Deverá ser 

planejada antecipadamente e ocorrer em pontos bem definidos que possam trazer 

o melhor retorno com relação ao andamento do projeto. Como pode envolver um 

expressivo volume de recursos, a quantidade de inspeções deverá ser 

proporcional à criticidade do projeto. Em geral, deverá valer-se de medidas 

coletadas ao longo das próprias tarefas do projeto, porém poderá demandar 

medições específicas sobre os artefatos produzidos no projeto. Esta tarefa poderá 
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ser executada pelo próprio adquirente ou, dependendo de sua complexidade, 

poderá requerer a utilização de recursos de terceira-parte. 

� Monitorar a aquisição: Monitorar a aquisição, tendo como base o contrato, 

para que o progresso possa ser avaliado garantindo que aspectos como custo, 

qualidade e prazo sejam atendidos. A monitoração do projeto é uma tarefa 

executada por meio da análise de medidas obtidas no processo executado. A 

análise destas medidas permite a obtenção de indicadores de desempenho do 

projeto na situação em que foram obtidas as medidas, além da projeção da 

situação futura do projeto. A monitoração deve envolver aspectos que 

caracterizam o progresso do projeto, tais como atendimento aos requisitos, 

custos e prazos, os riscos envolvidos, nível de problemas que estão sendo 

enfrentados e aderência ao processo que foi contratado. A monitoração é a base 

para a tomada de ações gerenciais, tais como revisão de prazos e requisitos, 

alocação de recursos, interrupção de atividades, aceitação (ou não) de artefatos, 

aplicação de penalidades, solicitação do envolvimento de interessados 

(stakeholders) ou até mesmo a interrupção do contrato. 

 
� Obter acordo quanto às alterações: As alterações propostas por qualquer uma 

das partes devem ser negociadas e seus resultados devem ser  documentados no 

contrato. O contrato deve estar preparado para a necessidade de implementar 

alterações em relação aos requisitos inicialmente estabelecidos. Estas alterações 

podem vir a significar novas responsabilidades para as partes além de poder 

influenciar os prazos e custos envolvidos. 

 

� Acompanhar problemas: Problemas que surgirem durante a execução do 

contrato deverão ser registrados e acompanhados até a sua solução pelas partes. 

A adoção de uma solução de acompanhamento de problemas permite que os 

problemas identificados sejam declarados e designados para os respectivos 

responsáveis até a sua solução definitiva ou criação de soluções de contorno 

aceitáveis. Ações de gestão sobre os dados obtidos poderão evitar a recorrência 

de problemas, melhorando a qualidade do processo adotado. 
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Tarefa: Aceitação pelo cliente 

Objetivo: O propósito da atividade de aceitação pelo cliente é aprovar o software 

entregue pelo fornecedor quando todos os critérios de aceitação estiverem satisfeitos. 

Nesta atividade são refinados os critérios de aceitação que foram definidos no plano de 

projeto e incorporados no pedido de proposta e no contrato. As avaliações podem ser 

conduzidas no decorrer do contrato, por uma abordagem envolvendo múltiplas iterações 

e entregas de produtos, ou por meio de uma entrega única. O software entregue é 

analisado para identificar a conformidade aos critérios estabelecidos. As tarefas de 

avaliação são concebidas de modo a reduzir a interferência com as avaliações 

executadas pelo fornecedor e a duplicação de esforços de avaliação. Não havendo 

aprovação do software, e dependendo das cláusulas contratuais, podem ser planejados e 

implementados ajustes para que o produto seja submetido a uma nova avaliação. Este 

ciclo ocorre enquanto o produto não é aprovado, ou até que seja definitivamente 

rejeitado [MPS.BR, 2007].  

 
As tarefas previstas compreendem: 
 

� Definir critérios de aceitação: Estabelecer e acordar os critérios de aceitação do 

software, bem como a forma de avaliação a ser aplicada. Os critérios são 

definidos com base nos requisitos do contrato. Nesta tarefa deverão ser feitas as 

adaptações finais nos critérios de aceitação e no plano de testes que foram 

elaborados na atividade de preparação da aquisição. Neste momento devem ser 

levados em conta não apenas os requisitos estabelecidos, mas as suas formas de 

implementação através das diversas funções do software. Esta tarefa requer o 

estabelecimento de uma correlação entre os requisitos especificados e as funções 

do software que foram implementadas. Os requisitos abrangidos pelos critérios 

de aceitação deverão ser desdobrados em casos de teste das funções do software 

que permitam constatar o atendimento às medidas estabelecidas 

 
� Avaliar o produto entregue: Avaliar o software com base nos critérios de 

aceitação definidos. Nesta tarefa são complementados os testes necessários para 

confirmar o atendimento aos critérios de aceitação definidos. Dependendo da 
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abordagem utilizada para desenvolvimento do software, parte das tarefas de 

avaliação poderá ser executada ao longo da execução do projeto. 

 
� Manter conformidade com o contrato: Resolver qualquer aspecto relacionado 

à aceitação, de acordo com os procedimentos estabelecidos no contrato. Esta 

tarefa apenas assegura que o contrato deverá ser utilizado como referência para 

dirimir questões que possam surgir no processo de aceitação e para garantir que 

o S&SC entregues estão de acordo com o contrato. 

 
� Aceitar o software: Aceitar o software e comunicar sua aceitação ao 

fornecedor. Esta tarefa representa o rito de passagem do software de seu estágio 

de fornecimento para o de recebimento pelo cliente. Deverá estar completamente 

respaldada pelos relatórios produzidos no processo de avaliação e pela 

observação de todos os critérios de aceitação definidos anteriormente. Além dos 

critérios de avaliação do produto de software entregue, devem também ser 

considerados os critérios relacionados aos serviços associados, por exemplo, ao 

processo de implantação do software e ao atendimento das condições para que o 

mesmo entre em processo de manutenção. 

 

2.4 ISO 12207 – Processo de Aquisição 

A Norma ISO/IEC 12207 “Processo de Ciclo de Vida de Software” é a primeira 

norma internacional que descreve em detalhes os processos atividades e tarefas que 

envolvem o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de produtos de 

software.  

A principal finalidade desta norma é servir de referência para os demais padrões 

que venham a surgir. Lançada em agosto 1995, ela é citada em quase todos os trabalhos 

relacionados à engenharia de software desde então, inclusive aqueles relativos à 

qualidade. 

A norma cobre o ciclo de vida do software desde a sua concepção até o final de 

sua vida útil e é usada como referência em diversos países, inclusive no Brasil, para 

permitir que as empresas atinjam um patamar competitivo compatível com o  
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2.4.1 Estrutura da ISO/IEC 12207 – Área de Aquisição 

A norma estabelece uma arquitetura de alto nível para o ciclo de vida do 

software que abrange desde a concepção até a descontinuidade do mesmo. 

Cada processo é definido em termos de suas atividades, e cada atividade é 

adicionalmente definida em termos de suas tarefas. Os processos do ciclo de vida são 

[ISO/IEC12207]: 

� Processos fundamentais: onde estão os processos de aquisição, 

fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção; 

� Processos de apoio: onde estão os processos de documentação, gerência 

de configuração, garantia da qualidade, verificação, validação, revisão 

conjunta, auditoria e resolução de problemas; 

� Processos organizacionais: onde estão os processos de gerência, infra-

estrutura, melhoria e treinamento; e 

� Processos de adaptação: onde estão as atividades necessárias para 

adaptar a norma para sua aplicação na organização ou em projetos. 

A Tabela 2-2 apresenta os processos fundamentais que tratam do assunto 

aquisição, são eles aquisição propriamente dita e fornecimento.. 

 

Tabela 2-2 - Descrição dos processos fundamentais relacionados à aquisição [ISO/IEC12207] 

Processos 

fundamentais 

Atendem à contratação entre o adquirente e o fornecedor 

e à execução do desenvolvimento, da operação ou da manutenção 

de produtos de software durante o ciclo de vida do software. 

Aquisição Define as atividades do adquirente. Inicia-se com a 

definição da necessidade de adquirir um sistema, um produto ou 

um serviço de software e continua com a preparação e a emissão 

de pedido de proposta, com a seleção do fornecedor e a gerência 

do processo de aquisição mediante a aceitação do sistema, 

produto ou serviço de software. 

Fornecimento Define as atividades do fornecedor. O processo pode ser 

iniciado tanto pela decisão de preparar uma proposta para atender 
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iniciado tanto pela decisão de preparar uma proposta para atender 

à solicitação de um adquirente, quanto pela assinatura e 

celebração de um contrato com o adquirente para fornecer o 

sistema ou software. O processo continua com a disseminação 

dos procedimentos e recursos necessários para gerenciar e 

garantir o projeto, incluindo o desenvolvimento e a execução dos 

planos de projeto até a entrega do sistema ou software para o 

adquirente. 

 

 

A norma descreve também, os princípios da gerência da qualidade. Ela os 

executa em três etapas básicas: 

� Integração da qualidade no ciclo de vida – a norma provê os requisitos 

para um conjunto integrado de processos durante todo o ciclo de vida, no 

qual cada processo é construído dentro do ciclo do Plan-Do-Check-Act 

(PDCA). Trata todas as atividades relacionadas à qualidade como uma 

parte integrante do ciclo de vida do software e também apropria essas 

atividades para cada processo no ciclo de vida; 

� Processo de garantia da qualidade – o processo de garantia da 

qualidade visa garantir que os produtos e serviços estejam de acordo com 

os requisitos contratuais. As pessoas responsáveis por esse processo são 

investidas da necessária liberdade e autoridade organizacional;  

� Processo de melhoria – a norma contém um processo de melhoria, em 

nível de organização e corporação, para gerenciamento da qualidade de 

seus próprios processos estabelecidos. Estes processos não serão 

detalhados neste trabalho, porém a consulta à norma poderá trazer 

subsídios importantes para organizações adquirentes que tenham 

preocupações com gestão da qualidade.  

A ISO/IEC 12207 é considerada de grande importância para os processos 

internacionais de aquisição de software porque reconhece as distintas funções existentes 

para os compradores e fornecedores. Esta norma tem a intenção de ser usada pelas 
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partes quando existir entre elas um acordo ou contrato que define o desenvolvimento, 

manutenção ou operação de um sistema de software. 

O processo de aquisição, definido pela ISO/IEC 12207, tem como propósito 

obter um produto ou serviço que satisfaça a necessidade expressa pelo cliente. O 

processo inicia com a identificação de uma necessidade do cliente e encerra com a 

aceitação do produto ou serviço. Este processo é constituído pelas seguintes atividades: 

� Preparação da aquisição – tem como propósito estabelecer as 

necessidades e os objetivos da aquisição e comunicá-los aos 

fornecedores em potencial. 

� Seleção do fornecedor – tem como propósito escolher a organização que 

será responsável pelo atendimento aos requisitos do projeto. 

� Monitoração do fornecedor – tem como propósito acompanhar e 

avaliar o desempenho do fornecedor em relação aos requisitos acordados. 

� Aceitação pelo cliente – tem como propósito aprovar os produtos 

entregues pelo  fornecedor quando todos os critérios de aceitação são 

aceitos. 

2.5 PMBOK – Gerenciamento de Aquisições do Projeto 

No PMBOK a aquisição de software é referenciada em uma área de 

conhecimento chamada de “Gerenciamento de aquisições do projeto” que descreve os 

processos que compram ou adquirem produtos, serviços ou resultados, além dos 

processos de gerenciamento de contratos. Esta área consiste dos processos de Planejar 

compras e aquisições, Planejar contratações, Solicitar respostas de fornecedores, 

Selecionar fornecedores, Administração de contrato e Encerramento do contrato. 

2.5.1 Estrutura do PMBOK – Área de Aquisição 

O gerenciamento de aquisições do projeto inclui os processos de gerenciamento 

de contratos e de controle de mudanças necessários para administrar os contratos ou 

pedidos de compra emitidos por membros da equipe do projeto autorizados. Também 

inclui a administração de qualquer contrato emitido por uma organização externa (o 

comprador) que está adquirindo o projeto da organização executora (o fornecedor) e a 
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administração de obrigações contratuais estabelecidas para a equipe do projeto pelo 

contrato [PMBOK2004].  

A Figura 2-3 fornece uma visão geral dos processos de gerenciamento de 

aquisições do projeto que são: 

 
� Planejar compras e aquisições – determinação do que comprar ou adquirir 

e de quando e como fazer isso. 

� Planejar contratações – documentação dos requisitos de produtos, serviços 

e resultados e identificação de possíveis fornecedores. 

� Solicitar respostas de fornecedores – obtenção de informações, cotações, 

preços, ofertas ou propostas, conforme adequado.  

� Selecionar fornecedores – análise de ofertas e escolha entre possíveis 

fornecedores e negociação de um contrato por escrito com cada fornecedor. 

� Administração de contrato – gerenciamento do contrato e da relação entre 

o comprador e o fornecedor, análise e documentação do desempenho atual 

ou passado de um fornecedor a fim de estabelecer ações corretivas 

necessárias e fornecer uma base para futuras relações com o fornecedor, 

gerenciamento de mudanças relacionadas ao contrato e, quando adequado, 

gerenciamento da relação contratual com o comprador externo do projeto.  

� Encerramento do contrato – terminar e liquidar cada contrato, inclusive a 

resolução de quaisquer itens em aberto, e encerrar cada contrato aplicável ao 

projeto ou a uma fase do projeto.  

 
Esses processos interagem entre si e também com os processos em outras áreas 

de conhecimento. Cada processo pode envolver o esforço de uma ou mais pessoas ou de 

grupos de pessoas, com base nas necessidades do projeto. Embora os processos sejam 

apresentados aqui como componentes distintos com interfaces bem definidas, na prática 

eles se sobrepõem [PMBOK 2004].   

Os processos de gerenciamento de aquisições do projeto envolvem contratos que 

são documentos legais entre um comprador e um fornecedor. Um contrato é um acordo 

que gera obrigações para as partes, obrigando o fornecedor a fornecer os produtos, 
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serviços ou resultados especificados e obrigando o comprador a fornecer compensação 

monetária ou outra compensação de valor. Um contrato é uma relação legal sujeita a 

remediação nos tribunais. O acordo pode ser simples ou complexo e pode refletir a 

simplicidade ou a complexidade das entregas. Um contrato inclui termos e condições e 

pode incluir outros itens como a proposta ou publicações de marketing do fornecedor e 

qualquer outra documentação em que o comprador esteja se baseando para estabelecer o 

que o fornecedor deve realizar ou fornecer. É responsabilidade da equipe de 

gerenciamento de projetos ajudar a adaptar o contrato às necessidades específicas do 

projeto. A maior parte das organizações possui políticas e procedimentos documentados 

que definem especificamente quem pode assinar e administrar esses acordos em nome 

da organização [PMBOK 2004]. 

Embora todos os documentos do projeto estejam sujeitos a alguma forma de 

análise e aprovação, a natureza de obrigação legal de um contrato geralmente significa 

que estará sujeito a um processo de aprovação mais amplo. Em todos os casos, o foco 

principal do processo de análise e aprovação garante que a linguagem do contrato 

descreve os produtos, serviços ou resultados que irão satisfazer a necessidade do projeto 

identificada.  

A equipe de gerenciamento de projetos pode buscar desde o início o suporte de 

especialistas nas áreas de contratação, compras e legislação. Esse envolvimento pode ser 

exigido pela política da organização. 

As diversas atividades envolvidas nos processos de gerenciamento de aquisições 

do projeto compõem o ciclo de vida de um contrato. É possível evitar ou mitigar alguns 

riscos identificáveis do projeto gerenciando ativamente o ciclo de vida do contrato e 

redigindo cuidadosamente os termos e as condições do contrato. Assinar um contrato de 

produtos ou serviços é uma forma de alocar a responsabilidade do gerenciamento ou de 

assumir riscos potenciais. 

Um projeto complexo pode envolver o gerenciamento de vários contratos ou 

subcontratos simultaneamente ou em seqüência. Nesses casos, o ciclo de vida de cada 

contrato pode terminar durante qualquer fase do ciclo de vida do projeto. A relação 

comprador-fornecedor pode existir em muitos níveis em qualquer projeto e entre 

organizações internas e externas à organização contratante. Dependendo da área de 

aplicação, o fornecedor pode ser chamado de contratado, subcontratado, vendedor, 
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prestador de serviços ou distribuidor. Dependendo da posição do comprador no ciclo de 

aquisição do projeto, ele pode ser chamado de cliente, usuário, contratado principal, 

contratante, organização contratante, solicitador de serviços ou adquirente. Durante o 

ciclo de vida do contrato, o fornecedor pode ser considerado primeiramente um 

licitante, depois uma fonte selecionada e, em seguida, o fornecedor ou vendedor 

contratado [PMBOK 2004]. 

