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Resumo 

 
A definição, utilização e melhoria contínua de um processo de software são um dos 

principais objetivos de uma organização de software. Esse esforço geralmente considera 

apenas métodos e práticas da engenharia de software, sem contemplar suficientemente as 

restrições do ambiente de trabalho ou o conhecimento e a experiência das equipes de 

software. Ao definir um processo de software adequado a uma organização, é também 

importante ponderar as características peculiares da própria empresa e de seus grupos de 

trabalho. Mecanismos para promover um melhor gerenciamento destes processos deveriam 

são usados, tais como: a reutilização de processos de software; a necessidade da 

transformação/conversão do processo de software usando diversas normas e modelos da 

qualidade existentes; e a gestão do conhecimento organizacional.  

O uso destes mecanismos de forma integrada juntamente com um repositório de ativos 

de processos durante a implementação do processo de software pode tornar este ciclo mais 

controlado e melhorar a produtividade dos especialistas. Para apoiar esta idéia, foi definida 

uma abordagem para a definição progressiva (aperfeiçoada com as experiências aprendidas) 

do processo de software, incrementando o nível de automação fornecido para esta etapa do 

ciclo de vida de processos de software. A tese está inserida no contexto de ambientes 

centrados no processo, cuja especificação gerou o ambiente ImPProS, e tem como objetivo 

principal contribuir para o amadurecimento da tecnologia de processos de software através do 

uso de modelos e padrões da qualidade de processo e através de propostas de mecanismos 

para auxiliar os usuários destes tipos de ambientes durante a definição progressiva de seus 

processos. 

Esta tese apresenta o modelo de construção do ambiente ImPProS, focando mais 

precisamente nas características relacionadas à definição de processos de software e na 

automação dos mecanismos de gerenciamento deste processo. O texto discute, ainda, um 

experimento realizado com o modelo proposto em uma disciplina ministrada no CIn/UFPE e 

externa a análise qualitativa de especialistas de processos no uso da solução. 

 

Palavras-chave: Automação do Processo de Software, Reutilização, Melhoria e 

Transformação/Conversão do Processo de Software, Aquisição do Conhecimento. 
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Abstract 

 
The software process definition, use and continuous improvement are some of the main 

goals of a software organization. This effort generally considers only software engineering 

practices and methods, not contemplating the restrictions of the work environment or the 

knowledge and the experience of software teams. When defining an adequate software 

process to an organization, it is also important to consider the peculiar characteristics of the 

company and its working groups. Mechanisms to promote a better management of these 

processes are used, such as: software process reuse; the need of software process 

transformation/conversion from the norms and models of software quality; the organizational 

knowledge management. 

The use integrated of these mechanisms with a repository of process assets during the 

software process implementation can become this cycle more controlled and improve the 

productivity of specialists. To reinforce and support this assumption, it was described an 

approach for the gradual (improved with experiences learned) software process definition. It 

is in the context of process-centered environment, whose specification generated the ImPProS 

environment, and it aims to contribute with the matureness of the software processes 

technology through the use of process quality models and standards and proposals of 

mechanisms to assist the users of these types of environments during the gradual definition of 

their processes. 

This thesis presents the construction model of ImPProS environment, focusing more 

necessarily in the characteristics related to the software process definition and in the 

automation of the management mechanisms of this process. The text still argues an 

experiment carried through with the model considered in a discipline offered at CIn/UFPE 

and it shows the qualitative analysis of process specialists in the use of this solution 

 

Keywords: Software Process Automation, Reuse, Improvement and Transformation/ 

Conversion of Software Processes, Knowledge Acquisition. 
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1 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

Capítulo 1 

Introdução 

 

Neste capítulo introdutório são abordados alguns aspectos que caracterizam e justificam 

o trabalho realizado nesta tese. Inicialmente, uma contextualização do trabalho e as 

terminologias usadas são apresentadas para que se tenha um entendimento mais preciso da 

importância da tecnologia de Processos de Desenvolvimento de Software. A seguir, as causas 

que motivaram o desenvolvimento deste trabalho são apresentadas. Uma descrição dos 

objetivos do trabalho também é feita, a partir das soluções propostas, bem como a sua 

contribuição, originalidade e hipótese da tese. Além disso, as fases usadas para a realização 

desta tese são descritas, juntamente com uma categorização da metodologia científica na qual 

se insere este trabalho. Por fim, a organização do texto desta tese é descrita. 
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1.1 Contextualização e Terminologia do Trabalho 

Embora diferentes projetos de software fracassem de maneiras diversas, aparentemente 

a maioria deles fracassa devido a uma combinação de causas, dentre as quais estão a gerência 

de requisitos ad hoc, comunicação ambígua e imprecisa, e complexidade crescente 

[Kruchten.03]. Se estas causas forem tratadas, a organização estará em boa posição para 

desenvolver e manter software de qualidade de maneira consistente e previsível. 

Para atender a essa demanda, ganha importância a questão da qualidade de software e, 

mais especificamente, o estudo e melhoria do processo através do qual o software é 

desenvolvido. Acredita-se que a chave para a qualidade do software depende da qualidade do 

processo de software usado para construí-lo. Assim, muitos dos problemas de 

desenvolvimento podem ser resolvidos aperfeiçoando o processo [Fuggetta.00]. 

Sem um processo bem definido, a equipe de desenvolvimento trabalha de maneira ad 

hoc e o sucesso depende dos esforços heróicos de indivíduos dedicados. Esta situação não é 

sustentável. Em contraste, organizações maduras empregando um processo bem definido 

podem desenvolver sistemas complexos de maneira consistente e previsível, independente de 

quem os produziu [Kruchten.03, Koscianski.07]. 

O processo pode ser melhorado a cada novo projeto, sofrendo refinamentos contínuos 

para aumentar sua capacidade de lidar com os requisitos e expectativas do mercado e da 

organização, e aumentando a eficiência e produtividade da organização como um todo. 

Portanto, o processo precisa ser continuamente avaliado e melhorado. Estas observações 

motivaram uma variedade de trabalhos dedicados à criação de modelos da qualidade e 

métodos para melhoria de processos de software [Kruchten.03, Fuggetta.00]. 

O desenvolvimento de software não é apenas uma questão de criar ferramentas e 

linguagens de programação, mas também é um esforço coletivo, complexo e criativo. Como 

tal, a qualidade de um produto de software depende fortemente das pessoas (da equipe onde 

as pessoas estão inseridas, e não de um membro específico), da organização e dos 

procedimentos usados para criá-lo e disponibilizá-lo [Fuggetta.00]. 
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1.1.1 Definição de Processo de Software 

O trabalho apresentado em [Humphrey.89] define processo de software como o 

conjunto de tarefas de engenharia de software necessárias para transformar os requisitos dos 

usuários em software. Na definição de um processo de software devem ser consideradas as 

seguintes informações: atividades a serem realizadas, recursos utilizados, artefatos 

consumidos e gerados, procedimentos adotados, paradigma e tecnologia adotados, e o modelo 

de ciclo de vida utilizado [Falbo.98, Pfleeger.98]. Os trabalhos de [Travassos.94, Falbo.98] 

apresentam alguns conceitos relacionados à definição de processos de software: 

• Atividades: São as tarefas ou trabalhos a serem realizados. Uma atividade requer 

recursos e pode consumir ou gerar artefatos. Para sua realização, uma atividade pode 

adotar um procedimento. É possível, ainda, a sua decomposição em sub-atividades. 

Além disso, atividades podem depender da finalização de outras atividades, 

denominadas pré-atividades. Em função de sua natureza, atividades podem ser 

classificadas em: atividades de gerência, atividades de construção e atividades de 

avaliação da qualidade. Como exemplo de atividade realizada no projeto de software 

pode-se citar “Especificar os Requisitos do Usuário em Alto Nível”; 

• Artefatos: São produtos de software gerados ou consumidos por atividades durante 

a sua execução. Os artefatos podem ser classificados em: artefatos de código, 

componentes de software, documentos, diagramas, modelos, etc. Seguindo o 

exemplo anterior, pode-se ter para a atividade como artefato consumido a “Relatório 

de Entrevista com o Usuário” e como artefato gerado o documento “Especificação 

dos Requisitos”; 

• Procedimentos: São condutas bem estabelecidas e ordenadas para a realização de 

atividades. Determina o apoio de como as atividades são realizadas. Quanto à sua 

natureza, procedimentos podem ser classificados em: métodos, técnicas e diretrizes. 

Como forma de executar a atividade definida anteriormente, pode-se fazer uso da 

“UML”, como procedimento para a definição de cenários das necessidades do 

usuário; 

• Recursos: Qualquer fator necessário à execução de uma atividade, mas que não seja 

um insumo para a atividade. Os recursos podem ser classificados em: recursos de 
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hardware, recursos de software e recursos humanos. Finalizando a caracterização do 

exemplo anterior, pode-se usar como recursos humano o “Analista de Sistemas”, o 

qual poderá fazer uso da ferramenta CASE “Rose” para automatizar o procedimento 

UML e o “Word” como forma de documentação e terá um equipamento de “PC" 

para desempenhar suas tarefas. 

Um processo de software explora os seguintes conceitos [Fuggetta.00]:  

• Tecnologia de desenvolvimento de software: suporte tecnológico usado no 

processo. Para realizar as atividades de desenvolvimento de software são necessárias 

ferramentas, infra-estrutura e ambientes. A tecnologia adequada permite a produção 

de software de alta complexidade de maneira financeiramente viável. Como 

exemplo pode-se citar a tecnologia convencional de processamento de dados e e 

tecnologia de sistemas baseados em conhecimento; 

• Métodos e técnicas de desenvolvimento de software: diretrizes para uso de 

tecnologia e realização das atividades de desenvolvimento de software. O suporte 

metodológico é essencial para explorar efetivamente a tecnologia; 

• Comportamento organizacional: o conhecimento sistematizado das organizações e 

pessoas. Software é geralmente desenvolvido por uma equipe que deve ser 

coordenada e gerenciada dentro de uma estrutura organizacional; 

• Mercado e economia: como qualquer outro produto, o software deve atender às 

necessidades reais dos clientes em uma situação de mercado específica.  

Os processos de software podem apresentar grande complexidade e possibilitar diversas 

alternativas de execução de suas atividades. Desta forma, um processo de software definido 

permite que profissionais de engenharia de software possam trabalhar de forma ordenada, 

possibilitando um melhor entendimento do seu trabalho, bem como de outras atividades 

executadas por outros membros da mesma equipe [Humphrey.89]. 

No entanto, não existe um processo de software que possa ser genericamente aplicado a 

todos os projetos, visto que nenhum projeto é idêntico ao outro. Variações nas políticas e 

procedimentos organizacionais, métodos e estratégias de aquisição, tamanho e complexidade 

do projeto, requisitos e métodos de desenvolvimento do sistema, equipe (pessoas), entre 
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outros fatores, influenciam na forma como um produto de software é adquirido, desenvolvido, 

operado e mantido [ISO/IEC.95]. Assim, na definição de um processo deve-se considerar a 

sua adequação às tecnologias envolvidas, ao tipo de software em questão, ao domínio de 

aplicação, ao grau de maturidade (ou capacitação) da equipe em engenharia de software, às 

características próprias da organização, e às características do projeto e da equipe 

[Humphrey.89, Koscianski.07]. 

1.1.2 Processo Padrão 

Em uma organização ou grupo de desenvolvimento multi-organizacional, diversos 

projetos podem coexistir possuindo características específicas. Porém, existe um conjunto de 

elementos fundamentais que deseja-se serem incorporados em qualquer processo definido. A 

norma ISO/IEC TR 15504 [ISO/IEC.04] define o conjunto destes elementos fundamentais 

como o processo padrão, ou seja, o processo básico que guia o estabelecimento de um 

processo comum na organização. Desta forma, um processo padrão define uma estrutura 

única a ser seguida por todas as equipes envolvidas em um projeto de software 

[Maidantchik.99], independente das características do software a ser desenvolvido. 

Humphrey, em [Humphrey.89], define um conjunto de razões para a definição de um 

processo padrão: 

• Redução dos problemas relacionados a treinamento, revisões e suporte a 

ferramentas; 

• As experiências adquiridas nos projetos são incorporadas ao processo padrão e 

contribuem para melhorias em todos os processos definidos; 

• A utilização de padrões de processo, fornecendo as bases para medições de 

processos e qualidade; 

• Economia de tempo e esforço em definir novos processos adequados a projetos. 

Atualmente, observa-se uma tendência à utilização de processos padrões na definição de 

processos [Koscianski.07]. A norma ISO/IEC 12207 [ISO/IEC.95] e suas emendas 1 

[ISO/IEC.01] e 2 [ISO/IEC.04c], a norma ISO/IEC TR 15504 [ISO/IEC.04a], o CMMI – 

Capability Matutity Model Intergration [Chrissis.06] e o MPS.Br – Melhoria de Processo do 

Software Brasileiro [Softex.06] definem um processo padrão como um ponto base a partir do 
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qual um processo especializado poderá ser obtido de acordo com as características de um 

projeto de software específico. [Jacobson.98] define um template para processo que pode ser 

especializado em instâncias de processos para atender às necessidades das organizações e de 

projetos específicos. Desta forma, ser adaptável e configurável torna-se um importante 

requisito a ser atingido na definição de um processo padrão. 

1.1.3 Normas e Modelos para a Definição e Melhoria de Processos de Software 

À medida que aumenta a preocupação com a qualidade de software, aumenta também a 

procura das organizações por seguirem as orientações de modelos e os padrões da qualidade 

de processo, tais como ISO 90003 [ISO/IEC.04b], CMMI, ISO/IEC 12207, ISO/IEC TR 

15504 e MPS.Br. Com o advento de padrões internacionais e a maior preocupação com a 

qualidade de software, as organizações passaram a adotar os referidos padrões e modelos na 

definição de processos de software, buscando, assim, melhorar a qualidade de seus produtos, 

aumentar a produtividade de suas equipes, e reduzir os custos e os riscos associados com o 

desenvolvimento de software. 

A abordagem de utilização de padrões internacionais torna-se interessante no atual 

contexto de globalização da economia mundial e, também, devido aos altos custos associados 

ao desenvolvimento de padrões particulares a cada organização [Coalier.98]. A adoção de 

padrões internacionais em uma economia globalizada simplifica a relação entre clientes e 

fornecedores. 

Contudo, a definição de processos de software envolve várias e complexas facetas e são 

poucos os profissionais qualificados para realizar essa tarefa. De fato, para profissionais 

menos experientes, essa é uma atividade que requer alguma forma de ajuda, e o apoio 

automatizado é uma maneira de oferecer essa ajuda. 

São várias as experiências relatadas na literatura referentes à automação da definição do 

processo de software, grande parte delas realizadas no contexto de Ambientes de 

Desenvolvimento de Software (ADS), sobretudo aqueles ditos centrados em processo (PSEE 

– Process-centered Software Engineering Environment). Um ADS centrado no processo é 

aquele que explora uma definição explícita do processo de software e pode ser visto, de fato, 

como uma automação desse processo, incluindo mecanismos para: guiar a seqüência de 

atividades definidas no processo; gerenciar os produtos que estão sendo desenvolvidos; 
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executar as ferramentas necessárias para a realização das atividades; permitir a comunicação 

entre as pessoas; colher dados de métricas automaticamente; reduzir erros humanos; e prover 

o controle do projeto à medida que este vai sendo executado [Sommerville.00]. 

Esta tese de doutorado está inserida neste contexto e tem como objetivo principal 

contribuir com o amadurecimento da tecnologia de processos de software através do uso de 

modelos e padrões da qualidade de processo e através de propostas de mecanismos para 

auxiliar os usuários de ADSs centrados no processo durante a definição progressiva de 

processos. Progressiva pelo fato do processo ser definido de forma gradativa a partir de 

mecanismos de gerenciamento e ser aperfeiçoado a partir das experiências aprendidas ao 

longo do tempo. Vale enfatizar que a análise do fenômeno de aprendizagem organizacional, 

em relação ao objetivo proposto, não faz parte do escopo desta tese e sim será tratado como 

trabalho futuro a partir da aplicação do modelo, discutido neste trabalho, em organizações 

com foco no programa de melhoria da qualidade do processo de software. 

1.2 Motivação 

A tecnologia existente para a definição de processos de software possui algumas 

limitações. Com a tendência das organizações em fazer uso de modelos e padrões da 

qualidade de processo, é relevante identificar a inter-relação entre os ativos (elementos úteis 

dos modelos e padrões da qualidade usados para melhorar o desempenho dos processos 

utilizados nos vários projetos, ou seja, são orientações/recomendações que definem a 

terminologia dos elementos que comporão o processo de software, como exemplo pode-se 

citar a prática Capture all requirements and requirements changes that are given to or 

generated by the project extraída do modelo CMMI, usada como base para a implementação 

do processo de Gerência de Requisitos na forma de atividade) destes modelos e padrões, a fim 

de proporcionar um mapeamento e uma unicidade de suas terminologias, e para que o 

resultado deste mecanismo possa ser usado para a definição de um processo de software 

aderente a um modelo específico ou capaz de ser adaptado a diferentes modelos da qualidade. 

O apoio automatizado para esta prática não deve ser orientado a modelos específicos e 

deve possibilitar uma dinamicidade para agregar novos modelos à estrutura do seu meta-

modelo de processos, repositório de componentes do processo de software (processos, 

atividades, recursos, procedimentos, etc.) que torna a definição deste tipo de processo mais 

flexível, pois os tipos a serem manipulados não são pré-definidos. A seguir são resumidos 
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alguns problemas da tecnologia de definição de processos de software que serviram como 

motivação para o presente trabalho: 

• As ferramentas existentes para a definição do processo de software, como AdaptPro 

[Berger.03], DefPro [Machado.00], Assist-Pro [Falbo.99], APSEE [Reis.03], fazem 

uso de um meta-modelo orientado a um modelo e padrão da qualidade específico, e 

este não provê mapeamentos capazes de identificar a integração entre os ativos 

existentes nestes modelos e padrões. Este é o caso do AdaptPro que provê o uso do 

CMMI como base para a definição dos seus processos. Isso faz com que os 

processos de software definidos sigam as características de um modelo da qualidade 

específico sem a possibilidade de uma análise do seu comportamento caso surgisse a 

necessidade do uso de um outro modelo da qualidade, ou ainda a definição de um 

processo de software usando ativos de diferentes modelos da qualidade. Para esta 

análise deste problema foram usadas algumas ferramentas discutidas no Capítulo 3; 

• A estrutura de definição de processos de software é rígida e mudanças de definição 

no processo não são facilmente toleradas, ou seja, as iniciativas não permitem 

adaptações na arquitetura de definição do processo, como no MAPS [Coelho.03], 

RPW [Rational.02a], RUP Builder [Rational.02b], VSTS [Microsoft.07], TAME 

[Basili.87]. Os especialistas da área de SEPG1 obedecem à arquitetura proposta pela 

ferramenta sem levar em consideração a característica criativa do processo. Nesta 

arquitetura não se encontra presente a fase de planejamento do processo, provendo 

uma prévia avaliação deste processo definido, com base em cenários que 

representam a execução de possíveis projetos. Vale enfatizar, ainda, que o conjunto 

de características que auxiliam estes usuários na análise da definição dos processos é 

estático, ou seja, as características são fixas, não permitindo a inserção de novas no 

contexto de definição do processo de software, o que leva à baixa aceitação destas 

ferramentas, segundo Fuggeta, em [Fuggetta.00], o que permite um questionamento 

acerca da falta de flexibilidade das mesmas; 

• As inúmeras iniciativas de reutilização do processo de software fazem uso de 

mecanismos de raciocínio baseados em casos [Reis.06] (técnica que busca resolver 

                                                
1 SEPG – Software Engineering Process Group, trata-se da equipe que coordena permanentemente a evolução 
dos processos de ciclo de vida do software em uma organização. 



Capítulo 1                                                                                                                     Introdução 

9 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

novos problemas adaptando soluções utilizadas para resolver problemas anteriores) 

para computar a similaridade entre a consulta do usuário e os processos existentes no 

repositório de processos das ferramentas. Apesar disso, estas não levam em 

consideração como entrada desta consulta as características que foram usadas para a 

definição dos processos de software, o que faz com que este mecanismo de reuso 

não seja guiado pelos reais parâmetros (de consulta) que serviram como base para a 

sua especificação, podendo acarretar em imprecisão no resultado. Outras não 

permitem uma composição dinâmica deste conjunto de características, ou seja, 

quando necessário, adicionar mais características para o refinamento do processo a 

ser reusado. Além do que, os processos resultantes da busca, nestas iniciativas, 

devem ser usados na sua totalidade, ou seja, não sofrem adaptações para satisfazer a 

realidade da definição; 

• Os guias usados para prover a melhoria contínua dos processos de software (como o 

IDEAL – Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting and Learning [Mcfeeley.96], 

DMAIC – Define, Measure, Analyse, Improve and Control [Gitlow.05], PRO2PI – 

Perfil de Capacidade de Processo para Melhoria de Processo [Salviano.06]) não 

orientam os especialistas em como proceder para executar este mecanismo 

sistematicamente, ou seja, dizem “o que” deve ser feito a partir de tarefas, mas não o 

“como” através do uso de procedimentos, não indicando possíveis recomendações 

para se desenvolver um programa de melhoria contínua, e não dispõem, ainda, de 

métodos avaliativos para medir o que foi aperfeiçoado, ou seja, listas de verificação 

e métricas usadas para a análise das práticas organizacionais em melhoria. Muitas 

ferramentas usam, ainda, modelos de melhoria contínua informais ou próprios; 

• Com a grande quantidade de modelos e padrões da qualidade de processo existentes 

no mercado, o apoio automatizado à definição do processo de software não prevê 

uma transformação/conversão dos ativos definidos nos processos em relação a 

diferentes modelos da qualidade quando se dispõe de um repositório contendo 

mapeamentos oriundos das terminologias para processo de software usadas nestes 

modelos da qualidade, ou seja, não há possibilidade, por exemplo, da estrutura de 

um processo definido com base no CMMI poder ser convertido, de forma semi-

automática, para a estrutura proposta pela ISO/IEC TR 15504, provendo assim uma 
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inflexibilidade dos processos definidos, como pode ser visto no APSEE [Reis.03], 

DefPro [Machado.00], MAPS [Coelho,03], EPF [Hauner.07], BPMS [OMG.06]; 

• Um conjunto de iniciativas automatizadas provê a coleta, análise, avaliação e 

disseminação do conhecimento (lições aprendidas, idéias, experiências, etc.) 

adquirido ao longo de todas as fases que envolvem o contexto da tecnologia de 

processo de software [Montoni.03]. No entanto, como pode ser visto no VSTS 

[Microsoft.07], a integração do uso destes conhecimentos com as tarefas de 

implementação do processo de software (definição, simulação, execução e avaliação, 

descritas em [Osterweil.87]) não é contemplada, o que torna os mecanismos 

independentes e não auxiliam a tomada de decisão, e quando isso ocorre o 

procedimento não é executado de forma sistêmica, dificultando a análise das 

experiências e lições aprendidas associadas à realização de uma determinada tarefa. 

1.3 Soluções Propostas 

O trabalho aqui apresentado está sendo desenvolvido no contexto do projeto ImPProS 

[Oliveira.05a, Oliveira.06a], abordado no Capítulo 2. Uma linha de pesquisa do projeto 

envolve a especificação de uma ferramenta, o ProDefiner, para apoiar a definição progressiva 

de processos de software [Oliveira.06b]. Portanto, o trabalho aqui proposto está inserido no 

projeto ImPProS-ProDefiner. Para tratar os problemas apresentados na seção anterior foram 

tomadas decisões, resumidamente descritas a seguir (no Capítulo 3 são abordadas com um 

maior detalhamento), acerca: 

• da estrutura do mecanismo de definição de processos de software a ser adotada: 

onde um meta-modelo de processos de software único é proposto para ser usado em 

todas as fases de implementação do processo de software (definição, simulação, 

execução e avaliação) [Oliveira.06e], e a estrutura de definição de processos provê 

flexibilidade ao usuário uma vez que a análise para a sua especificação é totalmente 

orientada a partir das características organizacionais, de projetos e de produtos de 

software [Oliveira.06b]; 

• do grau de flexibilidade do conjunto de características que auxiliam esta 

definição: adotou-se um conjunto mais abrangente de características 

organizacionais, de projetos e de produtos de software, em relação às iniciativas de 
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definição existentes, para auxiliar a definição do processo de software, e foi provido 

um mecanismo para a inserção dinâmica de novas características [Oliveira.07a]; 

• do planejamento do processo de software: em que foi contemplado um 

mecanismo de planejamento da execução do processo que flexibilizasse a avaliação 

dos processos em definição a partir de cenários providos para a sua simulação e/ou 

execução [Oliveira.06b]; 

• do mecanismo de reutilização baseado em características: a reutilização do 

processo de software, ou parte dele, usa como mecanismo de busca similaridades 

entre os parâmetros de consulta do usuário e os processos mantidos no repositório do 

ambiente, o que possibilita uma maior precisão nesta consulta [Oliveira.07f]; 

• da melhoria gradativa do processo a partir de um modelo padronizado: o 

mecanismo usado para orientar a melhoria contínua dos processos de software é 

concebido com base nas atividades providas pelo modelo IDEAL. Além disso, este 

mecanismo provê a inclusão de métricas para avaliar o procedimento de melhoria 

executado e a melhoria resultante em si [Oliveira.06i]; 

• do mecanismo de conversão de processos de software: a análise de um único 

processo de software definido com base em diferentes modelos da qualidade é 

provida com a especificação das regras existentes no mecanismo de 

transformação/conversão de processos de software e as inter-relações (possíveis 

mapeamentos) existentes entre os ativos dos modelos e padrões da qualidade 

mantidos no meta-modelo de processo de software [Oliveira.07c, Oliveira.07d]; 

• do mecanismo de aquisição de conhecimento sobre processos de software: o 

mecanismo de aquisição de conhecimento (coleta, análise, manutenção, avaliação e 

disseminação) é totalmente integrado às tarefas de implementação do processo de 

software, o que garante auxílio na sua execução [Oliveira.06h]; 

• da integração de todos os mecanismos no ciclo de vida de processos: um ciclo de 

vida de processos de software automatizado é proposto para integrar a estrutura de 

definição do processo de software aos mecanismos de reutilização, de melhoria 
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contínua, de conversão e de aquisição do conhecimento providos [Oliveira.06a, 

Oliveira.06d]. 

A principal contribuição deste trabalho está na especificação e integração dos 

mecanismos de reuso, aquisição de conhecimento, melhoria contínua e transformação em um 

ciclo de vida automatizado para a definição de processos de software e a especificação de um 

meta-modelo de processos único e flexível, uma vez que esta definição de processos de 

software possui o caráter de ser progressiva, ou seja, é aperfeiçoada com as experiências 

aprendidas ao longo das fases de implementação do processo de software (definição, 

simulação, execução e avaliação), a partir de uma análise comparativa das iniciativas 

propostas pela academia e pela indústria quanto ao programa de melhoria da qualidade de 

software. Além disso, pode-se incluir como contribuições, a especificação da arquitetura, o 

conjunto de requisitos funcionais e não funcionais, a estrutura de integração das ferramentas 

de suporte e apoio ao processo de software e o ciclo de vida do ambiente ImPProS.  

A originalidade deste trabalho está em agregar a flexibilidade do uso de diferentes 

modelos e normas da qualidade à automação de tarefas que guiem o usuário na definição do 

processo de software e ao uso integrado dos mecanismos de gerenciamento (reutilização, 

melhoria, conversão/transformação e aquisição do conhecimento) destes processos, o que, 

como um todo, pode-se categorizar como uma iniciativa, ainda, inexistente na comunidade.  

Em relação às iniciativas existentes, pode-se perceber a partir da análise das Tabelas B.1 

e B.2 que a maioria delas não orienta gradativamente o usuário na definição de um processo 

de software e sim provêem, apenas, mecanismos para a representação diagramática deste 

processo. É muito comum, também, a ausência de uma biblioteca de ativos do processo que 

consiga manter e registrar orientações, sugestões e recomendações sejam dos inúmeros 

frameworks de processos de software existentes na comunidade, sejam das normas e modelos 

da qualidade ou, ainda, de lições aprendidas com a definição do processo. Além disso, estas 

iniciativas não integram às suas estruturas mecanismos para um bom gerenciamento deste 

processo seja a partir de um controle do programa de melhoria da qualidade, seja pela 

reutilização adequada dos ativos que compõem o processo, seja pela flexibilidade em 

converter processos aderentes a diferentes modelos ou normas da qualidade ou seja, ainda, 

pelo aprendizado na definição do processo organizacional agregando valor a partir do 

conhecimento adquirido. 
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A hipótese desta tese está em analisar a utilidade (se o mecanismo de gerenciamento e a 

tarefa de definição oferecidos são úteis), presença (se o mecanismo de gerenciamento e a 

tarefa de definição são oferecidos em sua totalidade) e adequação (se o detalhamento do 

mecanismo de gerenciamento e da tarefa de definição não precisa de modificação), em nível 

de detalhamento (especificação), dos serviços de definição do processo de software e de infra-

estrutura do ImPProS-ProDefiner em relação aos serviços considerados fundamentais em 

PSEEs existentes, nos ativos provenientes das recomendações dos modelos e normas para 

processo de software, e nas adaptações das fases do meta-processo de software definidas em 

[Reis.98]. Este conjunto de serviços encontra-se detalhadamente descrito no Apêndice B. 

1.4 Metodologia de Pesquisa 

A pesquisa desta tese inicialmente se direcionou para a definição do estado da arte de 

como a tecnologia de processo de software encontra-se organizada e disponibilizada para uso. 

A resposta veio com a realização de um trabalho que teve como título “Processo de Software: 

Princípios, Ambientes e Mecanismos de Execução”. A partir deste resultado, observou-se que 

um processo de software e seu modelo têm uma natureza evolucionária, devido à necessidade 

de melhoria e correção contínua e devido à instabilidade do ambiente operacional. Ou seja, o 

modelo é primeiro estabelecido para representar o mundo real inicial, e, durante seu tempo de 

vida, é exposto a mudanças causadas por eventos planejados e não-planejados de fora e de 

dentro da organização [Nguyen.97]. Para tanto, a existência de um ciclo de vida para 

processos de software análogo ao ciclo de vida de produtos de software foi detectada em 

[Osterweil.87]. 

O próximo passo foi identificar os PSEEs existentes na comunidade especializada e 

analisar como as fases constantes no ciclo de vida para processos de software encontram-se 

automatizadas. A partir deste trabalho, observaram-se as limitações dos ambientes tomados 

como parâmetro sob o aspecto funcional, discutidas no Capítulo 2, a partir das adaptações das 

atividades constantes no ciclo de vida propostas por [Reis.03], e não-funcional, a partir dos 

requisitos discutidos em [Reis.98], e assim se decidiu propor um ambiente centrado no 

processo que contemplasse as limitações detectadas, o ImPProS. A este ambiente definiu-se a 

sua arquitetura, os requisitos funcionais e não-funcionais, a estrutura de integração das 

ferramentas e o seu ciclo de vida. 
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Definido o ambiente que daria suporte ao desenvolvimento de software centrado no 

processo, foi, então, feita uma pesquisa e estabelecido um conjunto de ferramentas para 

atender às fases constantes no ciclo de vida proposto ao ImPProS. Neste levantamento, 

observou-se que, apesar da fase de definição de processos apresentar inúmeras iniciativas 

automatizadas, a constante atualização de modelos e normas para processo de software 

dificulta uma orientação mais precisa do resultado final, dado que estes padrões possuem 

diferentes recomendações para este fim. Desta forma, neste trabalho resolveu-se explorar a 

fase de definição de processos de software, usando a característica do processo ser definido 

progressivamente, a partir de um conjunto de mecanismos de gerenciamento, e mediante 

análise de experiências aprendidas. 

Para experimentar essas idéias, foi construído a ProDefiner, uma ferramenta de apoio ao 

ImPProS para a definição progressiva do processo de software. O conhecimento do domínio 

foi elicitado e organizado, o ciclo de vida específico para a definição de processos foi 

especificado e ferramentas de apoio foram implementadas para automatizá-lo. Vale ressaltar 

que o projeto de pesquisa ImPProS – Ambiente de Implementação Progressiva de Processos 

de Software, institucionalizado na UFPE a partir das pesquisas realizadas nesta tese de 

doutorado, ainda encontra-se em execução e as tendências apontam mais linhas de trabalho. 

Com base na literatura especializada, [Silva.01], e nas fases descritas da execução deste 

trabalho, pode-se caracterizar a pesquisa realizada como sendo: 

• do ponto de vista da sua natureza, uma pesquisa Aplicada, por objetivar a geração 

de conhecimentos para a aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos, envolvendo verdades e interesses; 

• do ponto da forma de abordagem do problema, uma pesquisa ora Quantitativa, pois 

em determinados momentos há uma necessidade de traduzir em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las, ora Qualitativa, pois permeia um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. Isso pode ser comprovado na análise dos resultados 

obtidos pela experimentação; 

• do ponto de vista dos objetivos, uma pesquisa Exploratória, por proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir 
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hipóteses, envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas com 

experiência prática, análise de exemplos que estimulem a compreensão; 

• e do ponto de vista dos procedimentos técnicos, uma pesquisa Bibliográfica e 

Experimental, pois a mesma foi elaborada a partir de materiais publicados (artigos 

de periódicos e materiais disponibilizados na Internet) e foi determinado um objeto 

de estudo a partir de variáveis capazes de influenciá-lo. 

1.5 Organização do Texto 

Além deste capítulo introdutório, que identifica o contexto, a motivação e os objetivos 

da realização desta tese, este documento está organizado nos seguintes capítulos: 

• O Capítulo 2 apresenta as características do ambiente ImPProS, assim como detalha 

o ciclo de vida de implementação progressiva de processos de software proposto por 

este ambiente, a sua arquitetura e a sua filosofia de integração com ferramentas de 

suporte; 

• O Capítulo 3 aborda alguns trabalhos correlatos, as características, os requisitos, o 

meta-modelo e o processo especificados para o modelo da ferramenta ProDefiner, 

na qual os mecanismos propostos estão inseridos; 

• O Capítulo 4 apresenta as soluções propostas para o problema, relacionadas à 

caracterização do processo de software para a sua implementação, ou seja, o 

conjunto de características usadas na definição do processo, a estrutura do meta-

modelo e os diferentes modelos de publicação do processo; 

• O Capítulo 5 apresenta as demais soluções propostas para o problema, focando nos 

mecanismos de gerenciamento progressivo para a definição do processo de software; 

• O Capítulo 6 apresenta o detalhamento dos estudos de experimentação realizados em 

torno das propostas apresentadas neste trabalho; 

• Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais do texto, enfatizando as 

contribuições e originalidade deste trabalho, assim como os trabalhos em execução e 

as perspectivas futuras em torno do contexto desta pesquisa. 
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Foram adicionados apêndices ao texto a fim de apoiar a leitura do mesmo. Os apêndices 

estão organizados da seguinte forma: o Apêndice A apresenta o detalhamento das fases do 

ciclo de vida do ImPProS; o Apêndice B apresenta o conjunto das atividades de definição do 

processo de software e de infra-estrutura usadas como base neste trabalho; o Apêndice C 

apresenta o detalhamento das características de definição do processo; o Apêndice D 

apresenta o template usado na documentação do processo de software; o Apêndice E 

apresenta as questões inferidas para a análise da melhoria do processo; o Apêndice F permite 

um entendimento dos instrumentos utilizados para a realização do estudo da experimentação; 

o Apêndice G exibe o template do resultado do diagnóstico para a implementação do processo 

de software, usado na experimentação; o Apêndice H apresenta a divisão dos componentes do 

ImPProS dentro do grupo de pesquisa; o Apêndice I apresenta a contextualização das 

notações da linguagem de modelagem de processos de software usada como base para esta 

tese; e o Apêndice J apresenta a consolidação dos resultados obtidos em uma das 

experimentações realizadas nesta tese. 
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Capítulo 2 

Ciclo de Vida de Processos de 
Software no ImPProS 

 

Um Ambiente de Desenvolvimento de Software (ADS) é um sistema computacional 

que provê apoio para o desenvolvimento, reparo e melhorias em software e para o 

gerenciamento e controle destas atividades. Um ADS envolve o apoio a atividades 

individuais, ao trabalho em grupo, ao gerenciamento do projeto, ao aumento da qualidade 

geral dos produtos e ao aumento da produtividade, permitindo ao engenheiro de software 

acompanhar o trabalho e medir a sua evolução, através de informações obtidas ao longo do 

seu desenvolvimento [Travassos.94]. 

No início da década de 90 se intensificou a preocupação com a integração de 

ferramentas CASE – Computer-Aided Software Engineering2 [Conradi.97, Randall.95, 

Bandinelli.96], no sentido de prover uma arquitetura de ambiente que permitisse que as 

mesmas pudessem cooperar umas com as outras, que fossem conectadas ao ambiente e que 

este fornecesse suporte metodológico ao desenvolvimento de software.  

Muitas experiências de construção de ADS foram realizadas nos ambientes acadêmico e 

comercial. Essas experiências buscavam explorar características específicas, propondo 

soluções ou alternativas para viabilização das mesmas. Algumas dessas pesquisas enfocaram: 

o apoio às fases de codificação e depuração de código fonte [Sniff+.99]; a configuração de 

interface aberta para permitir a integração de ferramentas externas [Bandinelli.96, 

Conradi.94]; o apoio à gerência de configuração e versões [Bernas.95, Conradi.94]; o apoio 

ao desenvolvimento orientado a objetos [Bernas.95, Groth.95]; o apoio à reutilização de 
                                                
2 Uma Ferramenta CASE é uma classificação que abrange toda ferramenta baseada em computadores que 
auxiliam atividades de engenharia de software, desde análise de requisitos e modelagem até programação e 
testes, ou seja, a automação do ciclo de vida de desenvolvimento de software a partir do uso de metodologia. 
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software [Randall.95, Cheng.94]; o apoio à colaboração e à cooperação [Grundy.95, 

Lonchamp.95], [Bandinelli.96, Bischofberger.95, Canals.95]; e, finalmente, o apoio à 

modelagem e orientação baseada em processos de software [Bandinelli.96, Chistie.95, 

Conradi.94], que levou a definição de ambientes específicos para esse objetivo, os chamados 

ambientes de desenvolvimento de software centrados em processo (PSEE - Process-Centered 

Software Engineering Environment). 

Os Ambientes de desenvolvimento de software centrados em processo exploram uma 

definição explícita do processo de software que especifica as atividades, funções e tarefas dos 

desenvolvedores de software e define como controlar as ferramentas de desenvolvimento 

[Ambriola.97]. Os PSEEs representam uma nova geração de ambientes de engenharia de 

software na qual os processos usados para produzir e manter o produto de software são 

definidos, modelados, implementados, acompanhados e modificados no próprio ambiente 

[Garg.96].  

Uma das principais características dos PSEE é a modelagem de processos, podendo ser 

utilizados diferentes paradigmas. PSEE deve, ainda, permitir a alteração do processo na 

medida em que ele vai sendo executado pelo usuário, dado que durante o desenvolvimento de 

um produto pode ser necessário realizar modificações no processo de software, como, por 

exemplo, antecipar ou não executar uma atividade. 

O apoio automatizado a processos de software através de um PSEE é extremamente útil 

numa organização por disciplinar o desenvolvimento, aumentando a produtividade de grupos; 

por coordenar as atividades de grandes equipes, oferecendo a situação corrente do 

desenvolvimento e registrando a relação entre os membros da equipe; e por organizar e 

disponibilizar documentação não só do processo mas de todos os produtos de software 

gerados [Garg.96]. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a proposta da arquitetura e o ciclo de vida 

de processos de software do ImPProS e detalhar as características de cada fase deste ciclo. 

Antes, são apresentados trabalhos relacionados à ambientes de desenvolvimento de software 

centrados no processo. 
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2.1 Trabalhos Relacionados 

São várias as experiências relatadas na literatura referentes à automação no contexto de 

Ambientes de Desenvolvimento de Software, sobretudo aqueles ditos centrados em processo. 

As diferentes pesquisas de construção de PSEE têm abordado desde a modelagem de 

processos até o controle de sua execução e alteração. A seguir, as principais características de 

algumas iniciativas acadêmicas e da indústria de PSEEs são discutidas no contexto das 

funcionalidades (arquitetura, recursos oferecidos e outros aspectos) que influenciam a 

concepção destes tipos de ambientes, para permitir uma análise das características oferecidas 

pelo ambiente ImPProS. A Seção 3.1 discutirá algumas iniciativas providas por estes PSEEs 

no contexto da definição de processos de software. 

O ambiente EPOS [Conradi.00] é um ambiente orientado a processos que permite 

modelagem de processos e gerência de configuração. Esse ambiente foi desenvolvido com 

ênfase em gerência de processo de software para múltiplos usuários. Sua arquitetura contém 

uma interface comum entre o usuário e as várias ferramentas bem como um gerente de 

atividades. Um modelo de processos no EPOS é basicamente uma rede de atividades cujos 

nodos são descrições de tarefas interligadas e decompostas. 

O ambiente Endeavors [Taylor.99] é um ambiente orientado a processos com enfoque 

em questões de distribuição, comunicação e coordenação. O projeto do ambiente foca em 

mecanismos para apoiar a distribuição de processos e usuários, integração de ferramentas, 

adoção incremental de novas tecnologias, customização e reutilização de componentes de 

processo e suporte à configuração dinâmica do processo. Este ambiente usa uma linguagem 

criada para aumentar a coordenação de equipes durante o processo de software e aumentar o 

controle do processo através de uma representação mais precisa. 