O fornecedor normalmente irá gerenciar o trabalho como um projeto se a 

aquisição não for apenas de material, bens ou produtos comuns. Nesses casos: 

� O comprador torna-se o cliente e, portanto, é uma importante parte 

interessada do projeto para o fornecedor. 

� A equipe de gerenciamento de projetos do fornecedor está preocupada 

com todos os processos de gerenciamento de projetos, não apenas com os 

dessa área de conhecimento. 

� Os termos e condições do contrato tornam-se entradas importantes para 

muitos processos de gerenciamento do fornecedor. O contrato pode 

realmente conter as entradas (por exemplo, principais entregas, marcos 

importantes, objetivos de custo) ou pode limitar as opções da equipe do 

projeto. 
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Figura 2-3 - Visão Geral do Gerenciamento de aquisições do projeto [PMBOK2004] 
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A seguir são detalhados os processos de aquisição propostos pelo PMBOK: 

Planejar compras e aquisições  

O processo Planejar compras e aquisições identifica quais necessidades do 

projeto podem ser melhor atendidas pela compra ou aquisição de produtos, serviços ou 

resultados fora da organização do projeto e quais necessidades do projeto podem ser 

realizadas pela equipe do projeto durante a execução do projeto. Esse processo envolve 

a consideração de como, o que, quanto, se e quando adquirir.  

Quando o projeto obtém produtos, serviços e resultados exigidos para o 

desempenho do projeto de fora da organização executora, os processos de Planejar 

compras e aquisições até Encerramento do contrato são executados para cada item a ser 

comprado ou adquirido. 

O processo Planejar compras considera também quem é responsável por obter 

ou manter autorizações e licenças profissionais relevantes que podem ser exigidas pela 

legislação, regulamentos ou política organizacional na execução do projeto. 

O cronograma do projeto pode influenciar significativamente o processo 

Planejar compras e aquisições. As decisões tomadas no desenvolvimento do plano de 

gerenciamento de aquisições também podem influenciar o cronograma do projeto e 

estão integradas ao desenvolvimento do cronograma, à estimativa de recursos da 

atividade e às decisões de fazer ou comprar. 

O processo Planejar compras e aquisições inclui a análise dos riscos envolvidos 

em cada decisão de fazer ou comprar; ele também inclui a análise do tipo de contrato 

planejado para ser usado em relação à mitigação de riscos e à transferência de riscos 

para o fornecedor. 

Na figura 2.4 são apresentadas as entradas, ferramentas / técnicas e saídas do 

processo Planejar compras e aquisições. 
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Figura 2-4 - Planejar compras e aquisições: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

[PMBOK 2004] 

 
 
Planejar contratações 
Este processo prepara os documentos necessários para dar suporte ao processo Solicitar 

respostas de fornecedores e ao processo Selecionar fornecedores. 

 

 

 
Figura 2-5 - Planejar contratações: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

[PMBOK2004] 
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Solicitar respostas de fornecedores 

O processo Solicitar respostas de fornecedores obtém respostas, como cotações e 

propostas, de possíveis fornecedores sobre como os requisitos do projeto podem ser 

alcançados. Os possíveis fornecedores, normalmente sem custos diretos para o projeto 

ou o comprador, gastam a maior parte do esforço real nesse processo. 

 

 
Figura 2-6 - Solicitar respostas de fornecedores: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

[PMBOK2004] 

 

Selecionar fornecedores 

O processo Selecionar fornecedores recebe cotações ou propostas e aplica critérios de 

avaliação, para selecionar um ou mais fornecedores que sejam qualificados. Muitos 

fatores como os seguintes podem ser avaliados no processo de decisão de seleção de 

fornecedores, tais como: 

� Preço ou custo podem ser os principais determinantes para um item comercial 

padrão, mas o menor preço proposto talvez não tenha o menor custo se o 

fornecedor se mostrar incapaz de fornecer os produtos, serviços ou resultados no 

momento oportuno. 

� As propostas muitas vezes são separadas em seções técnicas (abordagem) e 

comerciais (preço), sendo que cada uma delas é avaliada separadamente. Às 

vezes, as seções de gerenciamento são exigidas como parte da proposta e 

também precisam ser avaliadas. 
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� Várias fontes fornecedoras podem ser exigidas para produtos, serviços e 

resultados críticos para mitigar riscos que podem ser associados a problemas 

relacionados a cronogramas de entrega e requisitos de qualidade. Os custos 

potencialmente mais altos associados a esses vários fornecedores, inclusive 

alguma perda de possíveis descontos de quantidade e problemas de substituição 

e manutenção, são considerados. 

 

Uma pequena lista de fornecedores qualificados pode ser estabelecida com base 

em uma proposta preliminar. Uma avaliação mais detalhada poderá então ser conduzida 

com base em uma proposta mais detalhada e abrangente solicitada dos fornecedores 

presentes na lista pequena. 

 

 

 
Figura 2-7 - Selecionar fornecedores: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

[PMBOK2004] 

 

Administração de contrato 

O comprador e o fornecedor administram o contrato com objetivos semelhantes. 

Cada uma das partes garante que tanto ela quanto a outra parte atendem às suas obrigações 

contratuais e que seus próprios direitos legais estão protegidos. O processo Administração 

de contrato garante que o desempenho do fornecedor atende aos requisitos contratuais e que 

o comprador atua de acordo com os termos do contrato. 
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Em projetos maiores com vários fornecedores de produtos, serviços e resultados, um 

aspecto importante da administração de contrato é o gerenciamento de interfaces entre os 

diversos fornecedores. 

A natureza legal da relação contratual torna imperativo que a equipe de 

gerenciamento de projetos esteja profundamente a par das implicações legais das ações 

tomadas durante a administração de qualquer contrato. Devido às considerações legais, 

muitas organizações tratam a administração de contrato como uma função administrativa 

separada da organização do projeto. Embora um administrador de contratos possa estar na 

equipe do projeto, essa pessoa normalmente se reporta para um supervisor de um 

departamento diferente. 

A administração de contrato também possui um componente de gerenciamento 

financeiro que envolve o monitoramento de pagamentos ao fornecedor. Isso garante que as 

condições de pagamento definidas no contrato sejam atendidas e que a compensação ao 

fornecedor esteja ligada ao seu progresso, conforme definido no contrato. 

O processo Administração de contrato analisa e documenta a qualidade do 

desempenho atual ou passado de um fornecedor com base no contrato e nas ações corretivas 

estabelecidas. Além disso, o desempenho é documentado como base para futuras relações 

com o fornecedor. A avaliação do desempenho do fornecedor pelo comprador é executada 

principalmente para confirmar a  competência ou a falta de competência do fornecedor em 

relação à realização de trabalhos semelhantes no projeto ou em outros projetos. Avaliações 

semelhantes também são executadas quando necessário para confirmar que um fornecedor 

não está atendendo às suas obrigações contratuais e quando o comprador considera a 

realização de ações corretivas. A administração do contrato inclui o gerenciamento de uma 

rescisão do trabalho contratado (por algum motivo, por conveniência ou por 

descumprimento das obrigações) de acordo com a cláusula de término de vigência do 

contrato. 

Os contratos podem ser aditados a qualquer momento antes do seu encerramento 

por acordo mútuo, em conformidade com os termos de controle de mudanças do contrato. 

Talvez esses aditamentos não beneficiem sempre da mesma forma o fornecedor e o 

comprador. 
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Figura 2-8 - Administração de contrato: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

[PMBOK2004] 

 
Encerramento do contrato 

O processo Encerramento do contrato dá suporte ao processo Encerrar o projeto, 

pois envolve a confirmação de que todo o trabalho e as entregas foram aceitáveis. O 

processo Encerramento do contrato também envolve atividades administrativas, como a 

atualização de registros para refletir resultados finais e o arquivamento dessas 

informações para uso futuro. O encerramento do contrato aborda cada contrato aplicável 

ao projeto ou a uma de suas fases. Em projetos com várias fases, o prazo contratual 

pode aplicar-se somente a uma determinada fase do contrato. 

Nesses casos, o processo Encerramento do contrato encerra o(s) contrato(s) 

aplicável(eis) a essa fase do projeto. Reclamações não resolvidas podem estar sujeitas a 

processo judicial após o encerramento do contrato. Os termos e condições do contrato 

podem recomendar procedimentos específicos para o encerramento do contrato. 

A rescisão de um contrato é um caso especial de encerramento do contrato e 

pode resultar de um acordo mútuo entre as partes ou de descumprimento das obrigações 

de uma das partes. Os direitos e responsabilidades das partes no caso de uma rescisão 

estão incluídos em uma cláusula de término de vigência do contrato. 

Com base nesses termos e condições do contrato, o comprador pode ter o direito 

de finalizar o contrato inteiro ou uma parte do projeto, por qualquer motivo ou 

conveniência, a qualquer momento. No entanto, com base nesses termos e condições do 

contrato, talvez o comprador precise compensar o fornecedor pelos seus preparativos e 

por qualquer trabalho terminado e aceito relacionado à parte finalizada do contrato. 
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Figura 2-9 - Encerramento do contrato: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

2.6 Considerações Finais 

Neste capítulo foram introduzidos os principais conceitos relacionados à 

aquisição e apresentado um histórico sobre o processo evolutivo das normas e padrões 

para aquisição. 

Tabela 2-3 - Comparativo dos modelos de processos de aquisição 

 CMMI-

ACQ 

MPS/BR – Guia 

de Aquisição 

 

ISO/IEC 

12207 

PMBOK 

Definição das áreas de Processos Sim Sim Não Não 

Descrição das Atividades Sim Sim Não Sim 

Fluxo de Processo Não Sim Sim Sim 

Descreve entradas e saídas das 

Atividades 

Não Sim Não Sim 

Modelo com níveis de 

maturidade, permitindo a 

melhoria contínua do processo 

Sim Não Não Não 

Descreve procedimentos de 

métricas para aquisição 

Sim Sim Não Não 

 

A Tabela 2-3 apresenta um resumo das características de cada modelo que foram 

considerados para a escolha daquele que seria utilizado na dissertação. Definimos pela 
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criação de um processo que refletisse as atividades do “MPS-BR – Aquisição” pois o 

mesmo apresenta um fluxo de atividades mais fácil de ser instanciado e  escolhemos as 

áreas de processos do modelo “CMMI-ACQ” para a obtenção das descrições das 

atividades e guias devido ao mesmo estar completo e bastante atualizado no que diz 

respeito aos aspectos que envolvem as aquisições. 

O próximo capítulo irá apresentar uma visão sobre métricas de software dentro 

do contexto de aquisição de software. 
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3  - TÉCNICAS DE MEDIÇÃO 
APLICADAS À AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE 

 

Este capítulo apresenta os conceitos relacionados a métricas e a sua aplicação 

atual no âmbito de Software. O capítulo está organizado nas seguintes seções: 

Seção 3.1. Conceitos Básicos de Métricas de Software: apresenta conceitos 

básicos das técnicas de medição de software. 

Seção 3.2. Modelos e Técnicas de Medição: são apresentadas as técnicas de 

medição, que são utilizadas como base para a área de processo de medição e 

análise dos modelos de processos de aquisição de software. 

Seção 3.3: Métricas Relevantes: Define as principais métricas que deverão 

ser utilizadas no contexto de aquisição de software. 

Seção 3.4: Considerações Finais: apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 

 

3.1 Conceitos Básicos de Métricas de Software 

As métricas de software são cada vez mais utilizadas tanto no contexto de 

melhoria dos processos de desenvolvimento de software como na obtenção dos 

indicadores que sustentam as metas e desempenho operacional das empresas envolvidas 

com a atividade. O custo elevado das atividades de medição e a complexidade envolvida 

na definição dos programas de medição têm afastado as empresas desta importante 

tarefa, acarretando na falta de parâmetros para avaliação e para comparação das 

atividades realizadas e, principalmente, do que se produz.  

A disseminação de métricas nas empresas tem sido cada vez mais significativa 

para a obtenção de melhorias consideráveis nos processos de desenvolvimento de 
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software assim como já foi para a melhoria de processos de empresas com outras 

atividades.  

A motivação para utilizar métricas vem desde muitos anos, como apresentado na 

Figura 3-1 extraída de [HUM 1989]. 

Atividades do Processo, 
Produtos e Serviços

Entender

Avaliar

ControlarPrever
Atividades do Processo, 
Produtos e Serviços

Entender

Avaliar

ControlarPrever

 

Figura 3-1- As Quatro Principais Razões para Medição de Software 

Entender: Métricas de software podem ser utilizadas para se adquirir 

aprendizado sobre algum aspecto do produto ou atividade do processo. 

Avaliar: Métricas de software podem ser utilizadas para se avaliar produtos e 

processos, verificando se os mesmos atendem a seus critérios de aceitação. 

Controlar: Dados podem ser utilizados para controlar o desenvolvimento de 

software, assim como em diversas outras áreas como engenharia e manufatura, por 

exemplo.  

Prever: Métricas de software podem ser utilizadas como base para a elaboração 

de estimativas, na construção de médias e tendências.  

Problemas relacionados aos processos de desenvolvimento como requisitos 

instáveis, falta de controle de mudanças, testes insuficientes, falta de treinamentos, 

cronogramas arbitrários, recursos e fundos inapropriados e problemas relacionados a 

padrões em geral, continuam sendo fatores impeditivos para o atendimento das 

expectativas do mercado. Medições do processo de software não resolvem todos esses 

problemas, mas podem clarear e focar no entendimento dos processos. Além do que, 

quando realizadas apropriadamente, medições sistemáticas a respeito de atributos de 
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qualidade e performance do processo provêem uma fundação efetiva para o início e 

gerenciamento das atividades de melhoria de processos. Só podemos melhorar o que 

conhecemos bem, inclusive os defeitos que queremos atacar. Sem medir a performance 

do processo não podemos objetivar melhorá-la, sem medir a qualidade do produto sendo 

gerado pelo processo, não podemos ajustar o mesmo para produzir produtos de maior 

qualidade. Medição é o caminho e a base para se melhorar qualquer aspecto de processo 

e produto.  

Os objetivos de medições em relação aos problemas mencionados estão 

intimamente relacionados: medições de processo, medições de projeto e dados de 

estimativas de software fornecem um conjunto global de dados para o suporte à tomada 

de decisões gerenciais. As informações necessárias para o controle de projetos e 

processos, ou informações de subsídios às estimativas não são as únicas informações 

requeridas pela alta gerência. Os dados devem estar diretamente relacionados aos 

objetivos da alta gerência, caso contrário não será possível a continuidade dos 

investimentos em iniciativas de medições nas organizações. Os dados devem ser 

transformados em informações de alto nível que permitam a análise da performance e 

nível de qualidade da organização como um todo e não apenas de projetos específicos, 

de forma que possam direcionar e apoiar a tomada de decisões com base em dados e 

situações reais. Assim, os resultados das métricas, além de prover suporte à área de 

execução e produção da organização, irão também prover suporte às áreas gerenciais.  

Através da visão geral dos principais aspectos que motivam a medição de 

software, podemos verificar que a atividade de medir influencia fortemente as 

atividades e os resultados de uma organização de software. São grandes os ganhos que 

se pode obter através de técnicas de medição,  desde a execução operacional das 

atividades até o gerenciamento estratégico organizacional. 

 

3.2 Modelos e Técnicas de Medição 

Nessa seção serão apresentadas as técnicas de medição, que foram utilizadas como 

base para a área de processo de medição e análise dos modelos de processos de 

aquisição que contêm esta área de processo. 
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Será apresentada, também, a área de processo de Medição e Análise do CMMI - 

ACQ, que é a área de processo tomada como mestra para a definição do trabalho 

proposto nessa dissertação.  

3.2.1 GQM – Um Método para Medição de Software 

Para aplicar corretamente a medição de software, de forma que venha a agregar 

valor para a organização, é importante o uso de um processo de medição, que tem como 

objetivo definir e operacionalizar um programa de medição. O programa de medição 

define um conjunto de métricas que seja adequado ao contexto, bem como os guias e 

procedimentos vinculados para que seja possível coletar e analisar os dados extraídos. 

Dentre os métodos existentes, será utilizado como referência neste trabalho a 

abordagem do GQM (Goal-Question-Metric – ou em português, Objetivo-Pergunta-

Métrica) [BASILI 1993]. Esta escolha se baseia principalmente no fato de o 

embasamento da proposta ser definido de acordo com os objetivos organizacionais o 

que torna mais claro o relacionamento das características, necessidades e realidade da 

fábrica de software com as métricas que serão identificadas. 

Victor Basili cita em [BASILI 1993] que as três características das métricas de 

software para serem consideradas efetivas são: focar em objetivos específicos; serem 

aplicadas a produtos, processos e recursos ao longo de todo o ciclo de vida; e serem 

interpretadas de acordo com o contexto organizacional do ambiente e objetivos. 

Partindo deste princípio, o método GQM baseia-se em desenvolver e manter um 

programa de medição significativo, baseado nestes três níveis. A proposta é utilizar-se 

das métricas para melhorar o processo de desenvolvimento de software de forma 

unificada aos objetivos de negócio e técnicos e da organização [DACS 2008]. 

Este método foi desenvolvido por Vitor Basili e outros colegas nos anos oitenta, 

em conjunto com o laboratório de engenharia de software da NASA, e apesar de ter sido 

desenvolvido especificamente para software pode ser aplicado sempre que métricas 

forem necessárias para atingir os objetivos do negócio propostos [DACS 2008]. 

O modelo de medição proposto por Basili apresenta três níveis [BASILI 1993]: 

� Nível conceitual (Goal): Neste nível um objetivo (goal) é estabelecido 

para um objeto de medição, cima de produtos, processos ou recursos; 
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� Nível operacional (Question): No segundo nível, questões são elaboradas 

para caracterizar o objeto de medição a fim de identificar os itens e 

critérios de qualidade desejados; 

� Nível quantitativo (Metric): No nível mais detalhado, um conjunto de 

dados é associado a cada questão a fim de respondê-la quantitativamente. 

Os dados podem ser objetivos (dependem unicamente do objeto que está 

sendo medido) ou subjetivos (depende do objeto que está sendo medido e 

do ponto de vista do observador). 

A Figura 3-2 ilustra a relação entre os níveis do GQM: 

 

Figura 3-2 - Modelo do GQM 

A figura ilustra que o objetivo pode ser refinado em diversas questões, que por 

sua vez podem ser refinadas em diversas métricas, que podem ser objetivas ou 

subjetivas. As questões podem ser mapeadas em mais de um objetivo e as métricas 

podem ser relacionadas a mais de uma questão, consequentemente atendendo a vários 

objetivos. Este relacionamento entre as métricas, questões e objetivos é a principal 

característica do GQM. 

3.2.2 PSM – Practical Software and Systems Measurement 

Practical Software and Systems Measurement (PSM) foi desenvolvido para 

atender aos desafios atuais nos âmbitos gerencial e técnico, com foco nas disciplinas de 

engenharia de software e de sistemas.  

O PSM é um processo de medição orientado a informações que endereça os 

objetivos técnicos e gerenciais de uma organização, e suas orientações refletem as 

melhores práticas utilizadas por profissionais das áreas de engenharia de software e de 

sistemas. Surgiu como uma iniciativa do Departamento de Defesa norte-americano em 

1994 e foi publicado pela primeira vez em 1997, sob a forma de um manual.  
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O PSM busca prover informações objetivas aos gerentes de projetos, necessárias 

para o atendimento dos custos, cronogramas e objetivos técnicos dos projetos. É um 

processo flexível e baseado nas melhores práticas de medição do Departamento de 

Defesa norte-americano, sendo também compatível com a norma ISO/IEC 15939. 

Segundo o PSM, a abordagem de medição de software dada à organização deve 

ser adaptável o suficiente para endereçar as informações e características dos projetos. O 

PSM tem seu processo descrito com foco no nível de projetos e define como medições 

podem ser adaptadas para atenderem às necessidades de cada projeto. Embora o nível de 

projetos seja o primeiro para se trabalhar medições de software, existem necessidades 

de informações por parte da gerência das organizações, que são medições focadas na 

gestão da organização. Contudo, na maior parte dos casos, essas medições são extraídas 

a partir das medições dos projetos, assim o PSM se baseia no fato de que a atenção 

primária em relação ao processo de medição de software deve ser dada aos projetos, 

pois com informações apropriadas dos projetos se obtém facilmente informações a 

respeito da organização como um todo. Em linhas gerais, o PSM é direcionado à gestão 

dos projetos e o seu público alvo principal são os gerentes de projetos. 

Diversas abordagens têm sido utilizadas para se implementar medições de 

software no nível de projetos. Muitas delas não têm sido efetivas e não têm sobrevivido 

ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento dos projetos. Segundo o PSM, os fatores 

principais de insucesso dessas abordagens são: 

� Focar em um conjunto de métricas pré-definidas para todos os projetos 

(independente das especificidades das organizações); 

� Adoção de ferramentas de medição e análise adquiridas de um fornecedor 

qualquer, sem haver nenhuma preocupação em relação às praticas e aos 

processos já institucionalizados na organização. 

Diante das circunstâncias acima, o processo de medição se torna apenas mais 

uma tarefa a ser realizada e não consegue atuar como um apoio para o projeto alcançar 

seus objetivos finais. Experiências adquiridas através de uma grande quantidade de 

projetos relatam que são necessárias duas características chave para se atingir o sucesso 

na implantação de programas de medições: 



 

Planejamento de Aquisição de Software com ênfase em Necessidades de Medição  38 

 

� A coleta, análise e reportagem dos dados devem ser realizadas com base 

nas necessidades de informações das pessoas que gerenciam os projetos e 

a organização; 

� A existência de um processo estruturado e repetível, que especifique as 

atividades de medição necessárias para o atendimento das necessidades 

de informações.  

O PSM afirma que para um processo de medição ser implantado com sucesso, o 

mesmo deve atuar como suporte aos demais processo de engenharia, de forma a ajudá-

los a melhorar sua performance para a produção do produto final. 

De forma a atender as características acima citadas, o PSM se baseia em dois 

modelos, o Modelo de Informação, e o Modelo de Processo. A seguir apresentamos uma 

breve descrição sobre estes modelos.  

O Modelo de Informação de Medição 

Este modelo descreve os conceitos fundamentais inerentes a um programa de 

medição de sucesso, orientado às necessidades de informações. O modelo de 

informação de medição é um mecanismo para ligar as necessidades de informações aos 

processos e produtos, que são as entidades que de fato podem ser mensuradas. O 

objetivo desse modelo é o fornecimento das informações para os responsáveis pelas 

tomadas de decisões com base nas medições estabelecidas. O modelo também define 

orientações para realização de análise sobre os dados coletados, de forma a suportar a 

tomada de decisões. De uma forma simplificada, os relacionamentos principais do 

modelo estão descritos na Figura 3-3. 

Decisões de ProjetoDecisões de Projeto

Medições de ProjetosMedições de Projetos

Produtos de 
Informação

Necessidades de 
Informação

Decisões de ProjetoDecisões de Projeto

Medições de ProjetosMedições de Projetos

Produtos de 
Informação

Necessidades de 
Informação

 

Figura 3-3- Relacionamentos do Modelo de Informação de Medição  
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Em projetos padrão de desenvolvimento de software, as necessidades de 

informações mudam constantemente durante o ciclo de vida de desenvolvimento, e o 

modelo de informação é definido para lidar com esse ambiente dinâmico, fornecendo 

sempre as informações objetivas necessárias para suportar a gerência do projeto. O PSM 

se baseia no fato de que a maioria dos projetos possui objetivos relacionados ao 

atendimento dos prazos, custos, qualidade e funcionalidades, e consequentemente as 

medições tendem a ser relacionadas a esses aspectos. Embora os projetos tenham 

especificidades e não existam medições adequadas para todos os tipos de projetos, 

através da experiência adquirida foi identificado que as necessidades de informações de 

projetos de software provêem de algumas características comuns, e o PSM utiliza as 

mesmas em seu modelo de informação para suportar a identificação das necessidades de 

informações. São sete as categorias identificadas e utilizadas no PSM: Cronograma e 

Progresso, Recursos e Custo, Tamanho do produto e Estabilidade, Qualidade do 

produto, Performance do processo, Efetividade da tecnologia e Satisfação do cliente. 

O PSM utiliza essas categorias para facilitar a identificação e priorização das 

necessidades de informações a serem traduzidas pelo programa de medições em dados 

objetivos. 

O Modelo de Processo de Medição 

O Modelo de Informação de Medição provê uma estrutura para relacionar as 

necessidades de informações às medições geradas pelo programa. Nesse contexto, o 

modelo de processo de medição trabalha de forma conjunta para o fornecimento de um 

framework para a implementação das atividades de medição em um projeto de software. 

O modelo de processo define quatro atividades primárias para a implementação de 

medições: 

� Planejar Medições; 

� Executar Medições; 

� Avaliar Medições; 

� Estabelecer e Sustentar o Comprometimento. 

Existe ainda uma interface entre estas atividades e outras atividades que não 

estão relacionadas diretamente ao processo de medição, sendo estas atividades 

pertencentes aos Processos Técnicos e Gerenciais da Organização. Esses processos 
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possuem uma interface crítica e direta com o processo de medições, pois é através deles 

que os gerentes de projeto definem as necessidades de informação e fazem uso dos 

resultados do programa de medição. O modelo de processo está especificado na Figura 

3-4. 
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Figura 3-4- Modelo de Processo de Medição do PSM 

O modelo de processo é iterativo, podendo ser configurado de acordo com 

características e contexto de projetos específicos. É também adaptável às mudanças 

existentes no ambiente de desenvolvimento dos projetos, que influenciam diretamente 

nas necessidades de informações.  

Ambos os modelos estabelecem uma abordagem de medição definida a partir de 

experiências prévias de implantação de programas de medição. 

3.2.3 A Área de Processo Medição e Análise (MA) do CMMI-ACQ 

No CMMI-ACQ a área de processo de Medição e Análise está no nível 2 de maturidade 

e aparece como área do grupo de Suporte, sendo esta área o foco da nossa dissertação 

para atuar como o modelo de métricas que utilizaremos no processo de aquisição 

sugerido. 
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Objetivo 

O objetivo da área de processo de Medição e Análise é desenvolver e sustentar a 

capacidade de medições que é utilizada para suportar as necessidades de gerenciamento 

de informações. 

A área de processo de Medições e Análises envolve o seguinte:   

� Especificar os objetivos de medições e análises, de forma que estes estejam 

alinhados com as necessidades e objetivos de informação identificados 

� Especificar as medidas, mecanismos de coleta de dados e armazenamento, técnicas 

de análises e mecanismos de comunicação e de feedback 

� Implementar a coleta, armazenagem, análise e relatórios sobre os dados 

� Fornecer resultados objetivos que possam ser utilizados na tomada de decisões e na 

tomada das ações corretivas apropriadas 

A integração das atividades de medição e análise nos processos do projeto suporta o 
seguinte:  

� Planejamento dos objetivos e estimativas 

� Rastreamento do desempenho real contra os planos e objetivos estabelecidos 

� Identificação e resolução de questões relacionadas a processos  

� Fornecimento de uma base para a incorporação das medições em outros 

processos no futuro 

O foco inicial das atividades de medição é o projeto. Os projetos podem definir a 

necessidade de armazenar dados e resultados em um repositório específico. Quando os 

dados são compartilhados mais amplamente entre projetos, estes dados podem ficar 

residentes em um repositório de medições da organização. 

Relacionamento com outras Áreas de Processos 

A área de Medição e Análise do CMMI – ACQ se integra com as outras áreas 

deste modelo como descrito a seguir: 
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� Planejamento do Projeto (PP): Estimativa de atributos do projeto e outras 

necessidades de informações de planejamento. 

� Monitoramento e Controle do Projeto:  Desempenho do projeto. 

� Gerenciamento de Configurações: Gerenciamento de produtos de trabalho de 

medições. 

� Desenvolvimento de Requisitos: Atendimento dos requisitos de clientes e 

necessidades de informações relacionadas. 

� Gerenciamento de Requisitos: Manutenção da rastreabilidade dos requisitos 

e necessidades de informações relacionadas. 

� Definição do Processo Organizacional: Estabelecimento do repositório de 

medições da organização. 

� Gerenciamento Quantitativo do Projeto: Entendimento das variações e o uso 

apropriado de técnicas de análises estatísticas. 

Metas e Práticas Específicas 

As Metas (SG´s) e práticas (SP´s) específicas da área de processo de Medição e 

Análise são: 

SG 1  Alinhar Atividade de Medições e Análises: Os objetivos e atividades de 

medição são alinhados com as necessidades e objetivos de informação identificados.  

� SP 1.1         Estabelecer Objetivos de Medição: Estabelecer e manter os 

objetivos de medição que são derivados das necessidades e objetivos de 

informação identificados. 

� SP 1.2         Especificar Medidas: Especificar medidas para tratar os 

objetivos de medição.   

� SP 1.3         Especificar Procedimentos de Coleta e Armazenagem de 

Dados: Especificar como os dados de medição serão obtidos e 

armazenados.   

� SP 1.4         Especificar os Procedimentos de Análise: Especificar como 

os dados de medições serão analisados e comunicados.   
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SG 2 - Fornecer Resultados de Medições: Resultados de medições que tratam as 

necessidades e objetivos de informação identificados são fornecidos. 

� SP 2.1         Coletar Dados de Medições: Obter os dados de medições 

especificados.  

� SP 2.2         Analisar os Dados das Medições: Analisar e interpretar os 

dados de medições.   

� SP 2.3         Armazenar os Dados e Resultados: Gerenciar e armazenar os 

dados de medições, especificações de medições e resultados de análises.   

� SP 2.4         Comunicar os Resultados: Relatar os resultados das 

atividades de medições e análises para todos os stakeholders relevantes.   

 

3.2.4 Classificação das Métricas 

As métricas de software podem ser classificadas de várias formas. [Fernandes, 

1995] descreve duas classificações básicas: conforme o tipo de medida e conforme o 

objetivo da medição. 

Na classificação conforme o tipo de medida destaca ainda as seguintes 

variantes: 

� Objetiva x Subjetiva: como o próprio nome sugere, as métricas 

objetivas são aquelas que provêm de contagem direta de algum atributo 

do software, já as subjetivas dependem da avaliação e julgamento 

humano; 

� Absoluta x Relativa: as métricas absolutas são independentes das 

condições ou de outros itens medidos (ex: custo, esforço, número de 

linhas). Já as métricas relativas tem seu valor diretamente dependente de 

outras métricas, como por exemplo a média de valores; 

� Dinâmicas x Estáticas: As métricas dinâmicas acrescentam um 

componente temporal, como por exemplo, quantidade de defeitos por 

mês. As métricas estáticas permanecem inalteradas, independente do 

passar do tempo, por exemplo: esforço ao final do desenvolvimento; 
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� Preditivas x Explanatórias: Métricas preditivas consistem de 

estimativas geradas a partir de transformações de outras métricas. 

Geralmente são obtidas através de transformações com o uso de métodos 

quantitativos para realizar prognósticos do valor de uma propriedade do 

sistema. As métricas explanatórias são produzidas após a ocorrência de 

um evento onde se deseja obter resultados de medições (como por 

exemplo, a quantidade de defeitos durante os testes) e vão alimentar um 

banco de dados de métricas para a gerência do ambiente de 

desenvolvimento. 

Na classificação conforme o objetivo da medição, o autor divide a atuação da 

métrica de acordo com o nível organizacional a que serve: estratégico, tático ou 

operacional, vide Figura 3-5.  

As métricas operacionais são as mais simples e utilizadas e têm como objetivo 

subsidiar o planejamento dos projetos, a gestão do processo de desenvolvimento, o 

planejamento do atendimento ao produto e a gestão do mesmo. Alguns exemplos são: 

estimativa do tamanho do software, custo estimado para o projeto, custo da qualidade e 

densidade de defeitos do software. 