Já o SPADE [Bandinelli.96] é um projeto que tem como objetivo prover um ADS 

orientado a processos que permita análise, projeto e execução de modelos de processo. O 

principal conceito do projeto foi a adoção de Redes de Petri estendidas para prover a execução 

automatizada do processo de software. Ele definiu uma linguagem específica para a 

modelagem de processos chamada SLANG e que possui uma arquitetura aberta que permite a 

introdução de novas ferramentas. O ambiente SPADE inclui um interpretador de processo 

capaz de executar modelos de processo escritos em SLANG. O ambiente de interação com 

usuário gerencia a interação entre usuários e ferramentas no ambiente.  
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O Adele/Tempo [Estublier.00] é composto de banco de um dados contendo técnicas, 

métodos e padrões da engenharia de software, um gerente de atividades e um gerente de 

processo. Tais componentes são integrados através da linguagem Tempo que descreve o 

esquema de dados e o modelo comportamental do sistema. O desenvolvimento de Adele foi 

focalizado na integração de dados (as ferramentas compartilham informações através de um 

mesmo formato de dados) e de controle (as ferramentas devem ser capazes de exercer 

influência sobre outras), através da construção de um banco de dados ativo de engenharia de 

software e, mais recentemente com foco em integração de processos. 

O ProcessWeaver [Christie.97] provê ferramentas para gerenciar tarefas individuais e 

automação do processo. Para o usuário do ambiente é provida uma janela chamada Agenda, 

através da qual as tarefas são alocadas para os usuários. O suporte à execução de processos 

compreende desde a definição das hierarquias de atividades, a especificação das entradas, 

saídas e cargos para as atividades, o detalhamento dos processos de cada atividade podendo 

ser modelados utilizando Redes de Petri e a definição das janelas onde os agentes executam 

suas atividades. 

O PROSOFT [Reis.02] como sendo um ADS que tem como objetivo principal apoiar o 

desenvolvimento formal de software, fornecendo integração de dados, de controle e de 

apresentação entre suas ferramentas. As ferramentas do PROSOFT visam auxiliar o 

desenvolvedor de software desde a especificação de requisitos até a implementação do 

sistema. O uso de métodos formais é enfatizado na construção das ferramentas do ambiente 

PROSOFT com o paradigma próprio criado dentro do projeto. O projeto também envolve a 

construção de mecanismos para gerência e manipulação de processos de software; 

A Estação TABA [Figueiredo.06], que tem como objetivo a construção de uma estação 

de trabalho configurável para o desenvolvimento de software. A sua principal motivação está 

no fato de que os domínios de aplicação e projetos específicos possuem características 

próprias, sendo fundamental que tais características estejam presentes de forma customizada 

nos ambientes de desenvolvimento utilizados pelos engenheiros de software para o 

desenvolvimento de tais aplicações; 

O ExPSEE [Gimenes.02], um ambiente de engenharia de software orientado a processos 

que investiga tecnologias e mecanismos para modelagem e automação de processos de 

software. Faz parte do ExPSEE, um ambiente de programação de tarefas, implementado na 
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linguagem TCL/Tk na plataforma Solaris. Este ambiente possibilita a programação dos 

processos por um gerente de projetos, permitindo que os envolvidos nas tarefas a serem 

programadas possam trabalhar de forma cooperativa durante a execução das mesmas; 

O DiSEN [Takano.06], um ambiente de desenvolvimento de software distribuído, 

incorpora a tecnologia de agentes à arquitetura do ambiente. Foi projetado para utilizar, dentre 

outras, a MDSODI [Pacutti.02], uma metodologia para desenvolvimento de software que leva 

em consideração algumas características identificadas em sistemas distribuídos e mantém as 

principais características do Unified Process [Kruchten.03]. Oferece apoio à 

interoperabilidade entre as ferramentas usadas no desenvolvimento de software, permitindo 

que os artefatos construídos por elas possam ser reutilizados e mantidos em um formato 

comum ao longo do desenvolvimento do software; 

O Odyssey Share [Maia.06], ambiente que possui como principal objetivo prover 

mecanismos baseados em reutilização de processos para o desenvolvimento de software, 

servindo como um repositório onde modelos conceituais, arquiteturas de software, e modelos 

implementacionais são especificados para domínios de aplicação previamente selecionados. O 

Odyssey possui um domínio muito particular, que é explorar os aspectos colaborativos no 

desenvolvimento baseado em componentes, através da construção de mecanismos para o 

suporte à interação em grupo; 

O ODE [Falbo.05], ambiente centrado em processo que foi desenvolvido baseado em 

ontologias: de processo de software e da qualidade de software, usadas na fundação do 

ambiente. Uma das preocupações centrais do ODE é a integração de conhecimento de 

domínio (contexto de aplicação do processo de software), importante para prover apoio de 

gerência de conhecimento de domínio, fundamentando-se especialmente em sua base 

ontológica; 

O APSEE [Reis.06], um ambiente que auxilia na modelagem e execução de processos 

de software e tem outras características em desenvolvimento para auxiliar simulação, 

reutilização e instanciação de processos. O ambiente traz como contribuições principais a 

flexibilidade durante a execução aliada ao aumento da automação na gerência de processos de 

software. A proposta é baseada em um meta-modelo unificado que atende as fases da 

evolução de processos de software e em uma arquitetura que provê vários serviços baseados 

neste meta-modelo. 
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Durante a gerência de processos, as questões básicas do gerente são relacionadas ao 

presente (“Qual a situação do(s) processo(s) em execução?”), ao passado (“Que eventos 

levaram a esta situação?”) e ao futuro (“Quais as conseqüências de uma modificação ou 

instanciação de um processo em execução?”). Questões adicionais incluem “Como o 

desempenho dos desenvolvedores afeta o andamento dos processos?” e “Quais os recursos 

disponíveis e/ou mais adequados?”. Através da análise destas expectativas foi possível adotar 

uma coleção de requisitos para PSEEs (discutidos em [Curtis.92, Young.94, Avrilionis.96]) 

que são listados a seguir e serviram como comparativo, exposto na Tabela 2.1, entre os 

ambientes discutidos nesta seção: 

• Permitir diferentes visões de processos: para prover diferentes projeções de um 

modelo de processo descrito em uma linguagem de modelagem de processos de 

software, de acordo com uma característica bem definida em diferentes níveis de 

detalhe; 

• Mostrar o estado atual e o histórico do processo: requisito relacionado à 

acessibilidade do sistema em situações relacionadas com o estado atual (presente) e 

o histórico anterior (passado) dos processos, para possibilitar a reversibilidade, 

registro de decisões e estruturação das informações; 

• Permitir modificação dinâmica do processo durante a execução: permitir 

diferentes tipos de interação para que um gerente altere um processo em execução, e 

fornecer feedback ao gerente acerca das conseqüências das alterações; 

• Fornecer independência do formalismo de modelagem de processos: para 

possibilitar a visualização do processo em execução pelo gerente independente do 

paradigma da linguagem de modelagem de processo adotada; 

• Fornecer monitoração de eventos e tratamento de exceções à execução de 

processos: para enfatizar a percepção dos desvios, em relação ao planejado pelo 

gerente, e estabelecer mecanismos para prever um tratamento automático de acordo 

com as políticas da organização, ou restrito a um projeto ou tipo de processo. 
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Tabela 2.1 Comparativo de alguns PSEEs 
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Permitir Diferentes 
Visões de Processos 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Mostrar o Estado Atual 
e o Histórico do Processo 

√  √   √ √ √ √ √  √ 

Permitir Modificação 
Dinâmica do Processo 
durante a Execução 

        √   √ 

Fornecer Independência 
do Formalismo de 
Modelagem de Processos 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Fornecer Monitoração 
de Eventos e Tratamento 
de Exceções 

√ √ √ √ √ √ √  √ √  √ 

 

O fato da grande maioria dos ambientes tidos como parâmetro na comparação não 

apresentarem o requisito “Permitir Modificação Dinâmica do Processo durante a Execução” 

deve-se ao fato de que os mesmos não contemplam os três parâmetros, na sua totalidade, que 

caracterizam este requisito: reversibilidade, registro de decisões e estruturação das 

informações; o que representa um ponto fraco comum a alguns destes ambientes.  

No entanto, o que representa uma maior deficiência nas iniciativas existentes é a falta de 

apoio automatizado ao usuário de todas ou algumas das fases de implementação do processo 

de software (definição, simulação, execução e avaliação) caracterizadas pela literatura 

[Osterweil.87]. Alguns ambientes até apresentam todas estas fases, como é o caso do EPOS, 

ProcessWeaver, PROSOFT, APSEE, DiSEN, Odyssey Share, porém a falta de um ciclo de 

vida automatizado para guiar os usuários na realização de cada uma destas fases dentro de um 

programa de melhoria de processo de software e o fato destes ambientes não disporem em 

seus meta-modelos do uso de modelos e padrões internacionais que orientem a garantia da 

qualidade do processo, faz com que estes ambientes não sejam usados por muitas 

organizações de desenvolvimento de software. 
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Assim, o ambiente ImPProS, apesar de ser um framework conceitual com algumas das 

fases, ainda, em estado de implementação, surge como um diferencial pois agrega valor nos 

pontos não cobertos pelos ambientes citados na Tabela 2.1, incluindo: um ciclo automatizado 

que orienta o usuário ao longo de todas as fases de implementação do processos de software, 

o que possibilita uma adequação do ambiente às fases requeridas pela literatura especializada; 

a aderência dos serviços do ambiente ao programa de melhoria da qualidade organizacional 

com foco no uso de modelos e normas da qualidade e as recomendações dos ativos existentes 

nestes procedimentos para a implementação progressiva do processo de software; a definição 

de uma estrutura de integração flexível no contexto dos serviços disponíveis e dados gerados, 

permitindo a adaptação de qualquer ferramenta ao repositório do ambiente; a especificação de 

um conjunto de ferramentas de suporte ao gerenciamento (reuso, melhoria contínua, aquisição 

de conhecimento, análise de problemas, transformação/conversão) do processo de software, 

desenvolvidas independentemente da estrutura do ImPProS; além dos requisitos listados 

anteriormente na Tabela 2.1, onde alguns encontram-se atualmente em fase de 

desenvolvimento. 

2.2 ImPProS – Um Ambiente de Implementação Progressiva de 
Processo de Software 

Para ajudar uma organização na implementação progressiva de um processo de 

software, é útil fornecer apoio automatizado por meio de um ambiente capaz de suportar as 

fases que a literatura especializada propõe como necessárias [Nguyen.94]. O termo 

“progressiva” decorre do fato de que a implementação do processo é aperfeiçoada com as 

experiências aprendidas na sua definição, simulação, execução e avaliação. O ambiente 

ImPProS é um projeto de iniciativa do Centro de Informática da UFPE – Universidade 

Federal de Pernambuco com a parceria da UNAMA – Universidade da Amazônia, financiado 

pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pela 

FIDESA – Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia, que visa a criação de 

um ambiente de apoio à implementação de um processo de software em uma organização de 

forma progressiva. 

O ImPProS foi influenciado pelos últimos avanços da tecnologia de Automação de 

Processos de Software, tratando-se de uma adaptação do ciclo de vida proposto por Reis, em 

[Reis.00], que considera as mesmas fases existentes na literatura, porém Reis não leva em 

consideração alguns aspectos da evolução e transformação do processo de software (tais 
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como: o uso de modelos que orientem melhoria contínua do processo definido; a 

transformação do processo de software, etc.), principalmente no tocante ao uso dos modelos e 

normas da qualidade, ou seja, a base para a composição dos processos de software era oriunda 

de frameworks de processos de software advindos de boas práticas obtidas na comunidade. 

Dentro deste contexto podem ser caracterizados como objetivos específicos do ImPProS 

[Oliveira.05a]: 

• Especificar um meta-modelo de processo de software a fim de definir uma 

terminologia única entre os vários modelos da qualidade de processo de software 

existentes, para uso do ambiente em seus serviços providos. 

• Apoiar a definição gradativa de um processo de software para organização; 

• Permitir a modelagem e instanciação deste processo; 

• Permitir a simulação do processo a partir das características instanciadas para um 

projeto específico; 

• Dar apoio à execução automatizada do processo de software tomando como base 

uma máquina de inferência (guiando os estados do processo) e prover a configuração 

dinâmica do processo; 

• Possibilitar a avaliação qualitativa e quantitativa dos critérios do processo de 

software; 

• Apoiar a melhoria contínua do processo de software e o reuso através da 

realimentação e coleta das experiências aprendidas; 

• Transformação/conversão de um processo de software com base nos possíveis 

mapeamentos entre os modelos e normas da qualidade. 

Vale ressaltar que todos os objetivos listados acima foram adaptados a partir da 

estrutura que compõe o meta-processo de software descrito em [Reis.00], das características 

propostas para a implementação de um processo de software [Balduino.02] e do ciclo de vida 

para melhoria contínua de processo definido pelo modelo IDEAL [Mcfeeley.96]. Para 

alcançar estes objetivos, o ambiente foi concebido para adotar a arquitetura apresentada na 
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Figura 2.1. O controle de cada um dos componentes definidos na arquitetura do ambiente 

encontra-se resumidamente descritos a seguir. 

Equipe de DesenvolvimentoProjetista de Processo
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Figura 2.1 Arquitetura do Ambiente ImPProS [Oliveira.05a] 

• Mecanismo de Interação com o Usuário: o foco está em prover aos usuários 

diferentes visões da mesma informação sendo definida e especificada, provendo 

interação para diferentes usuários do ambiente, ou seja, trabalha com as 

características de usabilidade no ambiente. 

• Mecanismo para o Gerenciamento do Processo no Ambiente: este mecanismo 

possui a responsabilidade de prover os serviços (módulos de definição, simulação, 

execução e avaliação do processo de software) especificados ao ambiente de forma 

automatizada, ou seja, possibilitar que os usuários do ambiente executem suas 

funções tendo como referencial um guia. O relacionamento dos serviços providos 

por cada um dos módulos de gerenciamento do ambiente estão representados na 
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Figura 2.2, na forma de uma pirâmide que define, numa visão bottom-up, como se 

dá a ordem de execução destas funcionalidades e permite um entendimento das 

bases iniciais da gerência do processo de software. Pode-se notar, ainda, que na 

coluna vertical representada na mesma figura estão definidas algumas ferramentas 

e/ou procedimentos que dão suporte para que os serviços do ambiente sejam 

executados. 

• Mecanismo de Repositório do Ambiente: o foco deste mecanismo está em prover ao 

ambiente o sistema de gerenciamento dos seus objetos, a partir de bases de dados 

que provejam o controle de evolução, transformação e manutenção dos ativos do 

processo de software. 

• Mecanismo para Integração de Ferramentas ao Ambiente: este mecanismo provê a 

integração do ambiente com outras ferramentas de apoio ao processo de software e à 

execução do projeto de software, possibilitando a automação de atividades definidas 

no processo e a execução de alguns módulos do ambiente. 

 

Figura 2.2 Relacionamento dos Módulos de Gerenciamento do ImPProS [Oliveira.06a] 
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A Figura 2.3, definida usando o diagrama de componentes da UML – Unified Modeling 

Language [Booch.06], permite identificar que o ImPProS foi concebido para ser um ambiente 

cooperativo, formado por dez ferramentas principais, integradas a partir de conectores de 

comunicação (discutido na Seção 2.3): 

• ProDefiner: provê a definição do processo de software a partir da análise de 

características específicas e aprendizado adquirido com outras definições; 

• ProSimulator: possibilita a simulação do processo de software instanciado a partir de 

um plano de execução do processo e assim antever problemas na sua definição; 

• ProEnacter: permite a execução automatizada e acompanhamento do processo pela 

equipe do projeto, e a modificação (configuração) dinâmica do processo; 

• ProEvaluator: provê a avaliação da execução do processo de software a partir da 

análise de critérios qualitativos e quantitativos; 

• ProImprove: possibilita a execução sistemática das atividades de melhoria do processo 

de software, com base no modelo IDEAL; 

• ProAnalyser: permite a análise e tomada de decisão acerca da avaliação de itens que 

compõem o processo de software; 

• ProReuse: provê o reuso de processo de software a partir da caracterização do escopo 

deste processo e sua adaptação ao contexto de uso no ImPProS; 

• ProKnowledge: possibilita a coleta, análise e uso de conhecimentos aprendidos ao 

longo da execução do processo de software; 

• ProConverter: provê a transformação/conversão do processo de software a partir dos 

mapeamentos providos entre as normas e modelos da qualidade. 

• ProModeller: provê a representação diagramática do processo de software definido; 



Capítulo 2                                                 Ciclo de Vida de Processos de Software no ImPProS 
 

29 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

 

Figura 2.3 Ferramentas de Apoio ao Processo de Software no ImPProS [Oliveira.06d] 

2.3 Integração no ImPProS 

O ImPProS é um ambiente de implementação de processo de software com o foco na 

definição, simulação, execução e avaliação do processo a partir do uso de ferramentas de 

suporte ao processo de software e de apoio ao desenvolvimento de software. Ele deve prover 

em sua estrutura a integração dos serviços (funcionalidades) de ferramentas, a partir da 

disponibilização por parte do fornecedor destas ferramentas, de um conector de comunicação 

entre o ImPProS e a ferramenta a ser integrada. Esta integração dá-se a partir da categoria de 

controle da integração das ferramentas3 [Jorgensen.94], uma vez que o ImPProS deve ser 

capaz de notificar eventos para outras ferramentas, ativar outras ferramentas e compartilhar 

funções de outras ferramentas, ou seja, exercer influência sobre outras.  

Segundo Pressman, em [Pressman.05], ferramentas são integradas para que as 

informações de Engenharia de Software tornem-se disponíveis para cada ferramenta que delas 

precise. Assim, para definir “integração” no contexto do processo de Engenharia de Software, 

é preciso estabelecer um conjunto de requisitos para o produto que efetivará o controle dessa 

capacidade. Para o ImPProS, foram definidos os seguintes requisitos de integração: 

• Oferecer um mecanismo de controle para compartilhar as informações (serviços) das 

ferramentas a serem gerenciadas por todas as funcionalidades do ImPProS 

relacionadas ao uso destes serviços e ativação (manipulação) das ferramentas; 

                                                
3 Capacidade de integração onde as ferramentas utilizam serviços de mensagens para prover três tipos de 
comunicação: ferramenta-ferramenta (entre ferramentas); ferramenta-serviço (entre uma ferramenta e o serviço 
de outra ferramenta); e serviço-serviço (entre serviços de ferramentas). 
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• Permitir que uma mudança efetuada em um item de informação (serviço da 

ferramenta) seja rastreada nas funcionalidades disponíveis no ImPProS; 

• Permitir acesso direto, não seqüencial, a qualquer ferramenta contida no ImPProS; 

Para que os requisitos de integração sejam atendidos, é necessário definir a categoria de 

integração das ferramentas e a maneira com que esta integração se efetiva, ou seja, que 

estrutura segue-se para a sua realização [Brown.94]. Uma vez que a cooperação entre o 

ambiente e as ferramentas diz respeito ao monitoramento dos serviços providos para a 

manipulação das ferramentas, o ImPProS deve prover duas propriedades básicas: permitir o 

uso das funcionalidades (serviços) das ferramentas a partir de suas manipulações pelo 

ambiente; e permitir o controle de quanto dos serviços de uma ferramenta é usado quando da 

execução das atividades do ImPProS. Para tanto, as funcionalidades das ferramentas devem 

ser registradas e configuradas no ImPProS, a fim de que as mesmas tornem-se conhecidas 

para o seu uso. 

Faz-se necessário, ainda, que seja descrita a estrutura de integração que define o quanto 

cada ferramenta coopera dentro da categoria de integração de controle. Assim, o ImPProS 

adota um nível de integração que baseia-se no acesso comum às ferramentas, ou seja, um 

nível, conforme Pressman [Pressman.05], que permite que o usuário invoque uma série de 

diferentes ferramentas de maneira semelhante, por exemplo, a partir da ativação dos seus 

serviços no menu (pull-down) disponível pelo ImPProS. 

O intercâmbio de serviços ferramenta a ferramenta é efetuado mediante invocação do 

procedimento de tradução (Tradutor) entre o ImPProS e as ferramentas, o qual “filtra” os 

serviços que cada ferramenta torna disponível para uso no ImPProS e os executa conforme 

prévia solicitação do usuário a partir de uma interface comum, vide representação na Figura 

2.4. Assim, o uso deste tradutor preserva as informações contidas nas ferramentas, eliminando 

a necessidade de re-introduzir elementos existentes da especificação ou projeto das mesmas e 

evitando que erros no uso dos serviços das ferramentas sejam introduzidos 

desnecessariamente.  

Vale enfatizar, que, no ImPProS, é oculto ao usuário a ferramenta que ele está 

utilizando, ou seja, uma vez integradas à estrutura do ambiente, as ferramentas são 

controladas pelo fluxo que automatiza a execução sistemática das atividades constantes no 
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ciclo de vida deste ambiente (discutido na Seção 2.4). Desta forma, o usuário não precisa ter o 

conhecimento de qual ferramenta possui a finalidade de realizar a atividade a ser 

desempenhada. 

 

Figura 2.4 Nível de Integração do ImPProS [Imppros.06a] 

A Figura 2.4 apresenta, ainda, a existência de uma Base de Conhecimento que tem a 

função de manter as regras de implementação do processo de software no ImPProS. A sua 

principal finalidade é a de possibilitar um conhecimento mais dinâmico à estrutura do 

ambiente acerca dos mecanismos que possibilitam com que o processo de software possa ser 

definido, simulado, executado e avaliado. 

Para implementar a estrutura de integração da Figura 2.4, é necessário que haja 

portabilidade e interoperabilidade por parte das ferramentas, a fim de que se possa definir 

como as mesmas irão operar e interagir a partir do ImPProS e como os mecanismos de infra-

estrutura (comunicação e execução) do ambiente irão ser usados. Assim, faz-se necessário o 

uso de primitivas de interface (conectores de integração, troca de mensagens, etc.) entre as 

ferramentas e o ImPProS para padronizar a integração das ferramentas. Essas primitivas 

representam a Interface Pública de Ferramentas (PTI – Public Tool Interface) [Brown.92], e 
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também podem ser chamadas de serviços de infra-estrutura do gerenciador. Dessa forma, a 

PTI é tornada pública pelo ImPProS para permitir que seja usada pelas ferramentas 

disponíveis aos usuários. 

A PTI do ImPProS baseou-se nos conceitos de integração de controle disponíveis no 

PCTE - Portable Common Tool Environment [Morris.93], uma especificação de interface para 

a integração de ferramentas que adota funções (mecanismos de execução e comunicação) para 

manipular “entidades” que existem no contexto de desenvolvimento de software. Entre as 

entidades incluem-se tanto os objetos (por exemplo, dados, documentos) como as ferramentas 

que operam sobre os objetos. Esses mecanismos de execução proporcionam “um modo 

uniforme de iniciar um processo a partir de seu contexto estático, independente de ele ser um 

programa executável ou interpretável”, como descrito em [Pressman.05], ou seja, as 

ferramentas serão executadas de forma única, a partir do ImPProS, independente de como as 

mesmas são ativadas. Já os mecanismos de comunicação gerenciam a comunicação inter-

processo ao estabelecer filas de mensagens que possibilitam que diferentes ferramentas 

comuniquem-se com o ambiente. 

Dessa forma, a estrutura do PCTE no mecanismo do ImPProS se propõe a ser um super-

conjunto deste ambiente, ou seja, uma especificação que permite herdar funções como a 

passagem de mensagens entre o ImPProS e suas ferramentas, e a gerência do seu processo. 

Tal estrutura pode ser visualizada conforme a Figura 2.5. 

ImPProS

Kernel do ImPProS

Ferramentas de Apoio

 

Figura 2.5 Estrutura de Integração do ImPProS com base no PCTE [Imppros.06a] 
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Segundo a Figura 2.5, a estrutura do ImPProS com base no PCTE é composta do 

Kernel do ImPProS que nada mais é do que o componente que torna válido os serviços 

(funcionalidades) pré-definidos das ferramentas para uso no ImPProS. Assim, esta estrutura 

define o padrão de gerenciamento da interface do ambiente com as ferramentas dos 

fornecedores, permitindo assim que cada fornecedor possa adaptar sua ferramenta conforme o 

padrão especificado pelo PCTE no ImPProS. Este kernel terá o funcionamento conforme 

descrito na Figura 2.6. 

ProDefiner

ProSimulator

ProEnacter

...

Arquivo de
Configuração

Adaptador

Adaptador

Adaptador

...

ProEvaluatorAdaptador

ProAnalyzerAdaptador

...
Base de 

Conhecimento

 

Figura 2.6 Funcionamento do Kernel do ImPProS [Imppros.06a] 

Conforme a Figura 2.6, o Arquivo de Configuração representa o componente que faz o 

mapeamento das funcionalidades das ferramentas integradas ao ImPProS com o nome dos 

métodos que as tornam acessíveis ao mesmo, ou seja, métodos que implementam suas 

execuções na ferramenta, e o Adaptador nada mais é que o componente que traz a 

implementação dos métodos que dão acesso às funcionalidades básicas das ferramentas 

requeridas ao ImPProS. Este último componente faz parte do Conector da Ferramenta, que 

se trata do Tradutor visualizado na Figura 2.4, que proporciona de uma maneira geral a 

comunicação do ImPProS com suas ferramentas integradas, em nível de controle, e a 

execução dos serviços (funcionalidades) oferecidos por estas ferramentas a partir do 

ambiente. Já o arquivo de configuração diz respeito ao controle do ImPProS a fim de que o 
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conector da ferramenta possa capturar as informações deste arquivo e efetivar as suas devidas 

execuções sobre esta ferramenta. 

Embora não exista um padrão comercial para o desenvolvimento destes conectores de 

integração das ferramentas, o conhecimento do mecanismo adotado para este 

desenvolvimento no ImPProS é requerido, uma vez que os fornecedores das ferramentas são 

os responsáveis por disponibilizá-los para efetivar a comunicação e a execução dos serviços. 

Um detalhamento dos conectores desenvolvidos para cada uma das ferramentas visualizadas 

na Figura 2.3 está definido em [Imppros.06a]. 

2.4 Ciclo de Vida de Processo no ImPProS 

Como já mencionado, o ciclo de vida de processo no ImPProS é uma adaptação do ciclo 

de vida proposto por [Reis.00], levando em consideração fases mais focadas ao tratamento 

dos processos de software no que tange aos modelos e normas da qualidade. Este ciclo de vida 

é apresentado na Figura 2.7, onde as caixas representam as fases do ciclo e as setas 

simbolizam o fluxo de informações sobre o objeto em tratamento. 

2.4.1 Descrição Geral 

O ciclo de vida tem início com a fase Análise das Características do Processo, que 

identifica as principais características da organização, de projetos e de produtos de software 

necessárias para a implementação do processo, com base em uma análise do diagnóstico feita 

pelos especialistas do processo junto com o gerente do projeto caracterizando a unidade 

organizacional e seus projetos. Posteriormente, a fase Definição do Processo guia a 

implementação do processo a partir da execução de tarefas de acordo com os níveis em que 

este processo é usado (processo padrão, processo especializado a um projeto específico e/ou 

processo instanciado ao desenvolvimento de um produto de software) em função da análise 

das características. Esta fase pode ser auxiliada pelas fases de: Melhoria Contínua, provendo 

parâmetros de aperfeiçoamento do processo de software em definição; Reuso do Processo, 

fornecendo processos de software (alimentados no repositório mediante suas definições), ou 

partes destes, relevantes ao contexto atual; e Transformação do Processo, que recomenda a 

constituição de novos processos com base nos mapeamentos existentes entre as normas e 

modelos da qualidade em uso no ImPProS. 
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A fase de Planejamento da Execução do Processo recebe um processo abstrato e gera 

um processo planejado, ou seja, com recursos e agentes alocados, cronograma definido, 

métricas e estimativas inferidas e previsão inicial do custo. Esta fase recebe o apoio do 

gerente do projeto para contextualizar o cenário de planejamento. Esta etapa é contemplada 

com base nas informações obtidas pela análise das características da organização e do projeto 

de software, e pelo conhecimento adquirido de processos anteriores. Uma vez o processo 

planejado, o ciclo segue para a fase de Projeto do Processo, onde, a partir das várias formas 

de publicação do processo disponíveis no ImPProS (documentação, linguagem de marcação e 

representação diagramática) produz-se um processo planejado e modelado. As formas de 

publicação do processo são discutidas na Seção 4.4. A seguir, é possível que o processo passe 

pela fase de Simulação do Processo, onde a finalidade é identificar possíveis problemas no 

planejamento e/ou na definição do processo abstrato, discutido e proposto em [Souza.07]. 

Esta fase é auxiliada pela fase Análise dos Itens do Processo que identifica possíveis 

inconsistências no plano e/ou no processo abstrato, requerendo o retorno às fases anteriores 

para o refinamento dos itens produzidos. Isso é executado até que o modelo de processo 

planejado esteja pronto para ser executado. 
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Figura 2.7 Ciclo de Vida de Processo no ImPProS 

A próxima fase trata da Execução do Processo, que é apoiada pela máquina de 

processos auxiliando na coordenação das atividades realizadas por pessoas (gerentes e equipe 
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de desenvolvimento) e por ferramentas automatizadas, obtendo com isso um feedback da 

realização do processo, a partir da organização das informações constantes no modelo de 

processo simulado de acordo com a perspectiva de interesse na fase de execução. 

Paralelamente à fase de execução ocorre a Avaliação do Processo que: analisa a necessidade 

de modificação dinâmica do processo, recebendo o auxílio da fase Análise de Itens do 

Processo a fim de identificar as mudanças no processo abstrato ou no plano, o que faz com 

que as fases de definição, planejamento, projeto e simulação possam ser realizadas em 

paralelo com a execução; e provê informações quantitativas e qualitativas descrevendo o 

desempenho de todo o processo em execução, e estabelecendo novas características para o 

processo. 

Pode-se destacar, ainda, a fase de Aquisição de Conhecimento, que auxilia a análise, 

manutenção e disseminação das experiências na implementação do processo de software. 

Algumas fases do ciclo de vida podem ser auxiliadas por Ferramentas de apoio ao processo e 

ao projeto de software e o Repositório contempla todas as informações do meta-modelo de 

processo, das características de definição do processo, dos modelos de processo das 

organizações, das experiências adquiridas e de todos os resultados ao longo da implementação 

do processo. 

Para uma melhor integração entre todas as fases propostas no ciclo de vida, é requerida 

a existência de um meta-modelo único que adote conceitos comuns a todas as fases 

contempladas. O meta-modelo desenvolvido para atender às fases do ciclo de vida do 

ImPProS é discutido na Seção 3.4. Um melhor detalhamento das fases encontra-se discutido 

no Apêndice A. 

2.4.2 Escopo da Tese no Ciclo de Vida do ImPProS 

Dentre as fases do ciclo de vida do ImPProS, o presente trabalho atua diretamente em: 

Análise das Características do Processo; Definição do Processo; Planejamento da Execução 

do Processo; Melhoria Contínua; Reuso do Processo; Transformação do Processo; Aquisição 

do Conhecimento; e Projeto do Processo. 

As fases de Simulação do Processo, Execução do Processo, Avaliação do Processo e 

Análise dos Itens do Processo estão sendo abordadas em outros trabalhos do grupo 

[Souza.07], [Xavier.06], [Vasconcelos.06]. 
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2.5 Considerações Finais 

Neste capítulo apresentamos como se encontra especificado o ciclo de vida de processos 

de software no ImPProS. Inicialmente, discutiu-se a existência de alguns trabalhos similares 

na comunidade e literatura especializados, assim como se abordou as características principais 

de cada um destes. Abordou-se os objetivos principais do ImPProS, sua arquitetura e os 

módulos funcionais que o compõem, assim como dedicou-se uma visão geral da estrutura de 

integração proposta a este ambiente. Por fim, um detalhamento sobre as fases que compõem o 

ciclo de vida do ImPProS foi feito, abordando o escopo contemplado neste trabalho. Este 

escopo encontra-se organizado funcionalmente no módulo de definição de processos de 

software do ImPProS, o ProDefiner. 
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Embora, ainda hoje, discuta-se a importância das avaliações e melhorias contínuas nos 

processos, os engenheiros de software e as organizações ainda têm dificuldade em definir 

processos, basicamente porque não existe um processo de software possível de ser 

genericamente aplicado [Koscianski.07]. Os processos variam porque são diferentes os tipos 

de sistemas, os domínios de aplicação, as equipes, as organizações, e as próprias restrições de 

negócio, tais como, cronograma, custo, qualidade e confiabilidade [Jacobson.98]. A definição 

de processos de software é uma atividade que exige experiência e envolve o conhecimento de 

muitos aspectos da engenharia de software. O uso combinado de normas e modelos presentes 

na literatura é um importante subsídio na definição de um processo. Porém, tal uso não é uma 

atividade simples; exigindo um bom conhecimento dos padrões, além das características 

próprias do projeto para o qual se está definindo o processo.  

Este capítulo descreve um modelo para definição de processos de software, e como o 

referido modelo aplica-se na construção de uma ferramenta para apoiar a definição de 

processos de software ao ImPProS, o ProDefiner. Tal modelo apresenta as etapas para a 

definição de um processo de software a partir da Norma ISO/IEC 12207, de modelos/normas 

de referência, e de atividades específicas associadas com o software que se deseja 

desenvolver. O modelo permite a definição de processos adequados às características da 

organização, de projetos e de produtos de software, e é suportado diretamente por algumas 

fases encontradas no ciclo de vida do ImPProS. Neste capítulo é descrito, ainda, o 

relacionamento existente entre o modelo de definição e estas fases. 
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3.1 Trabalhos Relacionados 

O fato de que processos de software devem ser adaptados para os ambientes específicos 

nos quais serão aplicados, de forma a serem aceitos e terem seu uso maximizado, é bem 

conhecido. Basili et al, em [Basili.87], apresenta uma metodologia para melhoria do processo 

de software, através de sua adaptação para as metas de um ambiente e projeto específicos, 

porém não contempla uma análise da evolução do processo de software (melhoria do 

processo) e mecanismos (reutilização, aquisição de conhecimento, conversão/transformação) 

que orientem a sua execução. A metodologia proposta por Basili é suportada pela ferramenta 

denominada TAME (Tailoring A Measurement Environment). Posteriormente, trabalhos 

foram feitos no sentido de determinar o grau de adequação entre um processo de software e o 

ambiente no qual ele é usado. 

O processo padrão do governo alemão “Das Vorgehensmodell” (ou V-Model) 

[Welzel.95] oferece meios explícitos para ser adaptado para projetos específicos. Entretanto, a 

adaptação é limitada à remoção de elementos do processo padrão, o que restringe as 

possibilidades de customização. A ferramenta ProcePT – Process Programming and Testing, 

automatiza a adaptação do V-Model para diferentes projetos, através das regras de remoção 

de atividades e produtos do processo. 

Métodos mais sofisticados para a adaptação de processos de software têm sido 

desenvolvidos em ambientes de pesquisa, tais como a ferramenta ProTail, que suporta 

adaptação semi-automática de modelos de processo usando regras de adaptação [Münch.97]. 

Todavia, as regras definidas por esta ferramenta aplicam-se apenas ao V-Model, o que lhe 

atribui uma aplicabilidade restrita e pouca flexibilidade. 

Para auxiliar o trabalho do engenheiro de software na definição de processos, Falbo , em 

[Falbo.99], enfatiza a importância da aquisição do conhecimento sobre processos e da sua 

utilização assistida, através do uso de ferramentas. O Assist-Pro, presente no escopo da 

Estação TABA, é um assistente baseado em conhecimento que apóia os passos envolvidos na 

definição de um processo de software, usando uma abordagem de engenharia de 

conhecimento baseada em reutilização que envolve os passos de levantamento de requisitos, 

seleção de ontologias, seleção de modelos de tarefa, compatibilização de ontologias e 

modelos de tarefa, aquisição e modelagem do conhecimento específico da aplicação, projeto, 

implementação e testes. No entanto, esta definição dos processos não é orientada por 
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características que permitem uma identificação da organização e dos projetos de software que 

esta desenvolve, possibilitando a manutenção dos processos por caracterização do seu uso. 

Seguindo a tendência atual da área à utilização de processos padrões na definição de 

processos especializados, Machado et al. em [Machado.00] apresenta a ferramenta DefPro, 

presente no escopo da Estação TABA, construída originalmente para auxiliar na definição de 

um processo padrão, de acordo com a norma ISO/IEC 12207, com modelos de maturidade, 

tais como SW-CMM (atualmente dando suporte ao CMMI) e ISO/IEC TR 15504 e com as 

características da organização de software. No entanto, o processo é definido com base em 

modelos de maturidade limitados, sem a possibilidade de agregar ativos de novos modelos. 

Henninger at al., em [Henninger.02], propõem uma abordagem baseada em uma 

ferramenta para identificar “em que contexto uma prática ou processo específico é aplicável”. 

A ferramenta, chamada BORE - Building an Organizational Repository of Experiences, 

captura as mudanças feitas no processo padrão e as circunstâncias sob as quais essas 

mudanças foram necessárias, utilizando essas informações para auxiliar a adaptação de 

processos para outros projetos. Entretanto, Henninger não detalha que características 

impactam o processo nem a forma de recuperar as informações do BORE para realizar a 

adaptação de processos para projetos com características semelhantes a projetos anteriores. 

Também não é detalhada a forma de avaliar as mudanças feitas no processo padrão para 

determinar se elas foram, ou não, realmente efetivas. 

Ainda no contexto de adaptação, personalização e publicação do processo, a Rational 

Software Corporation/IBM propôs duas iniciativas: o RPW – Rational Process Workbench 

[Rational.02a], que é uma ferramenta que visa auxiliar a tarefa de customização do RUP – 

Rational Unified Process [Kruchten.03], fornecendo mecanismos para a modelagem de 

processos através de extensões da UML implementadas através de estereótipos, sendo capaz 

de analisar o processo modelado, verificando a existência de inconsistências e permitindo que 

os processos customizados sejam publicados na forma de páginas HTML, no entanto esta 

iniciativa não promove esta customização mediante análise das características que a 

influencia; e o RUP Builder – Rational Unified Process Builder [Rational.02b], que permite 

adaptação do Processo Unificado para as necessidades específicas de um projeto, ou seja, é 

provida uma forma de filtrar os elementos mais relevantes e gerar um guia na web com a 

visão selecionada pelo gerente, a partir da configuração do tamanho do projeto, da seleção dos 
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componentes do processo e as tecnologias adotadas ao projeto, da edição das visões do 

processo disponibilizadas aos usuário, entre outros. Importante ressaltar que nestas duas 

iniciativas não é utilizada uma linguagem de modelagem de processo e nem é realizada 

execução automatizada do processo projetado, sendo os guias gerados apenas para 

documentação e orientação da equipe. 

A Microsoft Corporation desenvolveu o Microsoft VSTS – Visual Studio Team System 

[Microsoft.07], uma ferramenta que auxilia membros da equipe como arquitetos, 

desenvolvedores e testadores a trabalharem de forma mais produtiva e integrada ao ciclo de 

vida de desenvolvimento de software, ajudando equipes a se comunicarem e colaborarem de 

forma mais efetiva, incluindo a adoção de metodologia, definição e distribuição de tarefas e 

papéis no projeto, além do acompanhamento e testes. O VSTS é composto por várias 

ferramentas, como controle de cronograma e revisores automáticos de código, totalmente 

aderentes ao MSF – Microsoft Solution Framework [Microsoft.03]. O seu foco é mais 

direcionado à execução do processo de software que ao guia de definição do mesmo. 

A fundação Eclipse também está trabalhando em um projeto, o EPF – Eclipse Process 

Framework [Hauner.07], um framework para criação e descrição de processos de 

desenvolvimento de software customizados, ele conta com exemplos de processos prontos 

(como o BasicUP que é uma versão básica do RUP, e o XP – eXtreme Programming 

[Beck.04]) para serem adaptados e ferramentas que são suportadas por vários tipos de projetos 

e formas de desenvolvimento. Para descrever o processo a ferramenta mistura conceitos de 

disciplina de Engenharia de Software, ciclo de desenvolvimento, iteração, papéis, tarefas e 

descrição de como tudo deve ser feito. Suporta a autoria e publicação de processos, a partir da 

representação baseada no SPEM – Software Process Engineering Meta-Model [OMG.05], 

porém possui como ponto em aberto o controle de versão dos processos gerenciados. 

A BPMI.org – Business Process Management Initiative, lançou também o BPMS – 

Business Process Management Software [Dubray.02], uma categoria de ferramentas para a 

gerência de processos de negócios que visa atender o ciclo completo da gestão de processos, 

no contexto de negócios, composta por: modelagem, através do uso de padrões da área; 

redesenho; implementação, a partir de simulações; monitoramento, usando em tempo real 

indicadores de processos; e otimização de processos, a partir da tomada imediata de ações 

corretivas. Este software faz uso da notação BPMN – Business Process Modeling Notation 
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[OMG.06], que provê um diagrama para representação de processos de negócio e foi 

projetada para ser utilizada tanto pelas pessoas que especificam como as que gerenciam 

processos, ou seja, provê uma notação que seja de fácil entendimento por todos os usuários de 

negócios, criando uma ponte padrão. 

Berger, em [Berger.03], define um método de instanciação de processos de software 

apoiado pela ferramenta AdaptPro, presente no escopo da Estação TABA, através da qual é 

disponibilizado ao gerente de projetos (pessoa responsável por gerenciar o andamento de 

determinado projeto de software) o conhecimento sobre instanciação de processos de software 

acumulado pela organização de software em projetos anteriores. Apesar disso, este método 

não propõe a adaptação do processo no atendimento a necessidades específicas da 

organização e do projeto de software (tipo de organização, tipo de projeto de software, equipe 

de desenvolvimento, etc.). 