As métricas táticas atuam no nível de gestão do ambiente de software, 

facilitando a atuação do gestor no que diz respeito à introdução de novas tecnologias, 

ferramentas, mudanças de processo, análise de tendência da produtividade, etc. São 

derivadas das métricas obtidas em nível operacional de cada projeto ou produto e como 

exemplo podem ser citadas: tendência da produtividade do desenvolvimento por tipo de 

projeto, impacto da introdução de inspeção formal de software e análise de 

produtividade conforme métodos de desenvolvimento. 

Finalmente, as métricas estratégicas têm por objetivo facilitar a realização de 

benchmarking, comparando resultados obtidos internamente na organização com outras 

empresas, concorrentes ou não. Neste nível, também devem auxiliar as melhorias 

contínuas de métodos e processos. Alguns exemplos são: nível de satisfação do cliente, 

benchmarking da densidade de defeitos e retorno do investimento. 

Ainda em uma outra abordagem de classificação, [Vasconcelos, 2005] destaca a 

categorização das métricas em três aspectos: as métricas de produtividade, de qualidade 

e técnicas. As métricas de produtividade concentram-se na saída do processo de 
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software (como por exemplo: número de casos de uso por iteração), as de qualidade 

indicam o quanto o produto gerado está conforme as exigências explícitas e implícitas 

do cliente (por exemplo, densidade de defeitos críticos). Já as métricas técnicas, 

concentram-se nas características do software e não no processo que foi utilizado para 

desenvolvê-lo (como por exemplo, complexidade lógica do código fonte). 

 

Figura 3-5 - Classificação de métricas segundo objetivo da medição 

3.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as principais técnicas e modelos utilizados 

para a construção de processos e programas de medição nas empresas com as suas 

características. Verificamos que o CMMI-ACQ incorpora a área de processo de 

“Medição e Análise (MA)” para a melhoria de processos de aquisição e medições de 

produtos e serviços entregues pelos fornecedores. Nesta dissertação utilizaremos as 

atividades desta área de processo do CMMI-ACQ no processo de aquisição proposto no 

Capítulo 4. 
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4 - UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE 
DE PLANEJAMENTO DE 

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM 
ÊNFASE EM NECESSIDADES DE 

MEDIÇÃO 

 

Este capítulo apresenta uma proposta de atividade de planejamento de um 

processo de aquisição de software, bem como, sugestões de objetivos de medições 

identificadas para a utilização em aquisições de software. O capítulo está organizado nas 

seguintes seções: 

• Seção 4.1. Escopo e Justificativa da Proposta: apresenta uma visão geral 

do escopo da proposta, limitando sua abrangência e justificando sua 

relevância e motivação para criação. 

• Seção 4.2. Atividade de Processo de Aquisição Proposto: define as 

atividades e as tarefas envolvidas no processo de aquisição proposto, 

baseado no Guia de Aquisição do MPS-BR. 

• Seção 4.3: Métricas Relevantes: apresenta uma proposta de um modelo 

de medição para o processo de aquisição de Software com sugestões de 

possíveis objetivos de medição e as medidas identificadas.  

• Seção 4.4: Considerações Finais: apresenta as considerações finais sobre 

o capítulo. 
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4.1 Escopo e Justificativa da Proposta 

Esta proposta se limita a definir a atividade de planejamento de aquisição de um 

processo de aquisição de software, incluindo as tarefas de medição e análise, com base 

no guia de aquisição do MPS-BR e nas áreas de processo do modelo CMMI-ACQ 

(CMMI para Aquisição). Serão apresentadas algumas métricas relevantes propostas que 

devem ser selecionadas na utilização deste processo. 

A justificativa para o desenvolvimento de um processo de aquisição com 

métricas relevantes partiu da identificação de necessidade de trabalhos específicos para 

este fim e, esperamos responder a questões importantes como: 

� Será que os requisitos estão corretamente alinhados com as estratégias e metas 

estabelecidas pelas empresas?  

� Estamos pagando o preço justo pelas funcionalidades que estamos comprando?  

� Seria melhor desenvolver internamente com a equipe de desenvolvedores da 

empresa?  

� Quais critérios definem a compra de um software ou o seu desenvolvimento 

interno?  

� A empresa fornecedora está alinhada às necessidades de qualidade estabelecidas 

pela contratante? 

Alem das questões acima deveremos responder a outras questões que fazem 

parte do resultado de um processo de aquisição citadas pelo modelo de aquisição do 

MPS-BR [MPS.BR, 2007]: 

� O produto desejado está bem definido (descrito e quantificado)? O entendimento 

sobre o produto a ser entregue é o mesmo entre as partes (comprador e 

fornecedor)? 

� O fornecedor atendeu às expectativas (prazo, qualidade, objetivos) em contratos 

anteriores? 

� Os procedimentos utilizados para a compra de softwares na organização são 

repetíveis e unificados para todos os gestores de aquisição? As lições aprendidas 

estão documentadas? 
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4.2 Visão Geral  

Esta proposta de aquisição foi elaborada a partir do modelo MPS-BR – Melhoria 

do Processo de Software Brasileiro – Guia de Aquisição (Versão 1.2), e utilizando o 

modelo CMMI-ACQ, modelo CMMI para Aquisição (Versão 1.2), descritos no capítulo 

2 deste trabalho. Foram utilizadas as áreas de processo do nível 2 de maturidade do 

CMMI-ACQ e a parte do ciclo de vida de uma aquisição através da atividade 

“Preparação da Aquisição” do modelo MPS-BR para Aquisição.  
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Atividade Tarefas 

Preparação da aquisição 

(Obs.: Foco deste trabalho) 

� Estabelecer a necessidade; 
� Definir os requisitos; 
� Revisar requisitos; 
� Desenvolver uma estratégia de aquisição; e 
� Definir os critérios de seleção de fornecedores. 

Seleção do fornecedor � Avaliar a capacidade dos fornecedores; 
� Selecionar o fornecedor; e 
� Preparar e negociar um contrato. 

Monitoração do fornecedor � Estabelecer e manter comunicações; 
� Trocar informação sobre o progresso técnico; 
� Inspecionar o desenvolvimento com o fornecedor; 
� Monitorar a aquisição; 
� Obter acordo quanto às alterações; e 
� Acompanhar problemas. 

Aceitação pelo cliente � Definir critérios de aceitação; 
� Avaliar o produto entregue; 
� Manter conformidade com o contrato; e 
� Aceitar o S&SC. 

Tabela 4-1 - Atividades do MPS-BR Aquisição 

Foram definidos os templates, que devem ser utilizados pelos responsáveis na 

execução das tarefas da atividade de “Preparação da Aquisição” do processo de 

aquisição visando apoiar e conduzir a realização das atividades. O processo deverá 

atender às necessidades das empresas públicas e privadas, com pequenas adaptações, 

respeitando as suas especificidades, e está coerente com o nível 2 de maturidade do 

CMMI-ACQ para as áreas de processo AM, SSAD, PP, ARD que foram inseridas no 

mesmo. A principal contribuição deste processo é fornecer um conjunto coerente de 

atividades, tarefas e artefatos direcionados para a implantação de um processo de 

aquisição de software com as atividades de medição e análise. Adicionalmente foi 

sugerido e um conjunto de objetivos de medições para serem utilizados na definição da 

estratégia de aquisição.  

Na próxima seção será apresentado o processo, limitando-se à atividade de 

“Preparação de Aquisição” com as tarefas correspondentes conforme apresentado na 

Tabela 4-1, utilizando a notação gráfica descrita no Apêndice B “Notação do Processo 

de Aquisição”, obtida a partir da notação do BPMN. Serão apresentados os demais 

apêndices com os guias e templates utilizados na proposta.  
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4.3 Processo de Aquisição Proposto  

O objetivo do processo proposto neste trabalho é definir a atividade de 

“Preparação da Aquisição” com as suas tarefas, constando das entradas e saídas e os 

passos correspondentes à execução e realização de uma aquisição de software.  

4.3.1 Fluxo do Processo  

A Figura 4-1 apresenta o fluxo do processo proposto, no qual nos limitaremos à 

atividade de “Preparação da Aquisição” como escopo deste trabalho. Será utilizada a 

notação “BPMN” conforme explicada no Apêndice B – “Notação do Processo de 

Aquisição” 

 

Figura 4-1 - Fluxo do Processo de Aquisição (MPS/BR Aquisição) 

4.3.2 Atividade: Preparação da aquisição 

A Figura 4-2 apresenta o fluxo das tarefas que estão envolvidas na atividade de 

“Preparação da Aquisição”, as quais descreveremos a seguir. 
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Figura 4-2 - Fluxo de tarefas da atividade Preparação da aquisição 

Objetivo da atividade:  

Definir as necessidades e os requisitos da aquisição, bem como, comunicá-los aos 

potenciais fornecedores. Esta atividade é realizada através da execução das tarefas 

descritas a seguir: 

Tarefa: Estabelecer a Necessidade 

Esta atividade deverá ser realizada para estabelecimento do foco da aquisição em 

relação aos processos de negócio da empresa.  

Objetivo: Levantar e Relacionar as necessidades a serem atendidas por meio da 
aquisição de: Software pronto, desenvolvimento ou manutenção de software. 
Artefatos de Entrada: 

� Planejamento da Organização 
(elaborado fora do escopo deste 
processo) 

� Plano de Negócios (elaborado fora do 
escopo deste processo) 

Artefatos de Saída: 

� Necessidades da Aquisição 
(Apêndice G) 

Responsável: Analista de Negócio 

Guias e Padrões: Guia para definição de necessidades e requisitos (Apêndice D) 

Instruções Básicas: 

Esta tarefa é fundamental, pois apóia a tomada de decisão quanto ao 

prosseguimento do projeto e que resultados são esperados pela organização 

após a efetivação da aquisição. 

Passos: 
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1. Identificar os objetivos a serem atingidos pela empresa. 

Levantar quais os objetivos que a empresa irá alcançar com a utilização do 

software a ser adquirido, registrando as melhorias, os retornos com os 

clientes e/ou as reduções de custos e trabalhos a serem obtidos com a sua 

implantação. 

2. Avaliar o escopo das Necessidades. 

Identificar a abrangência das necessidades que a solução irá atender, bem 

como, identificar as consequências de cada mudança a ser implementada. 

3. Especificar o resultado da necessidade de aquisição 

Especificar o relatório de especificação das necessidades. 

 

Tarefa: Definir os Requisitos da Aquisição 

Os requisitos definem as funcionalidades que serão necessárias para o 

atendimento às necessidades da aquisição e deverão nortear todo o processo até a 

validação do produto. 

Objetivo: Identificar quais são os requisitos a serem atingidos com a aquisição. 
Artefatos de Entrada: 

� Necessidades da Aquisição  

Artefatos de Saída: 

� Requisitos da Aquisição 
(Apêndice H) 

Responsável: Analista de Negócio; Analista de Sistemas;  

Guias e Padrões: Guia para definição de necessidades e requisitos (Apêndice D) 

Instruções Básicas: 

Durante esta tarefa devem ser especificados os requisitos a serem 

considerados no projeto de aquisição. Estes requisitos deverão fazer parte 

do software desejado e atender às necessidades explicitadas anteriormente. 

Passos: 

1. Identificar os requisitos dos envolvidos  

Os requisitos dos envolvidos (clientes, usuários finais, testadores, 

integradores, fornecedores, fabricantes, e outros) são fontes de requisitos. 
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Estes requisitos deverão ser bem definidos para que sejam claramente 

identificados e compreendidos. O processo de negócio é a principal fonte 

de requisitos a serem identificados e desenvolvidos.  

2. Identificar requisitos do Sistema 

Levantar e descrever os requisitos que envolvem os processos de negócio, 

hardware, software, integrações, ambiente e pessoas que atenderão às 

necessidades. 

3. Identificar os requisitos do produto de software 

Definir os requisitos funcionais e requisitos de qualidade. 

4. Definir o os requisitos do projeto 

Identificar os requisitos que envolvem o processo utilizado no 

desenvolvimento do software. 

5. Identificar os requisitos de manutenção 

São os requisitos relacionados à garantia e ao suporte do produto após a sua 

entrega. 

6. Identificar os requisitos de implantação e treinamento 

Identificar os requisitos que envolvem os procedimentos necessários para a 

instalação e utilização do software, inclusive a necessidade de treinamentos 

a serem disponibilizados pelo fornecedor. 

 

Tarefa: Revisar os Requisitos 

A revisão dos requisitos ratifica as funcionalidades e seus relacionamentos para 

o completo atendimento das necessidades. 

Objetivo: Revisar os requisitos identificados, visando a redução de riscos de não 

entendimento pelos eventuais fornecedores. 

Artefatos de Entrada: 

� Requisitos da Aquisição 

Artefatos de Saída: 

� Requisitos da Aquisição 
(Revisados) 
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Responsável: Analista de Sistemas; Analista de Negócio e Gestor Usuário 

Guias e Padrões: Guia para definição de necessidades e requisitos 

Instruções Básicas: 

Realizar análise para a verificação dos requisitos definidos para o software 

e efetuar as devidas retificações, quando for o caso. 

Passos: 

1. Estabelecer os conceitos operacionais e cenários associados. 

Desenvolver conceitos operacionais e cenários que incluem 

funcionalidade, desempenho, manutenção, suporte e eliminação, conforme 

o caso. Defina o ambiente em que o produto irá operar, incluindo limites e 

restrições. Rever conceitos operacionais e cenários para refinar e descobrir 

requisitos. 

2. Analisar Requisitos. 

Analisar as necessidades, expectativas e restrições dos envolvidos, e as 

interfaces externas para eliminar os conflitos. Analisar requisitos para 

determinar se satisfazem requisitos de nível superior.  Analisar requisitos 

para garantir que sejam completos, viáveis, realizáveis, e verificáveis.  

Identificar os principais requisitos que têm grande influência no custo, 

cronograma, funcionalidade, risco, ou desempenho.  Identificar medidas de 

desempenho técnico a serem monitoradas durante a aquisição.  

3. Revisar os Requisitos 

Analisar os requisitos para determinar o risco de que o produto resultante 

não desempenhe de forma adequada à sua utilização.  Explorar a 

adequação dos requisitos através do desenvolvimento de modelos (por 

exemplo, protótipos, simulações, modelos, cenários e storyboards) e pela 

obtenção de feedback com os usuários relevantes. Avaliar soluções e 

produtos que são desenvolvidos pelo fornecedor no contexto do ambiente 

para identificar problemas. 

4. Corrigir os requisitos 
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Efetuar a devida correção nos requisitos. 

 

Tarefa: Alinhar as atividades de medições e análises   

Esta tarefa foi incluída na atividade de preparação da aquisição para 

direcionamento das necessidades de medição que farão parte das estratégias da 

aquisição. 

Objetivo: Identificar as necessidades de medição, bem como estabelecer 

procedimentos de coleta, armazenagem e análise 

Artefatos de Entrada: 

� Necessidades da Aquisição 
� Requisitos da Aquisição 

Artefatos de Saída: 

� Necessidades de Medições - 
Objetivos das Medições; Medidas; 
Procedimentos de coleta e 
armazenagem; e Procedimentos de 
Análise - (Apêndice I) 

Responsável: Analista de métricas; Gestor usuário 

Guias e Padrões: Guia para medição e análise (Apêndice C) 

Instruções Básicas: 

Esta tarefa alinha as atividades de medição e análise com as necessidades 

de informação requeridas nas demais atividades do processo. 

A tarefa “Fornecer resultados de medições” com os passos “1. Coletar 

dados de medições”; “2 Analisar dados de medições”; “3 Armazenar dados 

e resultados” e “4 Comunicar resultados” não faz parte do escopo pois os 

mesmos se referem às demais atividades do ciclo de vida da aquisição que 

não constam deste trabalho. 

Passos: 

1. Estabelecer objetivos de medições 

Estabelecer e manter os objetivos de medição a partir dos objetivos e 

necessidades de informação identificadas. Os objetivos de Medição devem 

ser documentados, revisados pela gerência e outras partes interessadas, e 

atualizado, quando necessário.  
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2. Especificar medidas 

Especifique as medidas candidatas, para atenderem aos objetivos de 

medição. As medidas Candidatas são identificadas e categorizadas, 

especificadas pelo nome e unidade de medida. Verificar a pré-existência 

destas medidas, na Organização, criadas para outro fim, e endereçar as 

mesmas para os objetivos de medição estabelecido no item 1.  

As definições das medidas operacionais devem ser indicadas em termos 

precisos e inequívocos. Elas abordam dois critérios importantes:  

� Comunicação - O que foi medido, como foi medido, quais são as 

unidades de medida, e aquilo que foi incluído ou excluído; 

� Repetição - As medições podem ser repetidas? Dada a mesma 

definição obtemos os mesmos resultados?   