Vale destacar, ainda, a abordagem bastante recente, apresentada em [Ahn.03], que 

defende a adaptação de processos de software baseada em características do projeto a ser 

conduzido, experiências anteriores de adaptação e iniciativas de melhoria. No entanto, o 

conjunto de características organizacionais e de projetos de software que possibilitam esta 

adaptação é restrito (limitado) e não provê a possibilidade de se contemplar um novo 

conjunto, o que torna a abordagem limitada ao contexto da adequação dos ativos do processo 

de software a uma realidade específica. 

Coelho, por sua vez, em [Coelho.03], apresenta o MAPS (Modelo de Adaptação de 

Processos de Software), o qual tem por objetivo adaptar o processo padrão de uma 

organização para os projetos conduzidos na mesma, baseado nas características desses 

projetos e em adaptações anteriores, utilizando uma abordagem orientada a artefatos. No 

entanto, a limitação deste trabalho está na ausência de uma ferramenta capaz de implementar 

uma base de processos, automatizar a atividade de comparação de projetos conforme regras 

estabelecidas no próprio modelo e o suporte ao processo de reuso de processos. 

Soluções baseadas em políticas de instanciação, tal como descrito no modelo APSEE 

[Reis.03], adotam uma postura diferente por fornecer solução automatizada para a escolha de 

agentes e recursos a partir de critérios genéricos definidos a priori. A adaptação de processos 

de software pode se valer de soluções baseadas em conhecimento, com o objetivo de fornecer 

sugestões de adaptações em função de soluções semelhantes adotadas em situações similares, 
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levando em consideração as características ambientais e organizacionais correntes [Maia.04]. 

Um destaque desta iniciativa está na configuração dinâmica do processo. 

Por ser um ADS centrado em processo e baseado em ontologias, a ontologia de 

processo de software é a base ontológica principal de ODE. Elaborada originalmente em 

[Falbo.98], essa ontologia trata dos principais conceitos envolvidos em processos de software 

e foi a base sobre a qual definiu-se a infra-estrutura de processos de software de ODE, 

incluindo a definição e a execução de processos. Contudo, com a recente evolução do 

domínio de processos de software, é preciso que a ontologia também evolua. A partir do uso 

de ODE em organizações desenvolvedoras de software, alguns aspectos práticos foram 

levantados para serem incorporados à ontologia [Ruy.06]: como a evolução da infra-estrutura 

de processos de software; e a revisão da ferramenta de definição de processos de software 

para atender a conceituação da nova ontologia de processos. 

Apesar da existência de diversas iniciativas automatizadas na literatura especializada e 

no mercado tratando de mecanismos para a definição de processos de software, algumas não 

possuem o compromisso de serem computáveis, o que limita suas adoções em ambientes 

automatizados. Outras, apesar de suas automações, não agregam os requisitos totais e 

necessários para a definição e adaptação de um processo de software, conforme definidos em 

[Koscianski.07], e ainda há outras que mesmo adotando estes requisitos, os critérios 

(características) e as políticas (regras) usadas neste mecanismo são restritos, o que não 

acompanha a constante atualização dos ativos da área de processos de software, comumente 

lançados na comunidade através de modelos, frameworks e boas práticas.  

Neste caso, surge a adoção dos ativos presentes nos modelos e normas da qualidade 

para o programa de melhoria do processo de software e seus possíveis mapeamentos 

(relacionamento entre os ativos dos diferentes modelos mantidos), o que a grande maioria 

destas abordagens não permite esta execução e sim possibilitam, apenas, o uso dos ativos dos 

modelos previamente definidos no seu escopo-base, o que as restringe dentro de um contexto 

global. 

Similar à Seção 2.1, o Apêndice B apresenta em mais detalhes uma tabela comparativa 

das atividades de Definição do Processo de Software (consideradas neste trabalho como 

fundamentais para a implementação do processo de software) presentes nas ferramentas de 

definição do processo descritas nesta seção e a abrangência do ImPProS-ProDefiner. 
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3.2 Características Gerais do ProDefiner 

O ProDefiner objetiva incrementar o nível de automação fornecido por ambientes de 

desenvolvimento para apoiar a definição de processos de software, levando em consideração 

os requisitos da qualidade para o programa de melhoria de desenvolvimento de software 

discutidos em [Koscianski.07] e prover a flexibilidade da manutenção dos ativos de processos 

de software a partir das políticas e critérios enfatizados pelas normas e modelos da qualidade. 

Em geral, o objetivo é fornecer apoio automatizado para que os usuários descrevam e definam 

representações computáveis para processos de software, sendo suportado, diretamente, por 

algumas fases definidas no ciclo de vida do ImPProS. O trabalho aqui apresentado é uma 

contribuição para o tema, tendo como pressupostos: 

• Nenhuma solução automatizada possui o papel, por si só, de influenciar o aumento 

da qualidade do software produzido. No entanto, com a proposta do trabalho, 

acredita-se que a automação do processo de software facilita a sua gestão. Assim, 

uma das metas deste trabalho é a garantia do apoio ao guia automatizado para a 

definição de processos de software de modo a transformar estes processos em 

especificações executáveis; 

• Os critérios usados como base para a definição dos processos de software são 

analisados a partir de características organizacionais (nível de maturidade, tipo da 

organização, etc.), de projetos de software (nível de conhecimento da equipe, tipo de 

projeto de software, etc.) e de produto de software (nível de garantia da qualidade do 

produto, características da qualidade do produto definidas pela norma ISO/IEC 

91267 [ISO/IEC.02], etc.). Desta forma, uma das metas deste trabalho é envolver o 

conjunto das características propostas pelos trabalhos existentes no contexto da 

definição de processos de software e prover um mecanismo para adoção e 

manutenção constante destes critérios. Isso permeia uma definição e/ou adaptação 

dos processos de software mais específica ao contexto (organização, projeto e 

produto de software) de sua aplicação; 

• Conforme recomendado por inúmeros modelos da qualidade (CMMI, MPS.Br 

[Softex.06], ISO/IEC TR 15504, etc.), é importante que a organização mantenha 

                                                
7 Norma em processo de transformação/evolução para a norma ISO/IEC 25000 [ISO/IEC.05], através do projeto 
SQuaRE. 
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uma biblioteca de ativos de processos (qualquer coisa que a organização considere 

útil para atingir os objetivos do processo, por exemplo: políticas, processos 

definidos, padrões, templates de documentos, etc.) com mecanismos de consulta e 

recuperação. Assim, este trabalho propõe um meta-modelo de processos de software 

que, além de definir a estrutura padrão dos processos definidos no ImPProS, assume 

o papel desta biblioteca de ativos, proporcionando flexibilidade na definição e/ou 

adaptação de processos de software a partir do uso dos ativos provenientes de 

prévias execuções, ativos recomendados por normas e modelos da qualidade e ativos 

formalizados e/ou consolidados na área de processos de software; 

• A definição e/ou adaptação de processos de software envolve níveis hierárquicos 

estruturados que organizam as tarefas realizadas por cada um desses níveis a fim de 

guiar a equipe de SEPG na execução deste mecanismo. Desta forma, o 

desenvolvimento do trabalho aqui proposto enfatiza três níveis para a definição e/ou 

adaptação do processo de software, focando em: Definição do Processo Padrão da 

Organização; Especialização do Processo a um Projeto de Software; Instanciação do 

Processo a partir das Características do Produto de Software. Percebe-se, então, que 

os processos são gradativamente (progressivamente) compostos, facilitando o 

atendimento dos mesmos ao contexto de sua aplicação. Além disso, estão 

contemplados: uma fase de planejamento da execução do processo de software que, 

a partir da alocação de recursos, definição de cronograma, inferência de estimativas 

e métricas, previsão do custo, provê a base para uma análise do “definido” versus o 

“simulado” e/ou “executado” no ImPProS; e métodos para publicação do processo 

de software, documentando o que fora definido e/ou adaptado no processo de 

software em implementação; 

• Representações reutilizáveis de processos podem se beneficiar do conceito de 

repositório de software, amplamente explorado pela tecnologia de reutilização de 

software. A existência de um repositório de elementos reutilizáveis, entretanto, é útil 

somente se serviços eficientes de recuperação de informação estiverem disponíveis, 

pois modelos de processos de software são elementos de dados ainda mais 

complexos que componentes de software. Assim, este trabalho propõe a reutilização 

baseada em repositório associada a um mecanismo de busca baseado em 

similaridade que permite que usuários determinem critérios variados a partir das 
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características organizacionais, de projetos e de produtos de softwares usadas na 

definição e/ou adaptação destes processos de software; 

• O desenvolvimento do trabalho aqui proposto baseia-se, ainda, na melhoria contínua 

do processo de software que orienta a organização nas tarefas úteis do programa de 

aperfeiçoamento e adoção de novas ferramentas, processos e métodos de engenharia 

de software. A abordagem fornece um guia para a melhoria contínua das 

características de um processo organizacional, baseada no modelo IDEAL 

[Mcfeeley.96], pelo fato do mesmo originalmente ser baseado em um modelo da 

qualidade e focado em processos de software, ou seja, o modelo fornece um guia 

disciplinado de engenharia para a melhoria contínua, foca no gerenciamento do 

programa de melhoria e estabelece a base para uma estratégia de melhoria em longo 

prazo. Vale caracterizar, ainda, a existência de outros modelos como o DMAIC 

[Gitlow.05], que é um processo de melhoria contínua usado na metodologia Six 

Sigma [GE.05], que se refere a uma estratégia da qualidade baseada em dados para 

melhorar processos, e o PRO2PI [Salviano.06], que é uma abordagem para uma 

melhoria de processo dirigida por perfis de capacidade de processo, o que pode ser 

perceber que nenhum dos dois modelos contextualiza o foco deste trabalho; 

• O conhecimento é produzido e utilizado durante o desenvolvimento de software. Por 

diversos motivos, o conhecimento importante neste contexto encontra-se disperso na 

mente de várias pessoas e/ou em documentos armazenados em vários lugares e 

mídias. Conseqüentemente, desenvolvedores de software, muitas vezes, falham em 

atender rápida e adequadamente as solicitações de seus clientes, porque o 

conhecimento do que necessitam foi perdido pela organização ou está em lugares 

desconhecidos ou inacessíveis. Desta forma, este trabalho tenta proporcionar uma 

solução para representação da distribuição de conhecimento, habilidades e 

experiências através da estrutura da organização, possibilitando que os usuários do 

ImPProS encontrem mais rapidamente os conhecimentos, habilidades e experiências 

mais adequadas para a solução de um problema; 

• A existência de inúmeras normas e modelos da qualidade que direcionam a definição 

e/ou adaptação de processos de software organizacionais, traz um problema às 

organizações no que tange a falta de unicidade dos padrões recomendados para uso. 



Capítulo 3                                                                                                  O Módulo ProDefiner 

47 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

Como uma necessidade mercadológica, os processos de software de uma 

organização devem ser baseados nos padrões destas normas e modelos. Caso esta 

organização vislumbre a sua inserção em outros mercados, talvez haja a necessidade 

de tomar como guia para a definição de seus processos de software outras normas 

diferentes da que os mesmos, atualmente, se baseiam. Assim, este trabalho provê um 

mecanismo de transformação/conversão dos processos de software, baseada nos 

relacionamentos existentes entre os ativos das normas e modelos da qualidade, 

mantidos no meta-modelo. O pressuposto básico da transformação/conversão é 

conseguir fazer uma adaptação destes processos sem agregar esforço para especificar 

novos modelos de processo, de forma a garantir unicidade e consistência. 

3.3 O Modelo de Definição do Processo de Software 

O ImPProS possui como estrutura geral de composição dos seus processos de software 

o modelo baseado nas definições de ontologias de processo de software de Falbo [Falbo.98], 

pelo fato deste ambiente possuir como uma de suas características a definição do processo de 

software sob a forma de um modelo de processo de software e sua representação 

diagramática. 

Processos são coleções de atividades relacionadas que têm lugar durante o 

desenvolvimento de um produto. Basicamente, um processo consiste de um conjunto 

estruturado de atividades e, por conseguinte, toda a infra-estrutura envolvida na realização 

destas (artefatos, procedimentos e recursos). Por sua vez Atividades são as tarefas ou 

trabalhos a serem realizados. Uma atividade requer recursos e pode consumir ou produzir 

artefatos. Para sua realização, uma atividade pode adotar um procedimento. Uma atividade 

pode ser decomposta em outras atividades. Além disso, atividades, em qualquer nível, podem 

depender da finalização de outras atividades, denominadas pré-atividades. O conceito de 

atividade está presente em todos os modelos de processo de software e são consideradas 

primitivas que geram artefatos a partir de artefatos de entrada auxiliados por recursos. 

Atividades podem corresponder a diferentes níveis, seja uma tarefa ou uma etapa do processo 

de desenvolvimento. 

Para descrever as etapas do processo e as atividades a serem realizadas em cada etapa, 

surge o conceito de Modelo de Ciclo de Vida, que estrutura atividades e define uma 

abordagem de como organizar um projeto em fases. O ciclo de vida é iniciado quando um 
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software é concebido até quando entra em desuso, ou seja, contém um conjunto de atividades 

de desenvolvimento, operação e manutenção, que correspondem às fases do modelo de ciclo 

de vida. Aliado a este conceito se tem a Combinação, a qual define a forma como um 

conjunto de fases de um modelo de ciclo de vida deve ser realizado e especifica o tipo de 

ordenação em que a estrutura pode ser: seqüencial ou iterativa. 

Os Artefatos são produtos de software produzidos ou consumidos por atividades 

durante a sua realização. São exemplos de artefatos: manuais da qualidade, manuais de 

revisão, diagramas de fluxos de dados, diagramas de objetos, código fonte, etc. Um artefato 

pode ser decomposto em outros artefatos. É a entrada ou produto de uma atividade, podendo 

ser artefatos de código, documentos ou componentes de software. 

Já os Procedimentos são condutas bem estabelecidas e ordenadas para a realização de 

atividades. Alguns procedimentos podem ser parcialmente automatizados por ferramentas de 

software. São utilizados para auxiliar a realização das atividades, podendo ser direcionados a 

um tipo específico de atividade, devendo ser adequados a uma tecnologia de desenvolvimento 

e a um paradigma. Aliado a este conceito, temos o Padrão de Atividades que um 

procedimento deve sugerir para a execução de uma atividade, ou seja, decomposições de uma 

atividade representando um comportamento a ser executado como um todo, por exemplo, a 

UML propõe o uso de um conjunto de diagramas para representar um modelo de uma solução 

de software a serem desenvolvidos ao longo da realização das atividades de Análise e Projeto 

de Software. 

As pessoas, as ferramentas de software, os equipamentos, ou quaisquer outras infra-

estruturas necessárias à execução de uma atividade, recebem o nome de Recurso. Um recurso 

humano, especificamente, desempenha um papel na execução das atividades do processo. São 

elementos necessários para a realização de uma atividade, tais como agentes humanos, 

equipamentos de hardware e ferramentas de software. Apóiam ou atuam na realização da 

atividade, mas não podem ser consideradas “matérias-primas” para a atividade, ou seja, 

apenas auxiliam o processo, mas não são incorporados ao produto de software sendo 

considerados recursos para a atividade. 

Podemos encontrar, ainda, os conceitos de Paradigma de Desenvolvimento, que são 

princípios e conceitos que orientam o desenvolvimento (por exemplo: o estruturado e o 

orientado a objetos), e a Tecnologia de Desenvolvimento que representa a tecnologia a ser 
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empregada no desenvolvimento do software (é o caso das tecnologias convencional de 

processamento de dados e de sistemas baseados em conhecimento). Por fim, para limitar e/ou 

restringir a execução das atividades definidas no processo, tem-se as Restrições, que 

especificam as regras de definição do processo de software. 

3.3.1 Estrutura de Definição de Processos de Software 

A Figura 3.1 mostra a estrutura de definição de processos de software do ImPProS, 

apresentada por Oliveira et. al. [Oliveira.06b] e  adaptada do modelo definido por [Rocha.01]. 

O Meta-Modelo de Processo de Software, composto de componentes e dos possíveis 

relacionamentos (mapeamentos) existentes entre esses, oriundos de algumas normas e 

modelos da qualidade para processo de software (CMMI, ISO/IEC TR 15504, ISO/IEC 

12207, MPS.Br, etc.). 
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Figura 3.1 Estrutura de Definição de Processos de Software no ImPProS [Oliveira.06e] 

Neste meta-modelo buscou-se projetar um repositório que pudesse agregar os conceitos 

definidos na ontologia de Falbo [Falbo.98] com os propostos pelas normas e modelos da 

qualidade, uma vez que Falbo trata a definição de uma ontologia de um processo de software 

composta de todo o conteúdo padrão deste tipo de processo (estruturas que representam o 

processo de software, como discutido na seção 3.3), não levando em consideração termos 

associados a estas normas e modelos da qualidade. 
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O objetivo deste meta-modelo é determinar uma terminologia única para a definição de 

processos de software no ImPProS [Oliveira.06e]. Vale ressaltar que a estrutura do meta-

modelo foi definida de forma a contemplar todos os componentes de um processo de software 

(processo, atividades, artefatos, etc.), mas não restringe a sua composição para algumas 

normas e modelos da qualidade (comum em alguns trabalhos existentes no contexto de 

definição de processo de software). Ou seja, dependendo da norma ou modelo da qualidade a 

ser usado, o usuário do ImPProS pode fazer o mapeamento da mesma usando como base a 

terminologia da ISO/IEC 12207 e definir os seus processos a partir do uso deste novo meta-

modelo. Este possível mapeamento é fruto de experiências aprendidas na definição de 

processos de software fazendo uso destas diferentes normas e modelos da qualidade. Assim, 

pode-se concluir que o meta-modelo do ImPProS deve ser mantido com o tempo e suas totais 

funções percebidas com este incremento. Isso não quer dizer que a real função deste 

repositório seja provida apenas a partir destes relacionamentos formados, do contrário o 

processo será definido basicamente usando os ativos da norma e modelo da qualidade que está 

servindo como base e que são mantidos neste repositório. 

Por sua vez, a Definição do Processo Padrão estabelece uma estrutura comum a ser 

utilizada pela organização nos seus projetos de software e constitui a base para a definição de 

todos os seus processos [Oliveira.06b]. Dessa forma, um processo básico é estabelecido e 

servirá como ponto de partida para a posterior definição dos processos de software adequados 

às diferentes características de cada projeto, permitindo economia de tempo e esforço na 

definição de novos processos. 

Tendo em vista que tipos de software diferentes possuem características distintas e 

requerem diferentes abordagens de desenvolvimento, o processo de software padrão da 

organização deverá ser adaptado (especializado) considerando-se as características 

relacionadas ao tipo de software (por exemplo, sistemas de informação) e ao paradigma de 

desenvolvimento utilizado (por exemplo, orientação a objetos). Assim, durante a etapa de 

Especialização do Processo padrão, atividades poderão ser adicionadas ou modificadas, de 

acordo com o contexto para qual se está realizando a especialização [Oliveira.06b]. 

A Instanciação do Processo para projetos específicos consiste na adaptação de um 

processo especializado a um projeto, considerando-se as suas peculiaridades. Nesta etapa, são 

definidos o modelo de ciclo de vida, os métodos e as ferramentas que serão utilizadas no 
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projeto, os recursos humanos e suas responsabilidades ao longo do processo e os artefatos 

(produtos) consumidos e gerados [Oliveira.06b]. A norma ISO/IEC 9126 é utilizada para 

identificar os requisitos da qualidade do produto. Tais características podem influenciar o 

processo no que se refere a atividades, métodos e técnicas, por exemplo, Oddo propõe em 

[Oddo.03] que a tarefa “Controle formal da liberação e distribuição dos produtos de 

software”, descrita na norma ISO/IEC 12207, deve estar presente em um processo em que as 

características do produto desenvolvido sejam relevantes para Funcionalidade, 

Confiabilidade, Usabilidade e Manutenibilidade, mas pouco relevante para as características 

relacionadas à Eficiência e à Portabilidade. As atividades do processo especializado deverão 

ser adaptadas ao modelo de ciclo de vida escolhido para o projeto e novas atividades poderão 

ser inseridas em um determinado ciclo de vida. Assim, como resultado desta fase, é gerada 

uma instância do processo contendo os componentes necessários para o processo de software 

a fim de representar o projeto específico a ser desenvolvido, atendendo desta forma todas as 

características deste desenvolvimento. 

Um detalhamento das tarefas contempladas para a realização dos níveis de definição do 

processo de software está descrito no Capítulo 5.  