Especificar os critérios de aceitação das medidas operacionais que virão de 

fornecedores para o adquirente, de uma forma que permita a sua utilização.  

Priorizar, revisar e atualizar as medidas.  

3. Especificar procedimentos de coleta e armazenagem de dados 

Especificar como os dados de medição serão obtidos e armazenados, 

identificando as fontes dos dados existentes que são gerados a partir do 

produto de processos ou operações atuais.  

Verificar e descrever as medidas para identificar quais os dados 

necessários, mas que no momento não estão disponíveis. Detalhar a forma 

de recolher e armazenar os dados exigidos para cada medida, explicitando 

como e quando serão feitos.  

Os processos de coleta dos dados e de como os dados deverão ser 

armazenados de forma acessível para análise são planejados.  

Revise os procedimentos de captura e armazenamento de dados com 
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potenciais fornecedores. 

4. Especificar procedimento de análises 

Especificar e priorizar como os dados medidos serão analisados e como as 

análises serão comunicadas e, quais relatórios serão elaborados. As análises 

devem endereçar explicitamente os objetivos de medição e os resultados 

deverão ser facilmente compreensíveis pelas pessoas a quem são dirigidos.  

Estabelecer e manter uma descrição do método de análise de dados 

essenciais, uma descrição dos relatórios que devem ser fornecidos pelo 

fornecedor, e uma referência às especificações e procedimentos de análise 

do fornecedor, selecionando métodos e ferramentas adequados de análise 

de dados. Atualizar os objetivos de medição, se necessário.  

Especifique os critérios para avaliar a utilidade dos resultados de análise e 

de avaliação do comportamento das atividades de medição e análise.  

 

 

Tarefa: Desenvolver uma Estratégia de Aquisição 

A estratégia é a montagem de todas as formalizações e procedimentos que 

envolvem a aquisição. Ela direcionará todas as etapas seguintes do processo, embora o 

processo completo não seja objeto deste trabalho. 

Objetivo: Desenvolver uma estratégia, para a aquisição, de forma que se obtenha 

como resultado um produto ou serviço compatível com as necessidades a serem 

atendidas. 

Artefatos de Entrada: 

� Necessidades da Aquisição 
� Requisitos da Aquisição 

Artefatos de Saída: 

� Estratégia de Aquisição: Plano de 
Aquisição e Plano de Aceitação 
(Apêndice J) 

� Pedido de Proposta (Apêndice K) 
Responsável: Analista de Negócio 

Guias e Padrões: Guia para definição de Estratégia da Aquisição (Apêndice E) 
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Instruções Básicas: 

Esta tarefa é responsável por orientar a condução das tarefas das demais 

atividades da aquisição, levando em conta as necessidades e requisitos 

estabelecidos e os contextos da organização adquirente e do mercado 

fornecedor. 

Passos: 

1. Elaborar o Plano de Aquisição 

Levantar os termos contratuais, os termos financeiros, os termos técnicos e 

a lista de produtos a serem entregues, os mecanismos de controle do 

projeto de aquisição, normas e modelos a serem seguidos pelo fornecedor, 

riscos identificados no projeto, critérios de aceitação e responsabilidades 

das equipes em relação ao projeto. 

2. Elaborar Plano de Aceitação 

Descrever os critérios de aceitação, elaborando um plano de como se dará 

cada verificação e validação, como será efetuada a comunicação das 

divergências e como as mesmas deverão ser respondidas. 

3. Especificar o pedido de proposta 

Elaborar um pedido de proposta para os potencias fornecedores, com as 

informações que serão necessárias para a avaliação do atendimento das 

necessidades e requisitos do software. Solicitando uma descrição do 

entendimento do software a ser comprado para avaliação das possíveis 

discrepâncias no entendimento deste. 

 

 

Tarefa: Definir Critérios de Seleção de Fornecedores 

A seleção dos fornecedores deverá ser efetuada dentro de critérios bem definidos 

para evitar prejuízos gerados por atrasos ou inadequação dos produtos adquiridos.  

Objetivo: Estabelecer e acordar os critérios de seleção de fornecedores, bem como 
a forma de avaliação a ser aplicada. 
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Artefatos de Entrada: 

� Plano de Aquisição 
� Plano de Aceitação 
� Pedido de Proposta 

Artefatos de Saída: 

� Estratégia de Aquisição: Plano de 
Aquisição e Plano de Aceitação 
(Atualizado) 

� Pedido de Proposta (atualizado) 
Responsável: Analista de Negócio 

Guias e Padrões: Guia para definição de critérios de seleção de Fornecedores 

Instruções Básicas: 

A escolha do fornecedor pode ser influenciada por diversos fatores, entre 

eles, a localização geográfica do fornecedor; registro de desempenho em 

trabalhos similares; equipe e infra-estrutura disponíveis para o desenvolvimento 

do produto desejado; tempo de mercado; experiência no domínio do problema; 

nível de qualidade de seus processos utilizados; e certificações exigidas. 

Passos: 

1. Identificar obrigatoriedade e pesos dos critérios. 

Levantar quais os objetivos deverão ser obrigatórios e não obrigatórios, 

atribuindo-lhes pesos para a avaliação das propostas dos fornecedores. 

2. Levantar necessidades das habilidades técnicas dos fornecedores. 

Identificar a as necessidades de certificações, experiências anteriores e/ou 

avaliações dos fornecedores para que se garanta o conhecimento mínimo 

do fornecedor durante a avaliação. Obter registro de desempenho em 

trabalhos similares, equipe e infra-estrutura disponível. 

3. Levantar necessidades de aspectos comerciais e financeiros dos fornecedores. 

Especificar quais as necessidades de avaliação de porte das empresas e 

aspectos comerciais e financeiros pesam para garantir a entrega dos 

produtos ou serviços.. 

 

4.4 Métricas Relevantes 

Esta seção apresenta as sugestões de métricas relevantes que devem ser 

consideradas na realização de aquisições de software, identificando as principais 
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necessidades e objetivos de informação identificados e relacionando estas necessidades 

de informação com as áreas de processos do modelo CMMI-ACQ, que são foco deste 

trabalho. 

Para a identificação das métricas relevantes utilizamos as orientações da tarefa 

“Alinhar as atividades de medições e análise” descrita no processo de aquisição de 

software proposto neste trabalho e o “Apêndice C - Guia para medição e análise” 

correspondente à atividade. 

4.4.1 Necessidades e Objetivos de Informações Identificados 

Com base no modelo de processos CMMI-ACQ (CMMI para aquisição) que 

regem uma aquisição de software, entre outros produtos, destacamos as seguintes 

necessidades e objetivos de informações que envolvem softwares em uma organização: 

Áreas de negócio da Empresa: Controlar o percentual das áreas atendidas, levando-se 

em consideração a importância, a obrigatoriedade pelos aspectos legais e prioridades na 

empresa é muito importante para direcionar os recursos a serem despendidos na 

aquisição de software, com a possibilidade de priorização e avaliação dos custos 

envolvidos; 

Rotinas de negócio Automatizadas: Mapear as rotinas de negócio que serão 

automatizadas, permitindo a definição de uma estratégia de planejamento das aquisições 

de software que atendam às necessidades prioritárias; 

Necessidades de software: Registrar quantitativamente as necessidades de software a 

serem atendidas para valorar as aquisições, permitindo comparar os custos atribuídos 

aos softwares;  

Necessidades versus Requisitos atendidos: Quantificar o atendimento dos requisitos, o 

que permitirá que os gestores usuários tenham uma base para valorar estes requisitos e 

atribuir pesos para os mesmos; 

Processos de software: Aumentar a capacidade técnica de automação com menor prazo 

de atendimento às necessidades de negócio, obtendo o menor preço por tamanho. 

Agilizar o atendimento desde a identificação da necessidade até a implantação. Manter a 

compatibilidade da necessidade com o pedido do software.   
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4.4.2 Objetivos de Medição 

Com base nas necessidades e objetivos de informação descritos, a Tabela 4-2 

relaciona os principais objetivos de medição e métricas que sugerimos para utilização 

no processo de aquisição de software, visando valorar a relação entre o software 

recebido e o atendimento das necessidades e requisitos estabelecidos. As áreas de 

processos CMMI-ACQ foram obtidas da Tabela 2-1 e consideradas apenas “PP”, 

“ADD”, “SSAD” e “AM” por estarem mais envolvidas com o assunto tratado na 

dissertação. As informações de “necessidades de informações identificadas”, “objetivos 

das informações” e “necessidades de medição” são informações que compõem as saídas 

da tarefa “Alinhar as atividades de medição e análise”. 

Tabela 4-2 - Métricas Relevantes 

Área Processo 

CMMI-ACQ 

Necessidades de 
Informações 
Identificadas 

Objetivo das Informações Necessidades de Medição 

WBS Definição do Escopo Tamanho do software; Esforço 

Orçamento Aprovação e Controle do Custo Tamanho do Projeto; Valor 
unitário; Custo total 

Cronograma Aprovação e Controle de Prazo Prazo; tamanho da equipe 
alocada 

Riscos Estudo de Viabilidade e Controle Probabilidade de ocorrer; 
Impacto 

Recursos Humanos 
Necessários e Perfil 

Aprovação e Disponibilidade Produtividade; Tamanho 
Projeto 

Recursos Materiais 
Necessários e Custos 

Aprovação e Disponibilidade Valor em moeda 

Plano do Projeto Aprovação e Acompanhamento  Prazo; Recursos 

Histórico de outros 
projetos 

Estimativa de Prazos Produtividade; Tamanho do 
Projeto 

Histórico de Custos Estimativas de Custos Custos Realizados 

Ciclo de Vida Aprovação e Controle Número de iterações; 
Tamanho do ciclo  

Planejamento do 
Projeto (PP) 

Estimativas de Custos Aprovação e Acompanhamento Valor em moeda; EVM 

Processos de Negócio Definição de Requisitos dos 
Clientes 

Áreas Atendidas; Desempenho Desenvolvimento 
de Requisitos da 
Aquisição (ARD) 

Necessidades, 
Expectativas e 
limitações dos Clientes 

Definição de Requisitos dos 
Clientes 

Tamanho do Projeto; 
Características Necessárias; 
Nível de Exigência 
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Interfaces, Plataforma 
operacional e Produtos 
existentes 

Definição de Requisitos dos 
Clientes 

Impacto; Custo  

Legislação e políticas Definição de Requisitos dos 
Clientes 

Prazos legais; recursos; 
orçamento 

Normas de TI Definição de Requisitos dos 
Clientes 

Prazos; Desempenho 

Requisitos dos Clientes Definição dos Requisitos 
Contratuais 

Desempenho 

Entregas Planejadas Definição dos Requisitos 
Contratuais 

Tamanho; Produtividade; 
Valor Unitário 

Requisitos Contratuais Ajustar Requisitos dos Clientes Tamanho do Projeto; 
Desempenho; Custo total;  

Requisitos dos Clientes Análise e Validação dos 
Requisitos 

Nível de satisfação do Cliente 
do Requisito 

Requisitos dos Clientes Estabelecer Conceitos 
operacionais 

Desempenho 

Requisitos Contratuais Estabelecer relacionamento entre 
comprador e fornecedor 

Níveis de Defeitos; 
Performance do produto 

 

Políticas Internas da 
Organização 

Limites operacionais; Limites 
financeiros; Recursos 

 Prazos; Custos; Recursos 
disponíveis e necessários 

Estratégia de Aquisição Identificação de Fornecedores 
em Potencial 

 Porte; Prazo; Histórico de 
atendimento 

Escopo do Projeto Elaborar Pacote da Solicitação Tamanho; desempenho 

Requisitos dos Clientes Elaborar Pacote da Solicitação;  
Identificação de Fornecedores 
em Potencial 

Tamanho; desempenho 

Requisitos Contratuais Elaborar Pacote da Solicitação;  
Identificação de Fornecedores 
em Potencial 

Produtividade; Prazo 

Fornecedores em 
Potencial 

Elaborar Pacote da Solicitação Produtividade 

Propostas dos 
Fornecedores 

Fornecedores selecionados Custos; Prazos; Produtividade 

Desenvolvimento 
do Acordo entre 
Comprador e 
Fornecedor 
(SSAD) 

Controle da Execução 
do Acordo 

Desempenho dos resultados Entregas; Faturamentos; 
qualidade 

Mudanças na aquisição Tamanho das mudanças; custos 
da mudança; mudanças no 
desempenho; alterações no prazo 

Tamanho; Custos; 
Produtividade 

Ações corretivas Resultados das ações corretivas Produtividade; Custos; 
Tamanho 

Gerenciamento do 
Acordo (AM) 

Riscos Monitoração dos riscos Probabilidade; Exposição x 
Histórico 
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4.5 Considerações Finais 

O processo de aquisição definido neste capítulo deverá ser utilizado pelas 

empresas para apoiar na definição das necessidades e requisitos, bem como estabelecer 

estratégia de aquisição que permita a diminuição dos problemas advindos da falta de 

sincronismo entre os softwares realmente desejados e especificados e o software 

entregue pelos fornecedores. 

Com a utilização das métricas relevantes, que sugerimos, as necessidades e 

objetivos de medição ficarão definidas para os fornecedores e as obrigações destes serão 

facilmente reconhecidas quando atendidas, podendo eliminar retrabalho, cancelamento 

de contratos ou pagamentos por softwares que não atendam às necessidades. 
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5 ANÁLISE CRÍTICA 

 
Este capítulo apresenta uma análise qualitativa da proposta apresentada nesta 

dissertação, através da avaliação da atividade de “Preparação da Aquisição” de um 

processo de aquisição utilizando métricas, por meio de questionários submetidos a 

profissionais e pesquisadores da área de TI com vivência em  aquisição de software.  

• Seção 5.1 Introdução: Apresenta uma breve introdução sobre a avaliação 

do trabalho. 

• Seção 5.2 Análise dos Resultados Obtidos na Avaliação do Processo de 

Aquisição: Apresenta uma análise crítica dos resultados da avaliação.  

• Seção 5.3 Observações Gerais: Apresenta as principais considerações e 

sugestões fornecidas pelos profissionais pesquisados para esta avaliação. 

• Seção 5.3 Considerações Finais: Apresenta um sumário das conclusões 

obtidas com a análise crítica. 

5.1 Introdução 

O processo de aquisição proposto, limitado à atividade de “Preparação da 

Aquisição”, foi desenvolvido conforme as especificações apresentadas nos modelos e 

padrões do CMMI-ACQ e Guia de Aquisição do MPS-BR, porém, para ter o seu 

reconhecimento científico necessita ser avaliado experimentalmente ou através da 

submissão crítica a profissionais experimentados da área e à comunidade científica. Para 

se fazer essa avaliação é necessário analisá-lo do ponto de vista de quem irá utilizá-lo na 

prática: os profissionais que atuam na aquisição de software. Em um cenário ideal, a 

avaliação do processo deveria ser realizada numa organização que fosse utilizado num 

processo de aquisição real, porém a adoção desta abordagem possui uma série de 

dificuldades, entre elas encontrar uma empresa que se dispusesse a implantar o processo 

e efetuar alguns ciclos de aquisição de software para se avaliar a eficácia deste processo, 

o que foi descartado devido a outras prioridades, como o atendimento da demanda com 

recursos internos e indisponibilidade de tempo pessoal em relação a este projeto, nas 

empresas onde o mestrando teria alguma flexibilidade para realizar o experimento. 
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 Assim, para avaliar o processo, utilizamos uma abordagem alternativa. Foi 

elaborado um questionário com perguntas sobre o perfil do respondente e as principais 

características do processo. O modelo do questionário aplicado está apresentado no 

apêndice A. Este questionário teve três objetivos principais: 

• Verificar se o processo proposto (focado na atividade de “Preparação da 

Aquisição”) está completo e se é fácil de utilização; 

• Verificar se o processo poderia ser utilizado numa organização como apoio 

na aquisição de software; 

• Verificar se as métricas propostas ajudariam a obter resultados mais 

objetivos neste processo de aquisição. 

Foram enviados questionários para diversos profissionais de várias empresas em 

alguns seguimentos representativos no estado de Pernambuco. Os profissionais da área 

de aquisição destas empresas comunicaram o interesse de participação da análise crítica 

e então foram enviados o questionário e uma cópia da dissertação (capítulo 4 e 

apêndices). 

Apesar de seis profissionais ser um número reduzido de participantes para uma 

pesquisa quantitativa e como o nosso caso era qualitativa, fizemos um levantamento 

deste tipo de avaliação em algumas dissertações que foram conduzidas pelo orientador e 

verificamos que a quantidade de seis respondentes seria compatível com um processo de 

análise crítica deste tipo. 

 

5.2  Análise dos Resultados Obtidos na Avaliação do 

Processo de Aquisição 

A seguir, apresentamos uma análise crítica dos resultados obtidos com a 

aplicação dos questionários. 

5.2.1 Perfil dos Respondentes 

O perfil dos respondentes foi levantado sob diversos pontos de vista para 

garantir que a análise crítica do processo tivesse a participação de forte representação 

dos profissionais com heterogeneidade em sua atuação, tipo de empresa, experiência em 
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aquisição e conhecimentos de processos formais de aquisição. Apresentamos a seguir as 

principais características dos profissionais que participaram da análise crítica. 

A Figura 5-1 mostra que os profissionais respondentes pertencem aos ramos de 

atuação (governo e iniciativa privada, representada por serviços e finanças). 

 

Comércio; 0

Indústria; 0

Serviços; 3

Finanças; 1

Governo; 2

 

Figura 5-1 Categoria do Respondente 

 

Como pode ser visto na Figura 5-2, a maior concentração foi de gerentes, em 

particular aqueles ligados a aquisição de software, como será visto nas figuras a seguir. 

Apesar de terem cargos mais estratégicos estes gerentes excutam atividades 

operacionais quando se encontram como atores de processos de aquisição. 
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Lider; 0

Diretor; 1

Gerente; 4

Membro Técnico; 1

 

Figura 5-2 – Cargo 

A Figura 5-3 mostra a experiência com aquisição de software dos respondentes, 

destacando que a maioria tem mais de 5 anos de experiência, representando um grupo 

de pessoas com excelentes condições de avaliar este trabalho com bastante critério e 

representatividade. 

Nenhuma; 0

1 ano; 0

2 a 3 anos; 2

4 a 5 anos; 1

mais de 5 anos; 3

 

Figura 5-3 - Experiência com Aquisição de  SW 
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A Figura 5-4 mostra o papel do respondente na organização onde, a maioria está 

diretamente envolvida com a aquisição de software. Com isto, obtivemos uma resposta 

bastante importante no que diz respeito às observações e sugestões vividas no dia a dia 

no que se refere aos aspectos das atividades e problemas, relativos à aquisição. 

Analista / Consultor; 2

Qualidade; 1

Aquisição e Contratos; 3

Usuário; 0

Suporte; 0

Produção; 0

 

Figura 5-4 - Papel na Organização 

 

A Figura 5-5 destaca que os respondentes têm muita experiência em processo de 

aquisição, o que nos sugere uma análise critica de qualidade no que diz respeito às 

necessidades das organizações.  
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Nenhum; 0

Pouco; 1

Médio; 1

Extenso; 4

 

Figura 5-5 Conhecimento de Processo de Aquisição 

A Figura 5-6 apresenta o nível de conhecimento dos respondentes em relação a 

modelos de aquisição de software. Embora tenham muita experiência com aquisição de 

software, têm pouco ou nenhum conhecimento de modelos de processos de aquisição. 

Este conhecimento pode diminuir o nível de análise crítica para a aderência do processo 

de aquisição sugerido neste trabalho, mas não invalida por não ser este o nosso objetivo.  
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Nenhum; 3

Pouco; 2

Médio; 1

Extenso; 0

 

Figura 5-6 - Conhecimento em Modelos de Processo de Aquisição 

A Figura 5-7 mostra que nenhum dos entrevistados tem certificação em processo 

de aquisição. Embora esta certificação fosse importante para a análise critica deste 

trabalho, não era imprescindível. O autor deste trabalho obteve a aprovação na prova 

para a certificação do MPS-BR – Aquisição.  

Sim; 0

Não; 6

 

Figura 5-7 - Possui Certificação em Modelo de Aquisição 
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A Figura 5-8 apresenta a quantidade de profissionais respondentes que 

conhecem modelos de qualidade de processos. A metade destes detém o conhecimento 

dos modelos ISO9001:2000, CMMI e MPS-BR o que é bastante representativo para a 

nossa análise crítica. 

Sim; 3Não; 3

 

Figura 5-8 - Possui Conhecimento em Modelos de Qualidade de Processo 

 

5.2.2 Avaliação do Processo de Aquisição 

A segunda parte do questionário teve como objetivo avaliar o “Processo de 

Aquisição” sugerido na dissertação, limitando-se à atividade “Preparação da 

Aquisição”. 

Na Figura 5-9 o processo foi avaliado como completo pela quase totalidade dos 

respondentes. A apenas um destes informou que estava incompleto, mas se referiu à 

falta das atividades de seleção, acompanhamento e encerramento da aquisição, que não 

fazem parte do escopo do trabalho. 
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Completa; 5

Incompleta; 1

Inconsistente; 0

Não sei; 0

 

Figura 5-9 - A atividade "Preparação da Aquisição" está? 

A Figura 5-10 representa a quantidade de respostas sobre a utilização do 

processo de aquisição sugerido como apoio nas atividades de aquisição de software. 

Obtivemos respostas “total” para a maioria dos entrevistados e os demais responderam 

como “parcial”, o que significa um resultado amplamente positivo para o trabalho. 

Total; 4

Parcial; 2

Nenhum; 0

Não sei; 0

 

Figura 5-10 - Apoio do Processo na Aquisição de Software 
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Na Figura 5-11 verificamos que todos responderam positivamente à questão 

sobre a adequação deste processo para as organizações, caso o mesmo seja utilizado 

como referência na aquisição de software nas empresas. 

Sim; 6

Não; 0
Não sei; 0

Parcialmente; 0

 

Figura 5-11- O processo é adequado para uma Organização? 

A Figura 5-12 apresenta as respostas sobre o grau de dificuldade de utilização do 

processo para os entrevistados. Verificamos que a maioria respondeu que o processo 

seria facilmente utilizado sem maiores dificuldades para sua adoção, embora esta 

questão seja considerada muito abrangente ela representa uma avaliação pessoal dos 

respondentes quanto à utilização deste processo  em suas empresas em relação à 

situação atual. 
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Muito fácil; 1

Fácil; 3

Um pouco difícil; 2

Difícil; 0

Não sei; 0

 

Figura 5-12 - Facilidade de entendimento do Processo 

 

5.2.3 Avaliação da Tarefa de Medição e Métricas Relevantes 

Sugeridas 

A terceira parte do questionário teve como objetivo avaliar a tarefa de medição 

inserida no processo e a adequação das métricas relevantes apresentadas no trabalho. As 

questões foram respondidas da forma a seguir:  

A Figura 5-13 apresenta a resposta ao questionamento sobre a tarefa de medição 

no processo. Verificamos que a maioria entendeu que esta estava completa para a 

definição das métricas necessárias à aquisição de software. Obtivemos apenas uma 

resposta negativa. 
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Completas; 4

Incompletas; 1

Inconsistentes; 0

Não sei; 1

 

Figura 5-13 - As atividades para definição de métricas estão? 

 

A Figura 5-14 apresenta a última questão desta análise crítica, sobre as métricas 

relevantes apresentadas no trabalho e se as mesmas seriam adequadas para serem 

utilizadas na aquisição de software. A metade respondeu positivamente, enquanto os 

outros respondentes entenderam que as métricas apresentadas deveriam ser mais 

detalhadas, conforme citam em suas observações. 
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Sim; 3

Não; 0

Parcialmente; 2

Não sei; 1

 

Figura 5-14 - As métricas relevantes sugeridas são adequadas para utilização na Aquisição 

de SW? 

5.3 Observações Gerais 

Ao final do questionário, os respondentes puderam fazer uma avaliação geral 

sobre o processo e sugerir melhorias. A seguir, temos as sugestões mais citadas: 

5.3.1 Observações sobre o Processo de Aquisição de Software: 

� Processo bem definido, com excelente embasamento teórico e de fácil 

entendimento. 

� Em Definir Critérios de Seleção de Fornecedores, deve ser questionado o 

grau de evolução do produto ao longo dos anos, a tecnologia necessária 

da aplicação, o posicionamento da empresa no mercado e área de maior 

expertise da empresa (indústria, comércio ou serviços – distribuição, 

atacado, varejo – frente de loja ou retaguarda, etc..) 

� O modelo poderia objetivar a compra de um Software pronto ou a 

aquisição de um trabalho de desenvolvimento. A tentativa de um só 

modelo para as duas hipóteses complica o processo. Na maioria das 

vezes você já sabe se vai comprar pronto ou desenvolver. 
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� O processo abrange todas as fases de forma simples e clara. 

� O passo 2 da tarefa do desenvolvimento da estratégia de aquisição 

merecia um destaque maior. 

� O envolvimento de quem vai utilizar a ferramenta é fundamental para o 

sucesso na escolha. 

� No item 4.2. – Visão Geral no quadro Atividade X Tarefa faltou incluir a 

Tarefa “Alinhar as atividades de Medições e Análises”. 

� Fiquei com a impressão de que faltou uma atividade “Seleção da 

Proposta” e de que a atividade “Seleção do fornecedor” precisaria de 

mais uma tarefa, assim como a última tarefa (definir os critérios de 

seleção de fornecedores) da primeira atividade, deveria ser a primeira 

tarefa da atividade “Seleção de Fornecedores”, considerando o exposto 

as duas atividades teriam a seguinte definição de tarefas: 

o SELEÇÃO DE FORNECEDORES POTENCIAIS: 

� Definir critérios de seleção de fornecedores 

� Identificar fornecedores com base nos critérios definidos 

� Avaliar a capacidade dos fornecedores 

� Selecionar fornecedores aptos  

o DEFINIÇÃO DE FORNECEDOR 

� Solicitar propostas aos fornecedores aptos 

� Receber propostas 

� Avaliar propostas com base nos requisitos 

� Definir Fornecedor  

� Elaborar Contrato de Aquisição 

5.3.2 Observações sobre as Métricas Relevantes 

� Métricas consistentes, possibilitando realizar o acompanhamento da 

aquisição através de métricas formais, deixando de lado os “achismos” 

que normalmente guiam processos de aquisição de software. 
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� As métricas deveriam ser não apenas descritas genericamente mas 

exemplificadas para um melhor entendimento. 

� Falta uma métrica para determinar o impacto que a não aquisição traria à 

organização, que serve de base para uma justificativa de aquisição. 

� As métricas atendem desde projetos mais simples até os mais complexos.  

Senti falta de alguma indicação mais específica sobre a avaliação dos 

requisitos atendidos e sua classificação (exemplo: essencial, importante, 

desejável). Talvez uma observação ou um Template. 

� A proposta de métricas como referência para aplicação no processo de 

aquisição está bem definida e abrangente, entretanto proponho que seja 

colocado como observação no processo sobre a flexibilidade de usar 

parcialmente esse portfólio, dependendo de situações específicas de 

algumas aquisições. 

 

5.4  Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma análise crítica dos resultados da avaliação do 

Processo de Aquisição de Software proposto no trabalho e das Métricas Relevantes. 

Observamos que os entrevistados possuem boa qualificação para a análise crítica do 

trabalho e que os resultados desta análise foram bastante importantes e positivos para a 

sua consolidação como contribuição para a comunidade. 

Ficou constatado que um processo de aquisição como o sugerido pelo trabalho 

poderá ser utilizado pelas empresas, com algumas adaptações, considerando as métricas 

relevantes. 

Não foram efetuadas as melhorias indicadas na análise crítica ficando estas para 

versões posteriores deste trabalho ou para trabalhos futuros baseados nesta dissertação. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho propôs um processo de aquisição com foco na atividade de 

preparação da aquisição, onde são definidas as necessidades da organização e os 

requisitos do software, bem como as estratégias para a aquisição. O trabalho também 

apresenta guias e artefatos para a orientação na realização destas tarefas. Foram 

incluídas atividades de medição para a aquisição e sugeridas métricas relevantes para 

serem utilizadas no processo de aquisição. 

6.1 Principais Contribuições 

Seguem algumas contribuições a serem obtidas com este trabalho: 

• Este trabalho deverá apoiar as empresas na implantação de atividade de 

aquisição de forma a obter uma melhor clareza e definição dos direitos e 

responsabilidades de clientes e fornecedores, através da quantificação 

destes direitos e obrigações, evitando discussões e mal-entendidos na 

seleção dos fornecedores e na entrega e homologação do software; 

• Na seção 4.4 deste trabalho foram apresentadas métricas relevantes e 

estas podem apoiar aos gestores de aquisição a identificação de métricas 

necessárias para todo o processo de aquisição de software; 

• A forma como o trabalho foi escrito permite que o mesmo seja adaptável 

para as diversas Organizações bastando para isto pequenas mudanças 

para atender às suas necessidades, como por exemplo, a inserção de 

considerações sobre tratamento de licitações para as empresas 

governamentais; 

6.2 Dificuldades Encontradas 

As principais dificuldades apresentadas, na elaboração deste trabalho, dizem 

respeito a não terem sido encontrados trabalhos similares sobre aquisição de software e 

a falta de prioridade das empresas em criar um processo para atender às suas 

necessidades.  
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6.3 Trabalhos Futuros 

O principal trabalho a ser realizado no futuro é a implementação deste processo 

nas empresas, para fazer a sua avaliação definitiva e a ampliação do mesmo, incluindo 

as demais atividades de seleção dos fornecedores, acompanhamento da aquisição e 

encerramento. O quadro de métricas poderá ser evoluído a partir da experiência de 

utilização do processo, incluindo outras métricas relevantes. 

 

6.4 Considerações Finais 

As atividades de aquisição de software vêm sendo, a cada dia, mais importantes 

nas organizações como podemos observar pela definição de modelos complexos, como 

o CMMI-ACQ, Guia de Aquisição do MPS-BR Aquisição e a atividade de aquisição do 

PMBOK. A definição de um processo de aquisição orientado por estes modelos foi bem 

sucedida, como podemos observar pela análise crítica de profissionais com grande 

experiência em aquisição. 
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Apêndice A - Questionário de Avaliação 
 

Apresentação 
 

O objetivo desse questionário é realizar uma análise crítica qualitativa do 

trabalho de dissertação “Definição de Métricas para Processo de Aquisição de 

Software”, especificamente o capítulo 4 – “Processo de Aquisição de Software com 

Ênfase em Necessidade de Medição”. 

Este documento contém perguntas sobre a viabilidade do “Processo de 

Aquisição” proposto no trabalho, bem como sobre a proposta de “Métricas Relevantes” 

introduzidas no trabalho como diferencial no apoio aos gestores para a obtenção de 

softwares que atendam às suas reais necessidades e aos seus requisitos, levando os 

fornecedores a entenderem claramente o que devem entregar e quais as condições 

desejadas pelo cliente, evitando assim conflitos durante a execução do processo. 

Contamos com as suas respostas, sob o seu ponto de vista, considerando a sua 

experiência na área de TI, para que possamos identificar os possíveis desvios existentes 

neste trabalho, bem como, para a verificação da viabilidade técnica e definição de 

trabalhos futuros que possam torná-lo mais útil aos gestores de aquisição.  

Para nos ajudar a melhor interpretar suas respostas às perguntas sobre o processo 

de aquisição dentro de sua organização, este documento começa com perguntas sobre 

sua experiência no trabalho nesta atividade e sobre a empresa e potenciais aquisições. 

Por favor, leia e responda todas as perguntas, fazendo as suas observações nos 

espaços solicitados. A confidência de suas respostas será garantida. 
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Perfil do Respondente 
 
 
 

Empresa: _______________________________ 

Responsável pelo preenchimento: _____________________________________ 

e-mail:__________________________________ 

Data de Aplicação do Questionário: ___/___/_____ 

 
1) Qual categoria abaixo descreve a sua empresa? (Por favor, marque apenas um item) 
 

  Comércio   Indústria   Governo  

 

Outro: (Especificar) _____________________________________________ 

 
 
2) O que descreve melhor sua posição atual (cargo)? 

 

  Líder de Projeto / Equipe   Gerente   Membro Técnico  

 

Outro: (Especificar) _____________________________________________ 

 
 
3) Qual sua experiência com aquisição de software? 