O ImPProS propôs à estrutura da Figura 3.1, três frentes de contribuição que 

aperfeiçoam a definição do processo de software nos três níveis discutidos e possibilitam com 

que os componentes definidos ao processo possam ser simulados a partir de cenários que 

representam a execução de um projeto de software, a fim de antever problemas na execução 

do mesmo pela equipe do projeto, a saber [Oliveira.06b]: 

• Inclusão de um conjunto de novas características organizacionais, de projetos de 

software e de produtos de software, definidas no Capítulo 4; 

• Sugestão de ativos de processo de software a partir de definições de processos 

anteriormente feitas e conhecimentos aprendidos ao longo destas definições; 

• Nível de Planejamento do Processo Instanciado para que este possa servir como base 

para a simulação em um projeto específico. O modelo do Plano de Execução 

encontra-se no Capítulo 5. 
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A definição do plano de execução de um processo instanciado consta de uma 

especificação de algumas características do planejamento do processo que possibilitem a sua 

prévia execução. Desta forma, o usuário pode modelar um ou mais planos para verificar como 

o processo instanciado se comporta a partir das características de execução de um projeto 

específico: recurso financeiro; métricas; estimativas; cargos e sua hierarquia; custo; e 

cronograma. Estes atributos são parametrizados para o modelo de simulação analisar a 

execução do processo de software instanciado, funcionamento este detalhado em [Souza.07]. 

3.4 O Meta-Modelo de Processo de Software 

A partir do entendimento prévio da real importância de um meta-modelo em uma 

definição progressiva de processo de software de forma automatizada, com base na estrutura 

adaptada na Figura 3.1, buscou-se projetar um repositório que pudesse agregar os conceitos 

definidos na Seção 3.3 com os propostos pelas normas e modelos da qualidade, já que Falbo 

[Falbo.98] retrata a definição de uma ontologia de um processo de software composta de todo 

o conteúdo padrão deste tipo de processo, não levando em consideração termos associados às 

normas e modelos da qualidade. 

Com o objetivo de atender às necessidades propostas pelo ImPProS quanto à sua 

definição de processo de software com base em normas e modelos da qualidade, analisou-se 

inicialmente o conceito de Modelos de Referência, que são estruturas do ponto de vista 

conceitual, que permitem considerar alternativas de implementação em diferentes contextos 

computacionais, bem como discutir e comparar proposições destes contextos sobre o mesmo 

ponto de vista [Alves.00]. A partir disso, percebem-se a existência de modelos de referência, 

no contexto da qualidade, mais abstratos que outros no que tange ao uso de seus ativos para a 

definição de processos de software. Vale lembrar que os ativos existentes nos modelos não 

possuem o caráter de serem mandatórios e sim recomendações para o programa de melhoria 

da qualidade. 

Para tratar esta abstração, este trabalho definiu dois tipos de padrões da qualidade para 

este fim [Oliveira.06e]: os que denominamos Modelos de Referência Concretos, os quais 

descrevem orientações para a definição e implantação de processos através de práticas 

especificadas (atividades, tarefas, produtos gerados, etc.) que podem ser usadas diretamente 

no processo de software, por exemplo o CMMI quando recomenda definir a um processo de 

gerência de requisitos a prática “Capture all requirements and requirements changes that are 
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given to orgenerated by the project”, o que claramente permite uma identificação do que se 

espera que seja executado; e os Modelos de Referência Abstratos, semelhante aos modelos 

de referência concretos, porém não indicam claramente práticas que possam compor 

processos e sim propósitos (objetivos a serem atingidos), resultados esperados (artefato 

produzido, uma mudança significativa de estado e o atendimento das especificações) e 

informações adicionais (referências que podem ajudar na definição e implementação do 

processo) que são descritos através de um relacionamento com os modelos de referência 

concretos, pode-se citar como representante deste tipo o MPS.Br, pois, usando o mesmo 

processo de gerência de requisitos, ele indica que um resultado esperado seja “Mudanças nos 

requisitos são gerenciadas ao longo do projeto”, e orienta a consulta ao CMMI para identificar 

como isso pode ser implementado. 

Além destes dois tipos de padrões da qualidade, o meta-modelo do ImPProS usou a 

norma ISO/IEC 12207 que estabelece uma arquitetura comum para o ciclo de vida de 

processos de software com uma terminologia bem definida, contendo processos, atividades e 

tarefas a serem aplicadas durante o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção 

de produtos de software [Oliveira.06e]. Isso permite que os processos sejam especificados 

com uma terminologia unificada e esta norma sirva de base para promover o relacionamento 

entre as normas e modelos da qualidade a partir do mapeamento dos processos e práticas 

recomendados por estas normas e modelos aos processos, atividades e tarefas constantes na 

norma ISO/IEC 12207. 

Além da norma ISO/IEC 12207, a norma ISO/IEC 9126, como já discutido, foi 

utilizada, também, para identificar os requisitos da qualidade do produto [Oliveira.06e]. Oddo 

et al., em [Oddo.03], estabeleceram uma correlação entre as características desejadas para o 

produto e as atividades e sub-atividades (tarefas) do processo de desenvolvimento. Para isto 

foram utilizadas avaliações de especialistas, considerando que seu nível de conhecimento 

teórico e/ou experiência fornece a cada um deles subsídios que permitam um julgamento se 

não absolutamente preciso, ao menos cercado de um razoável grau de consistência. Os 

resultados deste trabalho são disponibilizados para consulta por parte do gerente do projeto, 

fornecendo apoio na seleção das atividades do processo instanciado. Assim, a influência de 

atividades no processo a partir das características desejadas ao produto é fruto do 

relacionamento entre atividades e tarefas da norma ISO/IEC 12207 e do grau de relevância 

das características da qualidade apresentadas na norma ISO/IEC 9126 ao produto a ser 
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desenvolvido, apresentado em [Machado.00], o que permite uma sugestão ao processo de 

atividades da norma ISO/IEC 12207 consideradas relevantes para a garantia da qualidade do 

produto. O Apêndice C apresenta um detalhamento deste grau de relevância. 

A Figura 3.2 apresenta o relacionamento existente entre as normas e modelos da 

qualidade usadas no ImPProS, a norma ISO/IEC 12207 e a norma ISO/IEC 9126. Esta figura 

e todas as seguintes usam as notações do SPEM [OMG.05]. Um entendimento das notações 

do SPEM para este trabalho encontra-se descrito no Apêndice I. 

 

Figura 3.2 Relacionamento entre as Normas e Modelos da Qualidade adotados pelo 

meta-modelo de processo do ImPProS [Oliveira.06e] 

Pode-se notar na Figura 3.2 que há quatro tipos de relacionamento existentes entre as 

normas e modelos da qualidade, a saber [Oliveira.06e]:  

• o mapeamento dos processos e atividades dos modelos de referência concretos aos 

processos e atividades da norma ISO/IEC 12207, com o objetivo de 
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padronizar/unificar os conceitos definidos pelos dois tipos de normas no que tange 

ao ciclo de desenvolvimento de software, a fim de prevalecer os termos usados pela 

norma ISO/IEC 12207 por se tratar da arquitetura comum do ciclo de vida de 

processo de software;  

• o mapeamento de processos dos modelos de referência abstratos aos processos da 

norma ISO/IEC 12207, a fim proporcionar o mesmo objetivo do relacionamento 

anteriormente especificado. Vale ressaltar que não se faz mapeamento de atividades 

neste caso uma vez que os modelos de referência abstratos apresentam resultados 

esperados e não tarefas a serem executadas em um processo de software;  

• a composição dos resultados esperados dos modelos de referência abbtratos às 

atividades dos modelos de referência concretos, orientando como uma referência do 

modelo pode ser implementada em um processo de software. Ou seja, como o 

modelo de referência abstrato não define o “como” deve ser implementado um 

processo e sim o “que” este processo deve gerar como resultado, este tipo de 

relacionamento possibilita especificar o detalhamento destes resultados com base 

nas tarefas definidas pelos modelos de referência concretos;  

• e a definição da relevância das atividades da norma ISO/IEC 12207 em função das 

características da qualidade do produto, especificadas na norma ISO/IEC 9126. 

Permitindo enfatizar que determinadas tarefas da norma ISO/IEC 12207 devem estar 

obrigatoriamente contempladas no processo de software a partir da análise da 

relevância das características da qualidade do produto. 

A partir dos relacionamentos propostos na Figura 3.2, a Figura 3.3 apresenta uma 

adaptação dos conceitos propostos por Falbo e os padrões adotados pelas normas e modelos 

da qualidade usados para a especificação de processos de software no ImPProS. Esta 

adaptação define todos os elementos que compõem o meta-modelo de processos de software 

do ImPProS. 
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Figura 3.3 Elementos de Composição do Meta-Modelo de Processo de Software do 

ImPProS [Oliveira.06e] 

Pode-se notar, na Figura 3.3, a representação dos tipos de mapeamentos entre as normas 

e modelos da qualidade e a norma ISO/IEC 12207, os quais produzem a base para a definição 

e implementação de processos de software no ImPProS. Observa-se que todas as normas e 

modelos da qualidade são compostos por processos de software e estes possuem atividades, se 

suas origens forem modelos de referência concretos, e resultados esperados, se são resultantes 

de modelos de referência abstratos. Por sua vez, os resultados esperados são mapeados em 

atividades a fim de descrever o processo de software. 
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3.5 O Processo Proposto para Definição Progressiva do Processo 
de Software 

O diagrama de atividades da Figura 3.4, apresenta o ciclo de vida para a definição 

progressiva de processo de software especificado no ambiente ImPProS (como um 

detalhamento das fases do ciclo de vida do ImPProS apresentadas na Figura 2.7). Importante 

perceber que na Figura 3.4 e em todas as seguintes omitiu-se o relacionamento dos recursos às 

atividades para uma melhor representação diagramática do ciclo de atividades. 
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Figura 3.4 Diagrama de Atividades para a Definição Progressiva do Processo de 

Software [Oliveira.06a] 

A atividade Especificar Meta-Modelo provê os ativos para a definição do processo de 

software, mantidos no repositório de processos de software (discutido na Seção 3.4). A 

atividade Caracterizar Ativos de Organização, de Projeto e de Produto de Software 

define e mantém os critérios usados no refinamento dos ativos constantes no meta-modelo 
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para a definição e/ou adaptação dos processos de software (o conjunto destas características 

será detalhadamente descrito na Seção 4.2).  

A atividade Definir Modelo Organizacional inicia o projeto de definição do processo 

de software, caracterizando a organização a partir dos critérios previamente mantidos pela 

atividade anterior e estabelecendo os parâmetros (usuários, perfis, ferramentas, etc.) 

necessários para a implementação do processo de software. 

As atividades Definir Processo Padrão, Definir Processo Especializado e Definir 

Processo Instanciado representam as tarefas para a execução dos três níveis de definição do 

processo apresentados na Figura 3.1. 

A atividade Definir Plano de Execução do Processo visa orientar o planejamento da 

execução do processo de software a partir da definição de um cronograma, alocação de 

recursos, previsão do custo, inferência de estimativas e métricas, etc. Caso o repositório de 

processos de software já disponha de processos definidos em diferentes contextos 

organizacionais, de projetos e de produtos de software, as atividades Reusar Processo e 

Transformar/Converter Processo visam, respectivamente, atender as seguintes funções: 

analisar, buscar e adaptar o processo, ou parte deste, recuperado para o contexto específico em 

questão a partir da análise das características organizacionais, de projeto e de produto de 

software associadas aos processos mantidos no repositório de processos; analisar, transformar 

e adaptar o processo com base nos mapeamentos definidos entre as normas e modelos da 

qualidade mantidas no meta-modelo de processo e nas regras de transformação oriundas da 

estrutura dos ativos dos modelos de referência abstratos e concretos, e da caracterização dos 

elementos de processos e de atividades constantes no meta-modelo. Ambas atividades, como 

mencionado, são controladas por um conjunto de regras e critérios de adaptação, descritos nas 

Seções 5.5 e 5.7, a seguir. 

Tem-se, ainda, a atividade Melhorar Continuamente o Processo/Plano, que, com base 

nas tarefas descritas no modelo IDEAL, aplica o ciclo de vida do aperfeiçoamento de 

processo e/ou plano de execução a partir da análise dos problemas e detecção dos pontos 

fortes, fracos e oportunidades de melhoria provenientes da execução das fases de Simulação e 

Avaliação, detalhadas no ciclo de vida do ImPProS.  



Capítulo 3                                                                                                  O Módulo ProDefiner 

60 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

A atividade Publicar Processo de Software provê diferentes formas de 

projetar/documentar (organização estrutural e comportamental em algum meio, discutido na 

Seção 4.4) o processo de software definido e/ou adaptado pelas atividades anteriormente 

executadas. Esta atividade produz um modelo de processo abstrato já contendo parâmetros 

relevantes para a sua prévia avaliação.  

Por fim, a atividade Adquirir Conhecimento/Experiência/Habilidades provê a 

aquisição, manutenção, avaliação e disseminação de todo o conhecimento, experiência e/ou 

habilidades durante a definição e/ou adaptação do processo de software. É importante 

enfatizar, que esta atividade não se encontra seqüenciada no fluxo de controle a nenhuma 

outra atividade, pois ela serve como suporte a todas as demais. 

Vale ressaltar que todas estas atividades são compostas de outras atividades ou tarefas, o 

que define novos diagramas de atividades para cada uma destas, os quais são detalhados nos 

Capítulos 4 e 5 deste trabalho. 

3.6 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada a importância do módulo de definição de processos de 

software contemplado no ImPProS. Inicialmente, alguns trabalhos correlatos foram discutidos 

para definir as limitações das iniciativas existentes na comunidade, para posteriormente serem 

apresentadas as características gerais do ProDefiner. Com base nisso, a estrutura de definição 

em níveis, proposta para a adaptação do processo com base no meta-modelo de processos de 

software, foi detalhada. Finalmente, o processo para definir progressivamente processos de 

software foi estruturado em fases para um melhor entendimento da relação existente entre 

estas. Todas estas fases apresentam suas importâncias no contexto da definição do processo 

de software, e cada qual influencia progressivamente para a melhoria organizacional e dos 

projetos de software desenvolvidos. 
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Capítulo 4 

Atividades do ProDefiner relacionados 
com a Caracterização do Processo 

 

Como visto no Capítulo 3, o ProDefiner é responsável por automatizar a fase de 

definição progressiva do processo de software a partir da execução das atividades 

contempladas no seu ciclo de vida. Cada uma destas atividades possui um objetivo bem 

definido e seus resultados caracterizam-nas como dependentes uma das outras no tocante ao 

produto final desta fase, tratando-se do processo de software definido conforme características 

organizacionais, de projetos e de produtos de software. 

A ferramenta ProDefiner é fruto de contribuições de membros envolvidos no grupo 

ImPProS. Assim, neste capítulo as atividades do núcleo do sistema ProDefiner, desenvolvidas 

pelo autor, são discutidas sob a ótica do papel desempenhado por cada componente no 

desenvolvimento de uma solução integrada para definição progressiva do processo de 

software. 
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4.1 Definição do Modelo Organizacional 

Esta seção apresenta o modelo organizacional definido pela atividade Definir Modelo 

Organizacional no processo de Definição Progressiva do Processo de Software do ImPProS 

(Figura 3.4). Esta atividade define os aspectos da estrutura organizacional, como perfis, 

usuários, recursos de software, categorizações da organização e do projeto de software, 

projetos de implementação do processo de software e suas características. Estes aspectos são 

normalmente encontrados em ambientes de desenvolvimento de software.  

Na abordagem proposta pelo diagrama apresentado na Figura 4.1 há uma definição das 

atividades organizacionais, a fim de que se possa controlar e otimizar o uso e alocação dos 

ativos organizacionais em processos de software, e no ciclo de vida de implementação deste 

processo. 

 

Figura 4.1 Diagrama de Atividades para a atividade Definir Modelo Organizacional 

[Oliveira.06a] 

A seguir, cada uma das atividades apresentadas na Figura 4.1 é detalhada: 

• Definir Perfil: esta atividade possibilita agregar o conteúdo de informações sobre os 

cargos (perfis) da organização e sua estrutura hierárquica. A partir daí, habilidades 

funcionais do ImPProS são definidas para cada perfil de usuário; 
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• Definir Usuários: aqui o foco está na inclusão de informações sobre pessoas 

envolvidas com o processo de software (gerentes, projetistas, desenvolvedores, 

analistas, etc.); 

• Configurar Ferramentas: esta atividade possibilita a configuração das ferramentas 

de suporte ao processo de software que estarão integradas ao ImPProS, a fim 

proporcionar a execução do ciclo de vida do processo disponível a partir dos seus 

usos; 

• Categorizar Organizações: esta tarefa provê a classificação das organizações 

envolvidas com desenvolvimento de software de acordo com sua adequação quanto 

às suas Atividades no Tratamento (Desenvolvimento) de Software, ao Tipo de 

Software desenvolvido e às Atividades desenvolvidas pelas Empresas de Tecnologia 

da Informação. Vale ressaltar que um detalhamento desta classificação será 

discutido na Seção 4.2; 

• Categorizar Projetos de Software: esta atividade permite uma categorização dos 

projetos de software a partir da análise da sua adequação quanto às Atividades 

usadas no Tratamento (Desenvolvimento) de um Software específico, ao Tipo de 

Software desenvolvido e aos Paradigmas de Desenvolvimento adotados. Na Seção 

4.2 encontra-se, também, um detalhamento desta categorização; 

• Caracterizar Organização: esta atividade agrega informações sobre a organização 

em si (localização, contato, categorização, etc.), as pessoas da organização 

envolvidas com o desenvolvimento de software e os softwares disponíveis para o 

desenvolvimento dos projetos de software; 

• Criar Novo Projeto de Implementação do Processo: o foco desta atividade é criar 

um projeto no ImPProS para a implementação do processo de software, ou seja, uma 

área no ImPProS que possibilite armazenar e manter as informações inerentes à 

execução do ciclo de vida do processo de software a partir de uma caracterização 

específica (com base na organização, no projeto e no produto de software). A Figura 

4.2 permite a visualização desta tarefa no ImPProS, que permite o registro do nome 

do projeto de implementação do processo, uma descrição sucinta deste projeto a ser 

executado, a organização que terá seu processo implementado e o responsável 
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(membro especialista do processo, geralmente o gerente do processo) por esta 

execução. É possível, ainda, alocar os demais membros que irão compor a equipe de 

especialistas do processo de software (geralmente os projetistas do processo e 

membros técnicos da organização). 

 

Figura 4.2 Criação de um Novo Projeto de Implementação no ImPProS 

4.2 Caracterização Organizacional, de Projetos e de Produtos de 
Software 

As três etapas de definição do processo (definição do processo padrão, especialização e 

instanciação do processo), discutidas na Seção 3.3.1, consistem em adaptar o meta-modelo de 

processo para atender a objetivos específicos, através da análise das características 

organizacionais, de projetos e de produtos de software. Esta seção sugere as principais 

características organizacionais, de projetos e de produtos de software, que devem ser 

observadas nas fases de definição do processo de software, as quais servem de base de 

conhecimento para a definição do processo no ProDefiner, e são caracterizadas no processo 

de Definição Progressiva do Processo de Software do ImPProS pela atividade Caracterizar 
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Ativos de Organização, de Projeto e de Produto de Software. Este conjunto de 

características não é imutável no ImPProS, ou seja, permite-se a adição de um novo conjunto 

de características para apoiar a definição do processo de forma mais específica (refinada), 

como ilustrado na Figura 4.3. Nesta figura pode-se perceber a possibilidade do registro de 

novas características para o ambiente ImPProS, a partir da seleção do tipo de característica (se 

organizacional ou de projeto de software), definição do nome e uma descrição detalhada do 

interesse desta característica à implementação do processo, relevância em percentual da 

importância desta no contexto a ser aplicado e em que nível de definição do processo 

(conforme discutido na Seção 3.3.1) esta característica será usada como base. 

 

Figura 4.3 Definição de Novas Características para o Processo 

4.2.1 Características Organizacionais 

No decorrer desta pesquisa foram identificados quatro grupos de Características 

Organizacionais que influenciam na definição do processo padrão: características do processo 

de software; características do ambiente de desenvolvimento; características da equipe; 

classificação doa organização de desenvolvimento de software. Esta pesquisa foi realizada 
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mediante análise da literatura especializada e em entrevistas com grupos responsáveis pela 

definição do processo de software em organizações de Pernambuco. Estes grupos de 

características estão relacionados a seguir. No Apêndice C pode ser encontrada uma tabela 

onde são listadas todas as características, bem como os possíveis valores (critérios usados na 

medição das características) que essas características podem adquirir no momento em que o 

grupo de SEPG faz a análise e a inferência da característica. 

 a) Características do Processo de Software 

Grupo que possibilita uma análise e uma especificação dos fatores relacionados ao 

processo de software da organização. Permite uma identificação da capacitação9 e 

maturidade10 da organização ao longo das atividades do ciclo de vida de software. São elas: 

• Modelo de Maturidade: objetiva a definição de processos de software pelas 

organizações e a formulação de mecanismos visando melhorá-los continuamente. 

Outro fator motivador está na importância da definição de processos de software 

como base para garantir a qualidade dos produtos e melhorar a produtividade das 

equipes de desenvolvimento; 

• Nível de Maturidade: é um platô bem definido em direção a um processo de 

software maduro, indicando uma capacitação de processo. É um estágio evolutivo 

bem definido para alcançar um processo de software maduro. Cada nível de 

maturidade é formado por um conjunto de atributos que caracterizam o estágio de 

capacidade dos processos da organização; 

• Institucionalização do Processo: define se o processo especificado para uma 

organização encontra-se implantado seguindo seus mecanismos de implementação, 

ou seja, se existe uma infra-estrutura que possui processos eficazes, utilizáveis e 

consistentemente aplicados em toda a organização, permanecendo, mesmo depois 

que as pessoas que originalmente os definiram deixam a organização. 

                                                
9 Uma caracterização da habilidade do processo atingir os objetivos de negócio atuais e futuros [ISO/IEC.04]. 
10 Melhoria de processo para um pré-definido conjunto de processos nos quais todos os objetivos deste conjunto 
são atendidos [Chrissis.06]. Extensão em que o processo é explicitamente definido, gerenciado, medido, 
controlado e eficaz, fazendo com que as organizações realizem as suas atividades de modo sistemático. 
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 b) Características do Ambiente de Desenvolvimento 

Este grupo possibilita uma análise dos parâmetros que definem o ambiente de 

desenvolvimento organizacional, ou seja, quão automatizado encontra-se o controle e o guia 

de desenvolvimento da organização. Cada uma destas características encontra-se descrita no 

Apêndice C. São elas: 

• Nível de contribuição para a facilidade do gerenciamento do projeto; 

• Nível de contribuição para a facilidade do controle de versões; 

• Nível de facilidade do uso do ambiente de desenvolvimento; 

• Suporte de uso a múltiplos usuários; 

• Provimento de comunicação entre os membros da equipe de desenvolvimento; 

• Suporte à cooperação da equipe de desenvolvimento; 

• Suporte a múltiplas visões para diferentes usuários; 

• Nível de automação da gerência do processo; 

• Possibilidade de extensão, a partir da inserção ou geração de novas ferramentas ou já 

existentes; 

• Possibilidade de integração entre as tecnologias utilizadas pela organização; 

• Possibilidade de integração entre os paradigmas de desenvolvimento utilizados pela 

organização. 

 c) Características da Equipe 

Aqui o foco está relacionado em identificar a experiência e adequação do conhecimento 

dos membros que compõem a equipe de desenvolvimento de software da organização no que 

tange a disciplina de Engenharia de Software, no contexto da definição e uso de padrões, 

procedimentos, ferramentas, atividades para um produto de software. Cada uma destas 

características encontra-se descrita no Apêndice C. A Figura 4.4 provê uma visualização da 

definição de algumas destas características organizacionais, onde o responsável pela 
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implementação do processo usará este apoio para caracterizar e registrar, a partir de um 

diagnóstico previamente analisado, as habilidades em desenvolvimento de software da 

organização. São elas: 

• Nível de conhecimento de Engenharia de Software; 

• Nível de aplicação dos conhecimentos de Engenharia de Software; 

• Adequação dos perfis dos membros às suas habilidades; 

• Quantidade de perfis (papéis) agregados pelos membros no escopo do processo de 

software; 

• Nível de treinamento nas tecnologias utilizadas; 

• Nível de treinamento no ambiente de desenvolvimento utilizado; 

• Nível de treinamento no processo de software institucionalizado. 

 

Figura 4.4 Caracterização Organizacional 
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 d) Classificação da Organização de Desenvolvimento de Software 

Uma vez definidas algumas das características que envolvem e especificam o contexto 

organizacional na atividade de desenvolvimento de software, faz-se necessário uma 

categorização destas organizações a fim de prover uma melhor caracterização do mapeamento 

dos processos. São definidas quatro categorias para representar uma organização de 

desenvolvimento de software. Todas estas são usadas como base no ImPProS. 

A primeira categorização diz respeito ao contexto de Fábricas de Software, onde 

analisando a literatura especializada [Fernandes.04], percebe-se diferentes visões para sua 

definição. No entanto, a categorização definida por [Fernandes.04] foi adotada neste trabalho, 

pois apresenta fábricas de software como “Um processo estruturado, controlado e melhorado 

de forma contínua, considerando abordagens de engenharia industrial, orientado para o 

atendimento a múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração de 

produtos de software, conforme os requerimentos documentados dos usuários e/ou clientes, 

da forma mais produtiva e econômica possível” [Fernandes.04]. Nesta categorização são 

apresentados quatro tipos de fábricas classificadas de acordo com o seu escopo de atuação ao 

longo das fases de desenvolvimento de um projeto de Software, a saber [Oliveira.04]: 

• Fábrica de Programas: tem por objetivo principal codificar e testar programas de 

computador. No seu processo produtivo engloba as fases de construção e testes 

unitários; 

• Fábrica de Projetos de Software: abrange além das atividades inerentes à fábrica 

de programas, fases como projeto conceitual, especificação lógica, projeto detalhado 

da solução, realização de testes de integração e de aceitação; 

• Fábrica de Projetos Físicos: abrange as mesmas atividades encontradas na Fábrica 

de Projetos de Software exceto as atividades de projeto conceitual e especificação 

lógica; 

• Fábrica de Projetos Ampliada: abrange além das atividades encontradas em uma 

Fábrica de Projetos de Software, soluções mais abrangentes de Tecnologia da 

Informação como modelagem do negócio, auditoria da qualidade e outras atividades 

de suporte ao desenvolvimento de projetos. 
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 Além da classificação baseada no escopo de fornecimento de Fábricas de Software, a 

partir da pesquisa definida em [MCT.00], foram encontradas outras três formas de se 

caracterizar as organizações que desenvolvem software. Cada uma destas classificações 

possui um conjunto de variações. Cada um dos itens dessas classificações foi definido e 

limitado de acordo com as necessidades do ProDefiner. Seguem, abaixo, essas classificações: 

1. Classificação das empresas segundo Atividades no Tratamento de Software: 

• Empresas desenvolvedoras de software Pacote (packaged software): software 

destinado a atender a um grupo de clientes com o mesmo fim de gerenciamento 

das informações; 

• Empresas desenvolvedoras de software Sob encomenda (custom software): 

software destinado a atender um cliente específico; 

• Empresas desenvolvedoras de software Embarcado: sistema onde o software 

encontra-se embutido no próprio hardware a fim de satisfazer requisitos não 

funcionais do mesmo; 

• Empresas desenvolvedoras de software para Internet: software destinado a 

trabalhar servindo soluções web que necessitam de um considerável 

processamento de informações, ou seja, sistemas que não abrangem apenas 

manutenção do conteúdo; 

• Empresas desenvolvedoras de software para Uso Próprio: software 

desenvolvido para atender as necessidades internas de uma empresa com foco 

reduzido de gerenciamento das informações. 

2. Classificação das empresas, segundo os principais tipos de software 

desenvolvidos: 

• Empresas desenvolvedoras de software Financeiro: software destinado ao 

controle de finanças de uma empresa ou organização; 

• Empresas desenvolvedoras de software de Administração geral: software 

destinado ao monitoramento das áreas funcionais de uma empresa; 
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• Empresas desenvolvedoras de software de Automação comercial: software 

que gerencia o uso de informações, sob o foco de estruturas físicas, das 

atividades de uma empresa que atua no setor de comércio; 

• Empresas desenvolvedoras de software de Contabilidade: software destinado 

ao controle contábil de uma empresa ou organização; 

• Empresas desenvolvedoras de software de Administração de recursos 

humanos: software destinado ao controle dos recursos humanos de uma empresa 

ou organização; 

• Empresas desenvolvedoras de Página Web: Página ou software com baixo 

processamento de dados, abrangendo apenas manutenção de conteúdo; 

• Empresas desenvolvedoras de software de Gestão integrada – ERP: software 

responsável pela gestão integrada de todas as informações (financeira, contábil, 

RH, etc.); inerentes à administração de uma empresa ou organização; 

• Empresas desenvolvedoras de software de Administração pública: software 

destinado às áreas relacionadas à administração pública em geral; 

• Empresas desenvolvedoras de software de Administração de serviços: 

software destinado às áreas relacionadas à administração de serviços em geral; 

• Empresas desenvolvedoras de software de Automação de escritórios: 

software que gerencia o uso de informações, sob o foco de estruturas físicas, das 

atividades de um escritório; 

• Empresas desenvolvedoras de software de Automação industrial: software 

que gerencia o uso de informações, sob o foco de estrutura físicas, das atividades 

de uma indústria. 

3. Classificação das empresas segundo Atividades características das empresas de 

Tecnologia da Informação: 

• Desenvolvimento de software: desenvolver as atividades inerentes à produção 

do software propriamente dito; 
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• Consultoria e projetos: desenvolver atividades como: arquitetura da solução, 

modelagem do negócio, auditoria da qualidade e outras atividades de suporte ao 

desenvolvimento de projetos; 

• Treinamento: oferecer treinamento sobre o produto desenvolvido e todos os 

procedimentos necessários para este fim; 

• Distribuição ou Editoração de Software de terceiros: distribuir (implantar) ou 

editorar software de terceiros;  

• Manutenção e assistência técnica: executar manutenção e assistência técnica 

para os produtos desenvolvidos pela empresa; 

• Serviços de automação comercial: desenvolver atividades de prestação de 

serviços para automação de estabelecimentos comerciais; 

• Distribuição ou revenda de produtos de hardware: distribuir (implantar) e 

revender produtos de hardware; 

• Indústria de informática, telecomunicações ou automação: atuar na produção 

em larga escala (informática, telecomunicações ou automação); 

• Serviços de processamento de dados: oferecer serviços de processamento, 

gerenciamento e manipulação de dados para uso em sistemas; 

• Serviços de automação industrial: oferecer serviços na área de automação 

industrial que gerencie o uso de informações, sob o foco de objetos físicos. 

4.2.2 Características de Projetos de Software 

As características de projeto de software analisadas estão divididas em dois tipos: 

 a) Características de Desenvolvimento 

As características de desenvolvimento descrevem o projeto levando em consideração 

apenas os aspectos gerais ligados ao desenvolvimento do software, sem considerar fatores 

restritivos do projeto em questão (parâmetros de execução e gerenciamento do projeto, como: 
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esforço, tempo, custo, restrições, linguagem de programação, etc.) e são analisadas durante a 

fase de especialização do processo. São elas: 

1. Tipo de Software 

Tipos de softwares diferentes requerem que diferentes atividades sejam incorporadas ao 

processo de desenvolvimento a fim de garantir a qualidade do produto final. Um software 

interativo, por exemplo, requer que sejam incluídas no processo de desenvolvimento 

atividades que otimizem a interação homem-máquina. Com a ampla utilização da World Wide 

Web, e o crescimento do e-business, questões de segurança também passaram a ser 

prioritárias em sistemas interativos. Por outro lado, no desenvolvimento de sistemas de 

informação, torna-se fundamental garantir a adequação às regras de negócio por parte dos 

procedimentos implementados, além da precisão no registro das informações e questões de 

confiabilidade e recuperação após falhas [Machado.00]. A caracterização proposta neste 

trabalho foi adaptada de [Machado.00], que por sua vez se baseou na classificação proposta 

por [Mcmanus.99]: 

• Sistemas Operacionais: software projetado para controlar os recursos de um 

sistema de processamento de dados específico; 

• Sistemas de Missão-Crítica: sistemas que podem impactar diretamente a saúde, 

a segurança, ou os meios de subsistência dos seus usuários; 

• Sistemas de Tempo-Real: sistemas que gerenciam o processamento das 

informações de forma concorrente atribuindo prioridades de execução aos 

processos; 

• Sistemas Interativos: sistemas que aceitam interação ativa do usuário enquanto 

estão em produção, permitindo feedback a partir da manipulação de informações; 

• Sistemas de Informação: sistemas que automatizam a aquisição, 

armazenamento, manipulação, gerenciamento, movimentação, troca, transmissão 

ou recepção de dados.  

Mcmanus, em [Mcmanus.99], estabeleceu recomendações (atividades) genéricas que 

devem ser incorporadas ao processo a fim de prover a garantia da qualidade do software em 
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cada um dos tipos de software citados. No entanto o autor enfatiza que nem todas as 

recomendações devem ser aplicadas a qualquer projeto que envolva um determinado tipo de 

software. Uma análise prévia das características do projeto, e de fatores como estratégia da 

empresa e recursos disponíveis, deve ser realizada para adaptar as recomendações propostas.  

2. Paradigma de Desenvolvimento  

A escolha do paradigma está fortemente ligada ao tipo de software a ser desenvolvido. 

A escolha do paradigma implica em modificações na definição de algumas das atividades do 

modelo padrão, previamente definido. A atividade de análise, por exemplo, tem uma 

abordagem diferente do paradigma estrutural para o orientado a objetos. 

Os paradigmas de desenvolvimento suportados pelo ProDefiner são: 

• Imperativo: descreve o programa em termos de estados e expressões, que 

alteram o estado do programa. São seqüências de comandos; 

• Funcional: enfatiza a avaliação de expressões, funções matemáticas, em lugar de 

comandos como na programação imperativa; 

• Orientado a Objetos: o programa é composto por uma coleção de unidades 

individuais, objetos, capazes de receber e enviar mensagens, e processar dados; 

• Lógico: é uma abordagem do programa computacional que envolve a criação de 

um conjunto de condições que descreve uma determinada solução; 

• Orientado a Aspectos: complementa a orientação a objetos permitindo o 

desenvolvedor modificar dinamicamente o modelo estático da OO para criar um 

sistema que pode atender a novos requisitos; 

• Orientado a Agentes: especialização do paradigma orientado a objetos, onde o 

interesse visa à detecção de inferências acerca de um problema a ser 

solucionado. 

A escolha do paradigma é feita em função da análise das restrições que devem ser 

atendidas em cada projeto e das vantagens oferecidas por cada paradigma. Um sistema 

operacional, por exemplo, exige eficiência e controle sobre os recursos de hardware, 
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qualidades essas oferecidas pelo paradigma imperativo. Vale ressaltar que esta exigência 

permite a sugestão de paradigmas mais propícios ao desenvolvimento dos projetos, o que não 

restringe o uso de outros não sugeridos, desde que atendam as necessidades do tipo de 

sistema. 

3. Tecnologia de Desenvolvimento  

Representa a tecnologia a ser empregada no desenvolvimento do software, por exemplo 

tecnologia convencional de processamento de dados, tecnologia de sistemas baseados em 

conhecimento, etc. O domínio da aplicação e o propósito do sistema guiam a escolha da 

tecnologia de desenvolvimento a ser aplicada e tem grande impacto na escolha de um modelo 

de ciclo de vida e dos procedimentos a serem adotados no processo. 

 b) Características Relacionadas ao Projeto 

As características do projeto levam em consideração os aspectos ligados ao produto 

final que estará sendo desenvolvido bem como os critérios e procedimentos utilizados durante 

o desenvolvimento, e serão analisadas durante a fase de instanciação do processo.  

As características de projeto apresentadas a seguir são adaptadas dos critérios propostos 

por [Berger.03], que por sua vez se baseou na abordagem proposta por [Alexander.92], e 

servem como base para a escolha do modelo de ciclo de vida apropriado a ser utilizado. 

A seguir serão descritos os critérios citados e as características de projeto presentes em 

cada categoria. A classificação proposta pelo projeto para cada característica mencionada e os 

critérios usados na medição destas características encontram-se no Apêndice C. Vale ressaltar 

que cada uma dessas características, de forma particular, não influencia na definição do 

processo de software, elas devem ser analisadas de forma conjunta. 

1. Critérios Relacionados aos Usuários: dizem respeito à experiência dos usuários e a 

qualidade da informação obtida através da comunicação com os mesmos. São eles: 

• Experiência dos usuários no domínio da aplicação: nível de experiência do 

usuário acerca do problema a ser tratado pela aplicação desenvolvida, e sua 

familiaridade com a utilização de softwares que o auxiliem a resolvê-lo; 
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• Facilidade dos usuários em expressar requisitos: grau de precisão com que os 

usuários conseguem identificar as funcionalidades necessárias a uma aplicação 

para que a mesma seja satisfatória, atendendo as suas necessidades; 

• Grau de acesso aos usuários: medida da disponibilidade dos usuários para 

interação e da qualidade do canal de comunicação utilizado; 

• Nível de mudanças geradas no trabalho dos usuários: aborda se há a 

possibilidade de as responsabilidades assumidas pelos usuários mudarem em 

função das habilidades requeridas nos projetos da organização, ou seja, se os 

usuários ocupam sempre o mesmo perfil. 

2. Critérios Relacionados ao Problema: dizem respeito à complexidade da 

especificação e resolução do problema e à experiência da organização. São eles: 

• Grau de maturidade no domínio da aplicação: familiaridade da organização 

no desenvolvimento de projetos similares; 

• Complexidade do problema: grau de dificuldade de resolução do problema, 

medido a partir da existência de um plano de mitigação e de utilizações 

anteriores do mesmo por parte da organização; 

• Freqüência de mudanças nos requisitos: aborda a freqüência com que os 

requisitos mudam e as fases do ciclo de vida em que essas mudanças ocorrem; 

• Magnitude das mudanças nos requisitos: medida do impacto causado pela 

mudança dos requisitos na execução do projeto, principalmente quanto a 

cronograma e custo; 

3. Critérios Relacionados à Caracterização do Produto: abordam o tamanho e 

complexidade da aplicação a ser desenvolvida. São eles: 

• Tamanho da aplicação: medida do tamanho da aplicação (depende das métricas 

utilizadas no projeto em questão); 

• Grau de complexidade da aplicação: medida da complexidade da aplicação, 

dependendo de experiências obtidas e métodos usados para inferência; 
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• Grau de modularidade do produto: medida do nível de reaproveitamento da 

aplicação desenvolvida. 

4. Critérios Relacionados aos Recursos: trata da disponibilidade dos recursos 

necessários à execução do processo e a velocidade em que a demanda por novos 

recursos é atendida. O critério está dividido da seguinte forma: 

• Disponibilidade de recursos humanos;  

• Disponibilidade de recursos financeiros;  

• Disponibilidade de recursos de software;  

• Disponibilidade de recursos de hardware. 

5. Critérios Relacionados à Equipe de Desenvolvimento: dizem respeito à 

composição da equipe de desenvolvimento, sua distribuição geográfica e 

experiência. São eles: 

• Tamanho da Equipe: Número de integrantes que compõem a equipe de 

desenvolvimento; 

• Localização Geográfica: Distribuição espacial dos membros da equipe de 

desenvolvimento; 

• Experiência da equipe de desenvolvimento no domínio da aplicação: 

familiaridade dos membros da equipe em desenvolvimento de projetos no 

mesmo domínio de aplicação; 

• Experiência da equipe de desenvolvimento em engenharia de software: nível 

experiência dos componentes da equipe em práticas/técnicas de engenharia de 

software; 

• Nível de experiência da gerência: grau de conhecimento acerca do 

gerenciamento de projetos, medido a partir do número de projetos gerenciados e 

dos resultados obtidos de gerência sobre estes projetos; 
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• Capacidade de gerenciamento de múltiplas equipes: indica se a equipe de 

gerencia de projetos possui a habilidade e a experiência necessária para 

gerenciar, simultaneamente, múltiplas equipes de desenvolvimento. 

6. Critérios Relacionados ao Desenvolvimento: estão relacionados às restrições e 

riscos técnicos identificados. São eles: 

• Necessidade de entrega de produtos intermediários: indica a necessidade de 

entrega de produtos (documentos, modelos, fontes, etc., excetuando o software) 

a cada iteração do desenvolvimento; 

• Necessidade do software ser colocado em uso rapidamente com 

funcionalidade total ou parcial: indica se a aplicação será entregue 

iterativamente ou apenas quando da sua conclusão; 

• Grau dos riscos técnicos: mede a possibilidade de ocorrência de riscos relativos 

à utilização de tecnologias desconhecidas por parte da equipe de 

desenvolvimento; 

• Necessidade de interface com sistemas existentes: indica se existe a 

necessidade de comunicação com outros sistemas; 

• Uso de tecnologia inovadora: verifica se será necessária a utilização de 

tecnologias inovadores durante a execução do projeto; 

A Figura 4.5 permite uma visualização do agrupamento de características inferidas ao 

projeto de software. Nesta figura o usuário tem à sua disposição o conjunto de características 

que permitem uma especificação do projeto de software que serve como base para a 

especialização do processo. Esta especificação é feita a partir de um diagnóstico dos 

especialistas do processo junto com a equipe técnica da organização para um entendimento do 

contexto dos projetos de software. Os limites de valores assumidos por cada uma destas 

características encontram-se discutidos no Apêndice C. 
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Figura 4.5 Caracterização do Projeto de Software 

4.2.3 Características do Produto de Software 

Quanto ao produto de software, as características baseiam-se em duas classes: 

 a) Características da Qualidade da ISO/IEC 9126 

A Norma ISO/IEC 9126 define seis características da qualidade para produtos de 

software que, entretanto, podem não estar todas presentes em um produto ou, então não serem 

necessárias no mesmo grau. É, então, necessário determinar que características devem estar 

presentes no produto e em que grau. As características são: 

• Funcionalidade: capacidade do produto de software de prover funções que 

atendam necessidades explícitas e implícitas, quando o software estiver sendo 

utilizado sob condições especificadas; 

• Confiabilidade: capacidade do produto de software de manter um nível de 

desempenho especificado, quando usado em condições especificadas; 
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• Usabilidade: capacidade do produto de software de ser compreendido, 

aprendido, operado e atraente ao usuário, quando usado sob condições 

especificadas; 

• Eficiência: capacidade do produto de software de apresentar desempenho 

apropriado, relativo à quantidade de recursos usados, sob condições 

especificadas; 

• Manutenibilidade: capacidade do produto de software de ser modificado. As 

modificações podem incluir correções, melhorias ou adaptações do software 

devido a mudanças no ambiente e nos seus requisitos ou especificações 

funcionais; 

• Portabilidade: capacidade do produto de software de ser transferido de um 

ambiente operacional para outro. 