 

  Nenhuma   1 ano      2 a 3 anos 

  4 a 5 anos   Mais de 5 anos  

 
 

4) Qual o seu papel na Organização, em relação à Aquisição de Software? 
 

  Analista / Consultor   Qualidade    Produção 
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  Aquisição e Contratos   Usuário    Suporte 

 

Outro: (Especificar) _____________________________________________ 

5) Qual seu nível de conhecimento em Processo de Aquisição? 
 

  Nenhum   Pouco   Médio   Extenso 

 

6) Qual seu nível de conhecimento em Modelos de Processos de Aquisição (CMMI - 
ACQ, MPS-BR - Aquisição, etc.)? 
 

  Nenhum   Pouco   Médio   Extenso 

 

Se você possui algum conhecimento, cite o(s) modelo(s): ___________________ 

 

7) Possui alguma certificação em modelo de aquisição (CMMI - ACQ, MPS.BR - 
Aquisição, etc.)? 
 

  Sim   Não       

 

Se sim, qual modelo? _______________________ 

8) Qual seu nível de conhecimento em Modelos de Qualidade aplicados ao fornecedor de 
produtos/serviços (Ex. CMMI, MPS.BR, ISO9001)? 
 

  Sim   Não 

 

Se sim, qual modelo? _______________________ 
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Avaliação do Processo de Aquisição Proposto 
 

1) A atividade de “Preparação da Aquisição” no processo de aquisição de software 
proposto, em relação à definição das necessidades e dos requisitos de software, está: 
 

  Completa   Incompleta 

  Inconsistente   Não sei 

 

2) Em relação ao grau de apoio que as atividades do processo de aquisição proposto darão 
para os participantes de uma seleção de software, você considera: 
 

  Total   Parcial 

  Nenhum   Não sei 

 

3) Você acha que o processo é adequado para ser utilizado numa organização? 
 

  Sim   Não 

  Parcialmente   Não sei 

 

4) Em relação à facilidade de entendimento do processo de aquisição, pode-se dizer que 
ele está: 
 

  Muito Fácil    Fácil    Um pouco difícil 

  Difícil    Não sei  
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5) Que observações gerais (positivas, negativas ou melhorias) você faria sobre o processo 
de aquisição proposto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação das Métricas Propostas 
 

1) Em relação às atividades necessárias para definição das métricas, no processo proposto, 
você considera: 
 

  Completas   Incompletas 

  Inconsistentes   Não sei 

 

2) Você acha que as “Métricas Relevantes” apresentadas no processo são adequadas para 
serem utilizadas numa organização, quando for adquirir software? 

 

  Sim   Não 

 Parcialmente   Não sei 



 

Planejamento de Aquisição de Software com ênfase em Necessidades de Medição  88 

 

 

3) Que observações gerais (positivas, negativas ou melhorias) você faria sobre as 
métricas? 
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Apêndice B – Notação do Processo de Aquisição  

 

Apresentação 
 

A notação utilizada na diagramação do processo de aquisição proposto foi obtida 

a partir dos símbolos do BPMN visando a facilidade de entendimento e manutenção. 

 

BPMN  

 

O Business Process Modeling Notation (BPMN) é uma notação gráfica 

que modela as atividades de um processo de negócio. Esta notação foi especialmente 

desenhada para coordenar a sequência das atividades dos processos e as mensagens que 

fluem entre os responsáveis pelas diversas atividades [OMG2009].  

BPMN é um padrão internacional de modelagem de processos aceito pela 

comunidade e é independente de qualquer metodologia ou modelo de processos. O 

BPMN permitiu uma apresentação padronizada para diminuir a lacuna entre os 

processos de negócio e a implementação destes. 

BPMN permite modelar os processos de uma maneira unificada e 

padronizada viabilizando o entendimento de todas as pessoas da organização, através de 

uma linguagem comum de modo que as partes envolvidas possam se comunicar nos 

processos de forma direta, única e eficiente. O BPMN define a anotação e a semântica 

de um diagrama dos processos do negócio. 

A notação BPMN completa pode ser obtida no endereço 

http://www.omg.org/docs/formal/09-01-03.pdf.  
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Representação Gráfica  

 

 

 

Subprocesso - É um processo que contem outros processos. O processo interno  

é dependente do processo pai e tem visibilidade dos dados globais do processo pai. No 

caso do processo de aquisição utilizamos este símbolo como “Atividade” para  

compatibilização com o MPS-BR Aquisição. 

   

 

Tarefa – Uma tarefa é uma atividade atômica que está incluída dentro de um 

processo. Uma tarefa é utilizada quando um trabalho no processo não é decomposto. 

Geralmente um usuário final e/ou aplicativo são usados para executar uma tarefa. 

 

 

Evento de Início – Indica onde um processo começará. Em termos de fluxos de 

sequência o Evento de início começa o fluxo do processo. 

 

 

Evento de Fim – O evento de fim indica onde o processo terminará. Em 

termos de fluxo de sequência o evento de fim termina o fluxo do processo. 
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Apêndice C – Guia para Medição e Análise 
 

Apresentação 
 

Este guia apresenta orientações para a identificação dos objetivos de medição e 

das medidas associadas, de acordo com as tarefas a serem executadas para este fim. O 

guia baseia-se na área de processo de Medição e Análise do modelo CMMI-ACQ. 

 

Alinhar Atividade de Medições e Análises 
 

Os objetivos e atividades de medições são alinhados com as necessidades e 

objetivos de informação identificados. As necessidades e objetivos de informação 

identificados são obtidos a partir da estratégia da empresa em relação à aquisição, bem 

como das informações necessárias para atingir os objetivos definidos para o software. 

Passo 1: Estabelecer Objetivos de Medição 

Os objetivos de medições são derivados das necessidades e objetivos de 

informações identificados.  

Os objetivos de medição documentam os propósitos para os quais as medições e 

análises são feitas, e especificam os tipos de ações que podem ser tomadas com base nos 

resultados das análises dos dados.  As fontes para os objetivos de medição podem ser as 

necessidades de gerenciamento, técnicas, do projeto, do produto ou de implementação 

do processo.  

Os objetivos de medição podem ser restringidos pelos processos existentes, 

recursos disponíveis ou outras considerações de medições. É necessário julgar se o valor 

dos resultados será proporcional aos recursos dedicados a este trabalho.   

Modificações em necessidades e objetivos de informação identificados podem, 

por sua vez, ser indicadas em conseqüência do processo e dos resultados das medições e 

análises.   

As principais fontes de necessidades de informação e objetivos podem incluir:   
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� Planos de projeto  

� Monitoramento do desempenho do projeto  

� Entrevistas com gerentes e outros que tenham necessidades de informações 

� Objetivos de gerenciamento estabelecidos 

� Planos estratégicos 

� Planos de negócios 

� Requisitos formais ou obrigações contratuais 

� Problemas técnicos ou de gerenciamento recorrentes ou perturbadores de 

outra forma 

� Experiência de outros projetos ou entidades organizacionais 

� Benchmarks de outras indústrias 

� Planos de melhoria de processos  

 

Passo 2: Especificar Medidas 

Especificar medidas para tratar os objetivos de medição. Estes objetivos de 

medições são refinados em medidas precisas e quantificáveis. 

As medidas podem ser “básicas” ou “derivadas”. Os dados para as medidas 

básicas são obtidos através de medição direta. Os dados para medidas derivadas provêm 

de outros dados, normalmente, através da combinação de duas ou mais medidas básicas. 

 Exemplos de medidas básicas normalmente utilizadas incluem: 

� Medidas reais e estimadas de tamanho de produtos de trabalho (por exemplo, 

quantidade de páginas) 

� Medidas reais e estimadas de esforço e custo (por exemplo, quantidade de 

homem-hora) 

� Medidas de qualidade (por exemplo, quantidade de defeitos, quantidade de 

defeitos por gravidade) 
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Exemplos de medidas derivadas normalmente utilizadas incluem:   

� Valor Agregado 

� Índice de Desempenho do Cronograma 

� Densidade de defeitos 

� Cobertura de revisões por pares 

� Cobertura de testes e verificações 

� Medidas de confiabilidade (por exemplo, intervalo de tempo até ocorrer uma 

falha) 

� Medidas de qualidade (por exemplo, quantidade de defeitos por 

gravidade/quantidade total de defeitos) 

 

As medidas derivadas normalmente são expressas como razões, índices 

compostos e outras medidas de resumo agregadas. Elas são, normalmente, mais 

confiáveis quantitativamente e sua interpretação tem mais sentido que as medidas 

básicas utilizadas para gerá-las. 

 

Passo 3 - Especificar Procedimentos de Coleta e Armazenagem de Dados 

Especificar como os dados de medições serão obtidos e armazenados.  A 

especificação explícita de métodos de coleta ajuda a assegurar que os dados corretos 

estão sendo coletados de forma apropriada. Ela também auxilia a esclarecer ainda mais 

as necessidades de informações e os objetivos das medições.   

A atenção apropriada aos procedimentos de armazenagem e recuperação ajuda a 

assegurar que os dados estarão disponíveis e acessíveis para uso futuro.   

Levantar as fontes de dados existentes e que são geradas a partir dos atuais 

produtos de trabalho, processos ou transações.  As fontes de dados existentes podem já 

terem sido identificadas quando as medidas foram especificadas. Mecanismos 

apropriados de coleta podem existir mesmo que dados relevantes ainda não tenham sido 

coletados.   
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Passo 4 - Especificar os Procedimentos de Análises 

Especificar como os dados de medições serão analisados e comunicados.  

Especificar antecipadamente os procedimentos de análise assegura que as análises 

apropriadas serão executadas e comunicadas para atender aos objetivos documentados 

das medições (e, portanto, as necessidades e objetivos de informações nos quais eles 

foram baseados).  
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Apêndice D – Guia para definição de necessidades e requisitos 
 

Objetivo 
 

Este guia apresenta algumas técnicas para o gestor de software proceder o 

levantamento e a especificação das necessidades e dos requisitos da aquisição de 

software. Ele se baseia na área de processos “ARD – Desenvolvimento de Requisitos 

para Aquisição” do modelo CMMI-ACQ (CMMI Aquisição) e do “MPS-BR Guia de 

Aquisição (v1.2)”. 

 

Levantamento das Necessidades 
 

As necessidades de software são as razões pelas quais se precisa adquiri-lo, ou 

seja, são as justificativas nas quais se apoiarão os decisores  para levar adiante a 

aquisição do software e que impacto este software terá na organização após a sua 

aquisição e implantação no ambiente organizacional. Estas necessidades devem 

contemplar, principalmente, os fatores pelos quais a organização depende da aquisição 

do software para obter algum resultado previsto e necessário. 

Devem ser consideradas todas as exigências, que se destinam às necessidades 

das partes interessadas relevantes para que o software seja adquirido, e exigências 

contratuais, que são as exigências que dizem respeito ao relacionamento do comprador 

com fornecedores e outras organizações. Ambos os tipos das exigências devem dirigir-

se às necessidades relevantes de cada fase do ciclo de vida de produto (por exemplo, 

operação, manutenção, e eliminação) e o ao produto (por exemplo, segurança, 

confiabilidade, e manutenabildade). 

 

Entender os objetivos da organização 

O primeiro passo para o levantamento de necessidades de software é a 

identificação dos objetivos da organização, entendendo como a organização trabalha nas  

aquisições e  que critérios de seleção são utilizados para a definição se um determinado 

software vai atender ou não às suas necessidades. 
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Entender o problema 

Entender os detalhes do problema onde o sistema será aplicado. Para isso pode-

se utilizar como base o processo de negócio a ser atendido. 

Entender o negócio 

Entender como o sistema irá afetar as diferentes partes do negócio e como ele irá 

contribuir para os objetivos do negócio. 

Entender as necessidades e restrições dos usuários do sistema 

Entender em detalhes as necessidades que o sistema deve suportar no contexto 

do trabalho dos usuários, que são as pessoas afetadas pelo sistema e que têm uma 

influência direta ou indireta nos requisitos do sistema. 

Relacionar e descrever as necessidades 

Entender em detalhes as necessidades que o sistema deve suportar no contexto 

do trabalho dos usuários, que são as pessoas afetadas pelo sistema e que têm uma 

influência direta ou indireta nos requisitos do sistema. 

 

Levantamento dos Requisitos 
 

Existem várias técnicas para ajudar no levantamento de requisitos, são elas 

[CMMI-ACQ]:  

� Questionários e entrevistas  

� Cenários operacionais obtidos a partir de usuários finais  

� Tutoriais Operacionais e análise das tarefas do usuário final 

� Protótipos e modelos  

� Observação de produtos existentes, ambientes e padrões de workflow  

� Brainstorming  

� Sondagem de mercado 

� Extração de documentos fontes de normas ou especificações do processo 

empresarial  
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� Casos de Uso 

� Análise de Negócios 

� Engenharia reversa  

Como encontrar requisitos? 

As questões citadas abaixo deverão ser feitas pelo analista de sistema durante as 

entrevistas com os usuários. Com base nestas perguntas, o analista constrói um 

entendimento dos requisitos. 

� Quem é o consumidor do sistema? 

� Quem é o usuário? 

� As necessidades entre os usuários do sistema são diferentes? 

� Quais são os ambientes envolvidos com cada usuário? 

� Qual o problema que o sistema pretende resolver com a aquisição? 

� Qual a razão de querer resolver este problema? 

� Existem outras razões envolvidas para a resolução deste problema? 

� Qual a importância de uma solução bem sucedida? 

� Qual o ambiente no qual o sistema irá se enquadrar? 

� Quais são as expectativas quanto à usabilidade do sistema? 

� Quais são as expectativas quanto à confiabilidade do sistema? 

� Qual o desempenho/precisão esperado do sistema? 

Outras questões poderão ser adicionadas de acordo com as necessidades dos 

entrevistadores. 

Os requisitos se classificam em funcionais e não funcionais de acordo com as 

suas características. Abaixo descrevemos quais são estas características e como obtemos 

cada um destes tipos de requisitos: 
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Requisitos funcionais 

 O levantamento de requisitos funcionais do sistema tem como objetivo 

estabelecer um acordo sobre o conjunto de requisitos, que será base para o 

desenvolvimento do sistema. Durante a captura dos requisitos, existem 4 (quatro) 

pontos que devem ser considerados: 

� Entender o domínio da aplicação: Entender a área onde o sistema será 

aplicado. Para isso pode-se utilizar como base o processo de negócio. 

� Entender o problema: Entender os detalhes do problema onde o sistema será 

aplicado. Para isso pode-se utilizar como base o Documento de definição do 

processo. 

� Entender o negócio: Entender como o sistema irá afetar as diferentes partes 

do negócio e como ele irá contribuir  para os objetivos do negócio. 

� Entender as necessidades e restrições dos usuários do sistema: Entender em 

detalhes as necessidades que o sistema deve suportar no contexto do trabalho 

dos usuários, que são as pessoas afetadas pelo sistema e que têm uma 

influência direta ou indireta nos requisitos do sistema. 

Requisitos não-funcionais 

Requisitos não-funcionais descrevem atributos ou qualidades do sistema que não 

são facilmente representados através de funções ou casos de uso específicos. Eles 

expressam características como facilidade de uso do sistema (usabilidade), 

confiabilidade, desempenho esperado, segurança, restrições de distribuição, adequação a 

padrões e restrições de hardware e software.  

Os requisitos não funcionais podem estar associados ao sistema como um todo, 

ou a um caso de uso apenas, ou ainda a um grupo de casos de uso específico. 

São os requisitos que colocam restrições sobre os requisitos funcionais a serem 

implementados.  

Todos os requisitos não-funcionais devem ser testáveis e, portanto, definidos 

quantitativamente. Assim, não diga simplesmente que o sistema deve ser rápido. 

Estabeleça que o tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 10 segundos, por 



 

Planejamento de Aquisição de Software com ênfase em Necessidades de Medição  99 

 

exemplo. Ou, então, estabeleça o critério que deve ser usado para determinar que o 

requisito seja aceito; por exemplo, o tempo de resposta do sistema deverá ser 

considerado satisfatório por pelo menos 80% dos testadores da versão beta. 

A seguir é apresentada a relação de alguns tipos de requisitos não-funcionais 

[CMMI-ACQ]. 

� Usabilidade (Facilidade de uso): Descreve os requisitos não-funcionais 

associados à facilidade do uso do sistema pelo usuário. Está relacionado 

com: interface com o usuário, material de treinamento e documentação 

do sistema. Exemplos: help, instalação automática. 

 

� Confiabilidade: Está relacionado com: frequência, alto grau de tolerância 

a falhas, habilidade de recuperação das falhas, corretude do sistema. 

Exemplos: disponibilidade 24hs, prazo de tolerância máxima para volta 

do sistema. 

 

� Desempenho (Performance): Está relacionado com: eficiência, tempo de 

resposta de processamento (imposta pelo ambiente), uso de recursos. 

Exemplos: transações bancárias on-line, controladores de vôo. 

� Segurança: Está relacionado com: privacidade, integridade, autenticidade 

dos dados do sistema. 

� Distribuição: Está relacionado com a distribuição da versão executável 

do sistema. É crítico para sistemas com grande volume de usuários. 

� Adequação a Padrões: Está relacionado com padrões ou normas que 

devem ser seguidos no sistema ou no seu desenvolvimento. Deve-se 

referenciar o documento que define o padrão adotado. Exemplos: 

interface gráfica, desenvolvimento de componentes. 

� Restrições de Hardware e software: Está relacionado com o hardware e 

software para desenvolver e executar o sistema. Exemplos: plataforma 

cliente, plataforma servidor (sistema operacional, banco de dados), 

protocolo de comunicação. 
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Como encontrar os requisitos não-funcionais? 

As perguntas abaixo podem ajudar a encontrar os requisitos não-funcionais 

[CMMI-ACQ]. 

� Usabilidade: O sistema deve prover alguma facilidade de navegação e 

instalação para os usuários? Qual? 

� Confiabilidade: Qual deve ser a disponibilidade do sistema? Se o sistema 

ficar indisponível por algum motivo, ele deve ter algum prazo máximo 

para voltar a funcionar? O sistema é passível de falhas? Que tipo e 

quantidade de erros seria inaceitável? 

� Desempenho: Qual deve ser o tempo de resposta do sistema? Existe um 

limite mínimo de conexões simultâneas de usuários que o sistema deve 

suportar? Existem restrições de espaço em disco no servidor ou no 

cliente? Existem restrições de memória? 

� Segurança: Existem restrições de acesso ao sistema? O acesso dos 

usuários deve ser identificado e controlado? O servidor deve ser 

autenticado? Os dados transmitidos entre cliente e servidor são sigilosos? 

� Distribuição: Como deve ser distribuída a versão final do sistema? Que 

tipo de suporte deve ser fornecido ao usuário? O sistema será distribuído 

através da Web? Neste caso, que mudanças devem ser feitas no site do 

sistema por ocasião do seu lançamento? Os dados serão distribuídos em 

várias bases? Neste caso, que mecanismos de consistência e integridade 

de dados serão necessários? Que documentação deve ser fornecida com o 

sistema (manual do usuário, instruções de instalação, etc.)? Será 

ministrado algum treinamento? Em caso positivo, o treinamento será 

ministrado para que tipo de usuário? Existem restrições sobre o local e 

período do treinamento?  

� Adequação a Padrões: A interface do sistema deve seguir algum padrão 

gráfico? O sistema deve obedecer a alguma norma ou lei específica? Os 

relatórios gerados pelo sistema devem seguir algum padrão específico? 
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� Restrições de Hardware e software: O software cliente vai executar em 

alguma plataforma específica? E o software servidor? O sistema deve ser 

implementado em uma linguagem específica? Qual?  

 

Revisão dos Requisitos 
 

Analisar Requisitos 

Realizar análises para determinar qual o impacto que o ambiente operacional 

terá e qual a capacidade de satisfazer necessidades das partes interessadas: expectativas, 

restrições e interfaces. Considerações como a viabilidade, a missão crítica, restrições de 

custos, mercado em potencial e a estratégia da aquisição devem ser levados em conta, 

dependendo do contexto do produto.  

Os objetivos destas análises são para determinar os requisitos candidatos do 

software e os conceitos que irão satisfazer as necessidades das partes interessadas, as 

expectativas, restrições e interfaces. Em paralelo com estas atividades, os parâmetros a 

serem utilizados para avaliar a eficácia do software são determinados conceito prévio do 

produto.  

Requisitos são validados para aumentar a probabilidade de que o produto 

resultante será efetivado como se pretende no ambiente do comprador. 

Estabelecer os conceitos operacionais e cenários associados: Desenvolver 

conceitos operacionais e cenários que incluem funcionalidade, desempenho, 

manutenção, suporte e eliminação, conforme o caso. Defina o ambiente em que o 

produto irá operar, incluindo limites e restrições. Rever conceitos operacionais e 

cenários para refinar e descobrir requisitos. 

Analisar as necessidades, expectativas e restrições dos envolvidos, e as 

interfaces externas para eliminar os conflitos. Organizar-se em temas relacionados.  

Analisar requisitos para determinar se satisfazem requisitos de nível superior.  Analisar 

requisitos para garantir que sejam completos, viáveis, realizáveis, e verificáveis.  

Analisar e propor a atribuição dos requisitos a fornecedores. Identificar os principais 

requisitos que têm grande influência no custo, cronograma, funcionalidade, risco, ou de 
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desempenho.  Identificar medidas de desempenho técnico a ser monitoradas durante a 

aquisição.  

Revisar os Requisitos 

As necessidades e limitações dos envolvidos na aquisição do software podem 

abordar limitações e necessidades de custos, cronograma, desempenho, funcionalidade, 

componentes reutilizáveis, capacidade de manutenção, ou de risco.  

Os requisitos são analisados para determinar se eles refletem um equilíbrio 

adequado entre custos, cronograma, desempenho, e outros fatores de interesse para as 

partes interessadas. Modelos e simulações podem ser usados para estimar o impacto que 

terão os requisitos sobre estes fatores. Ao envolver as partes interessadas em diferentes 

fases da vida útil do software na análise desses impactos os riscos podem ser 

determinados. Se os riscos são considerados inaceitáveis, as exigências podem ser 

revistas ou re-priorizadas para melhorar o equilíbrio de custo, cronograma e 

desempenho. 

Analisar os requisitos para determinar o risco que o produto resultante poderá 

não desempenhar de forma adequada à sua utilização.  Explorar a adequação e a 

exaustão dos requisitos através do desenvolvimento de modelos (por exemplo, 

protótipos, simulações, modelos, cenários e storyboards) e pela obtenção de feedback 

sobre os mesmos, pelos usuários relevantes. Avaliar soluções e produtos que são 

desenvolvidos pelo fornecedor no contexto do ambiente para identificar problemas. 

Validar e corrigir os requisitos 

A validação dos requisitos é realizada precocemente na aquisição com os 

usuários finais ou os seus representantes para que ganhem confiança de que os 

requisitos são capazes de orientar uma aquisição de software que resulte em sucesso na 

validação final. Esta atividade deve estar integrada com as atividades de gestão de 

riscos. As organizações normalmente efetuam análises nos requisitos descritos, 

protótipos e simulações para garantir que as necessidades das partes interessadas irão 

satisfazer as necessidades e expectativas.  

Caso necessário, efetuar a devida correção nos requisitos. 
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Apêndice E – Guia para definição de Estratégia da Aquisição 
 

Objetivo 
 

A estratégia de aquisição se materializa através do plano de aquisição, que é 

insumo para elaboração do pedido de proposta e contempla itens como: os termos 

contratuais, os termos financeiros, os termos técnicos, a lista de produtos a serem 

entregues, os mecanismos de controle do projeto de aquisição, normas e modelos a 

serem seguidos pelo fornecedor, riscos identificados no projeto, critérios de aceitação do 

produto e as responsabilidades das equipes em relação ao projeto. 

 

Estratégia do processo de aquisição 
 

 Definir os prazos para a realização da aquisição de forma a atender a 

necessidade de recebimento do software dentro dos prazos estabelecidos para 

atendimento aos processos de negócio de forma plena e dentro das determinações 

legais, considerando o tempo de realização de tarefas e entrega de produtos, por parte do 

fornecedor, da equipe de trabalho do adquirente e de outros envolvidos (por exemplo: 

área de segurança, departamento jurídico). 

 

 Detalhar cada atividade do plano de aquisição com o objetivo de auxiliar a 

definição de marcos que servem de base como data limite para a entrega de alguns 

produtos intermediários e finais. Caso seja adequado para a abordagem do projeto, o 

adquirente pode especificar o ciclo de vida a ser adotado pelo fornecedor. 

 

 Identificar e documentar os riscos do projeto e o seu impacto, probabilidade de 

ocorrência e prioridade de tratamento. 

 

 Identificar e planejar os dados relevantes do processo de aquisição quanto à 

forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para 

acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. Este resultado 

esperado á aplicado nesta tarefa com o objetivo de auxiliar o adquirente na elaboração 
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do plano de aquisição no que se refere à definição dos dados que precisarão ser obtidos 

para a gestão do projeto de aquisição, podendo contemplar aspectos relacionados a 

dados confidenciais. 

 

Identificar as validações necessárias para o software com o objetivo de auxiliar na 

elaboração do plano de teste de avaliação do software e definição dos produtos a serem 

validados num nível de abstração ainda elevado, pois tendem a se relacionar às funções 

negociais expressas por meio dos requisitos funcionais. Descrever quais são os critérios 

e procedimentos para validação do software e definir o ambiente para validação 
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Apêndice F – Guia para critérios de seleção de Fornecedores 
 

Objetivo 
 

Definir os critérios que permitam a comparação entre fornecedores que se 

habilitam para fornecer o software desejado e necessário para atender às necessidades e 

objetivos da empresa. A comparação deverá obter valores que permitam a identificação 

da melhor e mais adequada proposta com base nos critérios estabelecidos. 

 

Definição dos critérios 
  

Identificar o pessoal da empresa que possa fornecer os critérios baseados nas 

necessidades e objetivos que estabelecem a aquisição do software. 

Relacionar os critérios que possam verificar qual o software é melhor mediante a 

comparação de produtos dos fornecedores.  Neste caso é necessário que os produtos 

estejam claramente definidos, pois serão balizadores para a elaboração da proposta dos 

fornecedores e do plano de avaliação dos produtos de software concorrentes. 

Definir as métricas que serão utilizadas para a identificação dos valores de 

parâmetros a serem comparados entre softwares e fornecedores. Os objetivos de 

medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos da organização e das 

necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais. Este resultado esperado 

é aplicado nesta tarefa com a finalidade de definir objetivos a serem alcançados com as 

tarefas de medição que venham a subsidiar o processo de seleção dos fornecedores. 

Neste caso um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, é 

identificado e/ou definido, priorizado, documentado, revisado e atualizado. 

. 
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Apêndice G – Necessidades da Aquisição 

Necessidades da Aquisição 
 

1. Objetivo 

 

Apresentar as necessidades que devem ser atendidas na aquisição. 

 

2. Áreas x Necessidades 

 

(Relação das áreas e as necessidades associadas para cada uma delas). 

 

3. Necessidades x Objetivas 

 

(Descrever  os objetivos a serem atingidos para cada necessidade). 

 

4. Escopo das Necessidades 

 

(definição do escopo das necessidades e identificar os possíveis requisitos a 

serem contemplados para cada necessidade.) 
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Apêndice H – Requisitos da Aquisição 

Requisitos da Aquisição 
 

1. Objetivo 

 

 Definir os requisitos e restrições, incluindo requisitos dos interessados 

(stakeholders), do sistema, do software, de projeto, de manutenção, de treinamento e de 

implantação, restrições legais,  financeiras, de prazo e de número de usuários.. 

 

2. Requisitos funcionais 

 

(Relacionar todos os requisitos funcionais do sistema. Se o sistema for grande, 

então agrupe os requisitos correlacionados em subseções, e para cada subseção descreva 

as características comuns dos requisitos). 

 

3. Requisitos não funcionais 

 

(Descrever os requisitos não funcionais como usabilidade, confiabilidade, 

desempenho, segurança, adequação a padrões, restrições de hardware e software, entre 

outros). 

 



 

Planejamento de Aquisição de Software com ênfase em Necessidades de Medição  108 

 

Apêndice I – Necessidades de Medição 

Necessidades de Medição 
 

1. Objetivo 

 

Apresentar as necessidades de medição a serem utilizadas na aquisição de forma 

a obter um produto alinhado com as necessidades e requisitos, através da escolha do 

melhor fornecedor. 

 

2. Objetivos das medições 

 

(Relacionar os objetivos das medições relacionando com as necessidades de 

informações identificadas. Os objetivos deverão direcionar a estratégia d aquisição.). 

 

3. Medidas 

 

(Definir as necessidades de medição com base nos objetivos e quais medidas 

serão necessárias para atender aos objetivos das informações.). 

 

4. Procedimentos de coleta e armazenagem 

 

(Relacionar como serão efetuadas as medições, forma de armazenamento para 

cada medida. As medições exitentes que atendem às medidas necessárias também 

deverão ser relacionadas e, quando for o caso, analisada e explicitado algum tipo de 

ajuste nas informações.) 
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5. Procedimentos de Análise 

(Descrever a forma de elaboração dos relatórios finais e as análises que 

deverão ser efetuadas nas informações. Informar as possíveis ocorrências de 

resultados e as ações que deverão ser tomadas para cada uma delas de forma 

a apoiar a estratégia de aquisição.). 
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Apêndice J – Estratégia de Aquisição 

Estratégia de Aquisição 
 

1. Objetivo 

 

Descrever os planos de aquisição e aceitação que serão utilizados como para 

seleção e acompanhamento da aquisição. Estas informações deverão levar em 

consideração as necessidades e requisitos da aquisição. 

 

2. Plano da Aquisição 

 

(Relacionar as informações dos termos técnicos, financeiros e 

contratuais que deverão ser utilizados na aquisição). 

 

3. Plano de Aceitação 

 

(Descrever cada verificação e validações necessárias para a obtenção da 

aceitação e como será efetuada a comunicação das divergências). 
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Apêndice K - Pedido de proposta 

Pedido de proposta de Software 
 

1. Objetivo 

 

Apresentar um pedido de proposta para a aquisição de software pela empresa < 

empresa > com as características abaixo relacionadas. 

 

2. Empresa contratante 

 

(Descrição do tipo, da estrutura, dos objetivos e metas da organização 

contratante). 

 

3. Necessidades da empresa contratante 

 

(Informar as necessidades identificadas e que deverão ser atendidas direta ou 

indiretamente pelo software). 

 

4. Requisitos 

 

(Informar os requisitos levantados e desenvolvidos que deverão fazer parte do 

software, separando-os por tipo de requisitos: funcionais e não funcionais. Acrescentar 

as necessidades de manutenção, treinamento e implantação que deverão fazer parte da 

aquisição.) 
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5. Informações contratuais 

 

(Descrever o tipo de contrato que deverá ser utilizado, prazo de validade, multas 

e penalidades, quais são os direitos e deveres sobre o software, forma de pagamento de 

cópias em servidores e estações, garantias, suporte e período de utilização). 

 

6. Informações financeiras 

 

(Informar como será a forma de negociação de preços e descontos, qual a fonte e 

forma de pagamento, parcelamento e multas a serem aplicadas para alguma penalidade 

especificada). 

 

7. Características técnicas da proposta 

 

(Declarar quais as responsabilidades de cada parte, contratante e vendedor, 

procedimentos de confidencialidade, plano de comunicação e tratamento de problemas). 

 

 

8. Características Operacionais da aquisição 

 

(Especificar a forma de entrega e prazos, pontos de controle, critérios de 

aceitação). 

 

9. Critérios de seleção do fornecedor 
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(Informar sobre a forma de avaliação que será utilizada pela empresa para a 

seleção do fornecedor, relacionando os critérios técnicos e comerciais que serão 

considerados e a forma de pontuação utilizada). 

 

10. Critérios de aceitação 

 

(Informar como se dará a aceitação do software, esclarecendo sobre as entregas 

parciais, se houverem, e quais testes serão aplicados bem como quais as prioridades de 

atendimento, documentação a ser entregue e em que ambiente será validado. Relacionar 

as normas e procedimentos que deverão ser seguidos pelo fornecedor). 

 

11. Riscos 

 

(Explicitar os riscos a serem considerados no processo de aquisição, com as 

informações de identificação, probabilidade, impacto, forma de mitigação e plano de 

contingência). 

 