A avaliação do grau em que cada característica da qualidade deve estar presente em um 

produto de software deve ser determinada através de avaliações de seus usuários. Oliveira, em 

[Oliveira.99], especificou cinco graus de importância para as características da qualidade 

definidas pela Norma ISO/IEC 9126: Sem relevância, Pouco relevante, Relevante, Muito 

relevante e Imprescindível. A técnica usada para determinar este grau está descrita no 

Apêndice C, que toma como base o trabalho de [Oliveira.99]. A Figura 4.6 ilustra a realização 

de uma avaliação, onde os usuários (especialistas do processo e membros da organização) 

inicialmente dispõem de um detalhamento do processo cujas características da qualidade do 

processo são avaliadas, posteriormente especificam os seus perfis em desenvolvimento de 

software e por fim definem o grau de relevância de cada uma das características da Norma 

ISO/IEC 9126 para o produto a ser desenvolvido. 
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Figura 4.6 Avaliação das Características da Qualidade do Produto 

 b) Nível de Garantia da Qualidade do Produto 

De acordo com Boegh et al., em [Boegh.93], os produtos de software podem ser 

classificados em níveis considerando-se o dano causado por falhas e, portanto, o grau 

necessário de garantia da qualidade. Tais níveis variam de A a D, sendo A o nível mais alto e 

D o nível mais baixo (Tabela 4.1). Os níveis definem o grau de rigor com que a qualidade do 

produto deverá ser avaliada. 

Tabela 4.1. Classificação do Projeto de acordo com o Nível de Avaliação [Boegh.93] 

Nível Ambiente Pessoas Economia Aplicação 
D Pequeno dano a 

propriedade 
Sem risco para 
pessoas 

Perda econômica 
desprezível 

Lazer 
Uso doméstico 

C Dano a propriedades Poucas pessoas 
mutiladas 

Perda econômica 
significativa 

Alarme de incêndio 
Controle de 
processos 

B Dano recuperável ao 
ambiente 

Risco para vidas 
humanas 

Grande perda 
econômica 

Sistemas médicos 
Sistemas financeiros 

A Dano irrecuperável 
ao ambiente 

Muitas pessoas 
mortas 

Desastre financeiro Controle de trens 
Sistemas nucleares 
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Boegh, em [Boegh.93], propõe que com base na avaliação das características da 

qualidade previstas na norma ISO/IEC 9126 em relação ao produto a ser desenvolvido, 

técnicas de avaliação destas características possam ser sugeridas. Tal avaliação baseia-se no 

grau de importância atribuído a cada característica da qualidade pelo engenheiro de software e 

pelos usuários do produto final, o que irá influenciar no rigor das técnicas a serem aplicadas. 

De acordo com o nível da aplicação, técnicas de avaliação para as características da 

qualidade da Norma ISO/IEC 9126 são sugeridas. 

O software deve ser classificado em um nível de acordo com o tipo de aplicação e 

impacto em caso de falha. Baseado neste nível, [Boegh.93] propõe que sejam utilizadas 

técnicas de avaliação da qualidade apropriadas para o projeto. Quanto maior for o risco e o 

impacto de dano, mais rígidas são as técnicas de avaliação. A Tabela 4.2 apresenta as técnicas 

indicadas para avaliação de cada característica da qualidade, de acordo com o nível do 

produto. As técnicas são cumulativas, ou seja, um projeto classificado como sendo de nível A 

deverá contar com as técnicas indicadas para este nível e todos os níveis inferiores (B, C e D).  

Tabela 4.2 Técnicas de Avaliação de acordo com o nível do projeto [Boegh.93] 

Característica Nível D Nível C Nível B Nível A 
Funcionalidade Teste Funcional + Inspeção de 

Documentos 
+ Teste de 

Componentes 
+ Prova Formal 

Confiabilidade Facilidades da 
Linguagem de 
Programação 

+ Análise de 
Tolerância a 

Falhas 

+ Modelos de 
Crescimento de 
Confiabilidade 

+ Prova Formal 

Usabilidade Inspeção da 
Interface com o 

Usuário 

+ Aderência a 
Padrões de 
Interface 

+ Teste de 
Laboratório 

+ Modelos 
Mentais do 

Usuário 
Eficiência Medição do 

Tempo de 
Execução 

+ Benchmark + Análise da 
Complexidade de 

Algoritmos 

+ Análise de 
Desempenho 

Manutenibilidade Inspeção de 
Documentos 

+ Análise 
Estática 

+ Análise do 
Processo de 

Desenvolvimento 

+ Avaliação de 
Rastreabilidade 

Portabilidade Análise da 
Instalação 

+ Aderência a 
Normas de 

Programação 

+ Avaliação das 
Restrições do 

Ambiente 

+ Avaliação do 
Projeto de 
Programas 

4.3 Definição do Meta-Modelo de Processo 

Como já discutido, o meta-modelo de processo estabelece um conjunto de serviços para 

a gerência automatizada de processos de software, tendo sido especificado para o ambiente 
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ImPProS. O meta-modelo aqui apresentado é resultado de uma análise de atividades que 

fornecem apoio automatizado ao trabalho cooperativo de implementação de um processo de 

software, ou seja, estabelece ativos que compõem um grande repositório de componentes do 

processo de software que servem como base para a execução das fases constantes do Ciclo de 

Vida do ImPProS. A Figura 4.7 apresenta, na forma de um diagrama de atividades, todos os 

serviços que automatizam a definição dos ativos no meta-modelo de processo de software, o 

qual automatiza a atividade Especificar Meta-Modelo constante do processo de Definição 

Progressiva do Processo de Software. 

O diagrama proposto na Figura 4.7 apresenta um conjunto de atividades que é 

fortemente relacionado ao modelo de definição do processo de software apresentado na Seção 

3.3 e organiza sequencialmente os componentes da estrutura do meta-modelo discutidos na 

Seção 3.4. 

 

Figura 4.7 Diagrama de Atividades para a atividade Especificar Meta-Modelo 

[Oliveira.06a] 

A seguir, cada uma das atividades apresentadas na Figura 4.7 é detalhada: 
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• Definir Norma/Modelo: esta atividade possibilita manter informações sobre as 

normas e modelos da qualidade para processo de software, usados como base para a 

sua implementação. Estas normas e modelos são caracterizadas como Modelos de 

Referência Abstratos ou Modelos de Referência Concretos, conforme discutido na 

Seção 3.4. Esta atividade provê, ainda, a configuração de ferramenta de software 

capaz de automatizar a avaliação de maturidade de uma organização que possui seus 

processos aderentes a uma norma ou modelo da qualidade específico; 

• Registrar Maturidade: de acordo com a norma e modelo da qualidade, esta 

atividade provê a identificação dos níveis de maturidade e a estruturação destes a 

partir da ordem de ascendência dos mesmos, ou seja, como os níveis de maturidade 

de uma norma e modelo da qualidade específico são ordenados caracterizando a 

acumulação dos seus conhecimentos (processos, atividades, objetivos, etc.); 

• Definir Processos: esta atividade provê a coleta de informações (identificação, 

restrições, informações de implementação, etc.) sobre os processos de ciclo de vida 

de software, a fim de caracterizar o processo organizacional. Estes processos 

possuem as seguintes origens: Específico da Organização, processos característicos 

de uma organização específica; ISO/IEC 12207, processos constantes na norma 

ISO/IEC 12207; Modelo de Referência Concreto ou Modelo de Referência Abstrato, 

processos oriundos de alguma norma ou modelo da qualidade (de acordo com a 

Seção 3.4), onde se deve especificar, dentre outras informações, o nível de 

maturidade que o mesmo faz parte neste modelo ou norma; Genérico, processos que 

não fazem parte de nenhuma das classificações anteriormente especificadas; 

• Registrar Atividades: garante a manutenção das informações (identificação, 

restrição, etc.) das atividades que compõem os processos do ciclo de vida de 

software mantidos no meta-modelo. Assim como os processos, as atividades 

possuem origens, a saber: Específica da Organização, atividades características de 

uma organização específica; Específica do Tipo de Organização, atividades que são 

oriundas da categorização da organização, discutida na Seção 4.2.1; Específica do 

Tipo de Software, atividades que são relevantes para a execução de um tipo de 

projeto de software específico, discutido na Seção 4.2.2; ISO/IEC 12207, atividades 

constantes nos processos da norma ISO/IEC 12207; Modelo de Referência 
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Concreto11, atividades oriundas de algum processo presente em norma e modelo da 

qualidade; Genérica, atividades que não fazem parte de nenhuma das classificações 

anteriormente especificadas. Além disso, as atividades precisam ser classificadas 

quanto ao seu tipo, segundo [Falbo.98]: Construção, aquelas relacionadas 

diretamente ao processo de construção do software, ao longo do seu ciclo de vida; 

Gerência, aquelas relacionadas ao planejamento e acompanhamento gerencial do 

projeto; Garantia da Qualidade, aquelas relacionadas com a garantia da qualidade do 

produto em desenvolvimento e do processo de software utilizado. [Falbo.98] 

especifica, ainda, a granularidade (aspecto relacionado à decomposição de uma 

atividade): Macro-Atividade, atividade que não pode ser realizada diretamente, isto 

é, ela é composta de outras atividades menores e sua realização se dá, na realidade, 

através da realização dessas sub-atividades; e Atividade Elementar, atividade que 

compõe uma atividade maior, não tendo possibilidade de possuir composição, ou 

seja, é uma atividade atômica. A Figura 4.8 ilustra a execução desta tarefa no 

ImPProS, onde, além das informações previamente discutidas, os especialistas do 

processo especificam o nome (terminologia), a descrição e a restrição de execução 

da atividade, e caracterizam, de acordo com a origem definida, os detalhes da 

atividade, como a organização, a norma/modelo de maturidade, código da atividade 

na norma ou modelo, tipos de software e de organização a que se destinam, e o 

processo do ciclo de vida de desenvolvimento de software que fazem parte; 

• Registrar Resultados Esperados: esta atividade possibilita manter as informações 

(identificação, codificação no modelo, processo e nível de maturidade) sobre os 

resultados esperados, referências, propósitos dos ativos constantes nos Modelos de 

Referência Abstratos, uma vez que estes modelos apresentam uma abstração muito 

grande para orientar a composição dos seus processos. Estas abstrações são descritas 

a partir de relacionamentos (mapeamentos) com os modelos de referência concretos, 

caracterizando atividades para as suas execuções; 

• Mapear Processos: esta atividade tem por finalidade identificar o relacionamento 

(mapeamento) entre os processos mantidos no meta-modelo oriundos dos modelos 

                                                
11 Importante esclarecer que as atividades não são oriundas dos Modelos de Referência Abstratos pois, como 
discutido na seção 3.4, estes não indicam claramente práticas que possam compor processos e sim propósitos, 
resultados esperados e informações adicionais. 
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de referência concretos e abstratos, e os processos oriundos da norma ISO/IEC 

12207. Este relacionamento possibilita, durante a fase de definição, especificar 

processos de software usando a terminologia adotada pela norma ISO/IEC 12207 a 

partir da correspondência definida; 

 

Figura 4.8 Registro de Atividades no Meta-Modelo do ImPProS 

• Mapear Atividades: possibilita especificar o relacionamento existente entre as 

atividades constantes nos modelos de referência concretos e as atividades presentes 

na norma ISO/IEC 12207. A finalidade desta tarefa é semelhante à descrita pela 

atividade Mapear Processos; 

• Mapear Resultados Esperados: pelo fato de modelos de referência abstratos não 

recomendarem atividades claramente definidas para a composição dos processos do 

ciclo de vida de software, esta tarefa provê o mapeamento entre os resultados 

esperados, propósitos e informações adicionais constantes dos modelos de referência 

abstratos e as recomendações de atividades constantes dos modelos de referência 

concretos. O objetivo deste procedimento é de solucionar as abstrações de 
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composição do processo de software constantes nos modelos de referência abstratos, 

definindo ativos de processos a estes modelos. A Figura 4.9 provê uma visualização 

da automação desta tarefa no ImPProS, onde previamente o especialista do processo 

seleciona o modelo de referência abstrato que terá seus resultados mapeados, o nível 

de maturidade e o processo de software em que se encontram estes resultados, assim 

todos os resultados são listados. Posteriormente o especialista seleciona o modelo de 

referência concreto que serve de base para o mapeamento, onde todas as atividades 

constantes neste modelo também são listados. A partir destas listas, o especialista 

caracteriza o mapeamento entre os ativos dos modelos; 

 

Figura 4.9 Mapeamento dos Resultados Esperados 

• Definir Relevância das Atividades x ISO/IEC 9126: como já especificado na 

Seção 4.2.3, na fase de instanciação do processo de software, deve-se analisar a 

relevância dos atributos da qualidade do produto de software, segundo a norma 

ISO/IEC 9126, a serem incorporados ao projeto de software. A relevância destes 

atributos da qualidade determina atividades da norma ISO/IEC 12207 que 



Capítulo 4                Atividades do ProDefiner relacionados com a Caracterização do Processo 

88 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

necessitam ser incorporadas aos ativos dos processos de software para que os 

mesmos estejam presentes nos projetos desenvolvidos. Desta forma, esta tarefa visa 

definir que atividades da norma ISO/IEC 12207 devem ser contempladas no 

processo de software a partir do grau de relevância de cada um dos atributos da 

qualidade; 

• Definir Composição de Atividades: segundo o modelo proposto por [Falbo.98], o 

conceito de atividade está sendo utilizado para cobrir um amplo espectro de 

atividades, incluindo atividades macroscópicas e atividades elementares. Contudo, é 

importante identificar que pequenas atividades compõem uma atividade maior. Para 

tal, esta tarefa introduz os conceitos de super-atividade e sub-atividade a fim de 

determinar a composição destas a partir de sua atomicidade (macro-atividade e 

atividade elementar, como discutido anteriormente na tarefa Registrar Atividades); 

• Definir Encadeamento de Atividades: como discutido na Seção 3.3, atividades são 

realizadas segundo uma ordem específica. Um aspecto primordial no contexto de um 

processo de desenvolvimento é capturar o encadeamento de atividades. Para tal, esta 

tarefa introduz os conceitos de pré-atividade (uma atividade a1 é dita pré-atividade 

de uma atividade a2, se a1 precisa ser realizada para que a2 também o seja) e pós-

atividade (a atividade a2, por sua vez, é dita uma pós-atividade de a1, se ela só puder 

ser realizada após a realização de a1). Vale esclarecer que no ImPProS não é 

obrigatória a definição de encadeamento a todas às atividades, uma vez que algumas 

destas podem ser executadas paralelamente (execução das tarefas concorrentemente) 

seguindo fluxos simultâneos e outras que independem de ordem para serem 

realizadas, ou seja, podem ser iniciadas a qualquer instante como apoio às tarefas de 

desenvolvimento de software; 

• Definir Recursos: esta tarefa possibilita identificar o papel (perfil de 

desenvolvimento de software) que um elemento do universo do discurso 

desempenha em uma atividade, o recurso. Desta forma, especifica-se a taxonomia 

destes recursos em: hardware, a partir da descrição de quaisquer máquinas ou 

equipamentos necessários para a realização de uma atividade; humano, a partir da 

identificação das habilidades das pessoas necessárias para a execução de uma 

atividade; e software, que determinam quaisquer produtos de software utilizados 



Capítulo 4                Atividades do ProDefiner relacionados com a Caracterização do Processo 

89 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

para apoiar a realização de uma atividade. Os recursos do tipo software possuem a 

seguinte categorização: Ferramentas de Software, que são recursos de software 

utilizados para (semi-)automatizar um procedimento, onde dependendo do tipo de 

procedimento que (semi-) automatizam, estas ferramentas são classificadas em 

ferramentas de construção, de gerência, de avaliação da qualidade e de propósito 

geral (ferramentas que não se enquadram em uma das classificações anteriores); e 

Sistemas de Apoio que, por sua vez, são recursos de software que não automatizam 

um procedimento, mas ainda assim são necessários para a realização da atividade, tal 

como um sistema de gerenciamento de redes; 

• Alocar Recursos para Atividades: uma atividade de desenvolvimento de software 

é uma primitiva de transformação que transforma artefatos de entrada em artefatos 

de saída. Entretanto, para que uma atividade possa ser realizada, outros elementos, 

além dos artefatos, são necessários. Estes elementos, ditos recursos, não são 

matérias-primas para a atividade, mas são igualmente importantes para a sua 

realização. Assim, esta tarefa denota que um recurso específico é necessário para a 

realização da atividade, provendo a alocação deste recurso; 

• Definir Artefatos: esta tarefa possibilita identificar quais artefatos serão mantidos 

(inseridos) no meta-modelo a fim de caracterizar as primitivas de transformação de 

uma determinada atividade no desenvolvimento de software. Como propriedades 

importantes do artefato, devem-se definir o seu tipo: componente de software, 

documento, modelo, digrama, código fonte; determinar a sua composição, tal como 

a relação definida para as atividades, em sub-artefato e super-artefato; e, se 

necessário, estabelecer os templates (documentos formatados que o usuário vai 

preencher com as suas informações, orientando a redação de um trabalho e 

caracterizando a estrutura dos mesmos) que servem como base para a sua geração ou 

consumo; 

• Alocar Artefatos para Atividades: durante a realização de atividades, artefatos de 

entrada - os insumos para a atividade - são transformados em artefatos de saída - os 

produtos da atividade. Neste sentido, os artefatos de entrada são “incorporados” aos 

artefatos de saída. Diz-se “incorporados” para denotar que o conteúdo (informações) 
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de um artefato de entrada é, de alguma forma, incorporado ao artefato de saída. 

Assim, esta tarefa aloca os artefatos às atividades de desenvolvimento de software; 

• Registrar Paradigma de Desenvolvimento: esta atividade provê a identificação 

dos paradigmas de desenvolvimento apoiados pelo ProDefiner para o 

desenvolvimento de projetos de software. O paradigma de desenvolvimento trata da 

filosofia adotada na construção do software, abrangendo um conjunto de princípios e 

conceitos que norteiam o desenvolvimento; 

• Registrar Tecnologia de Desenvolvimento: semelhante à tarefa anterior, esta tarefa 

possibilita a determinação das tecnologias de desenvolvimento apoiadas pelo 

ProDefiner. Trata-se da tecnologia a ser empregada no desenvolvimento do 

software; 

• Definir Procedimentos: segundo o modelo proposto por [Falbo.98], na definição de 

um processo, é importante determinar como as atividades serão realizadas. Para tal, 

procedimentos devem ser adotados na realização de atividades. Assim, é preciso 

saber se um determinado procedimento pode ser adotado na realização de uma 

atividade, já que certos procedimentos são definidos para apoiar tipos específicos de 

atividades. Procedimentos, quanto à sua natureza, podem ser classificados em 

métodos, técnicas e diretrizes. Métodos12 e técnicas13 podem ser diferenciados em 

relação ao tipo de atividade que eles podem apoiar (Construção, Gerência, Garantia 

da Qualidade). Diretrizes, por sua vez, podem ser roteiros14 ou normas15. Outro 

aspecto a ser contemplado na identificação de procedimentos diz respeito à sua 

adequação em relação a uma tecnologia de desenvolvimento e a um paradigma; 

• Definir Padrão de Atividades: há restrições no que se refere à granularidade das 

atividades. Um método impõe uma certa decomposição para uma atividade e, 

portanto, não pode ser adotado na realização de atividades elementares, já que estas 

                                                
12 Procedimentos sistemáticos para a realização de uma ou mais atividades, definindo passos e heurísticas, sendo 
aplicados à macro-atividades [Falbo.98]. 
13 Procedimentos para a realização de uma atividade, contudo, menos rígidos e detalhados, descrevendo apenas 
aspectos gerais para a realização da atividade, sem impor um conjunto de sub-atividades para esta realização, 
sendo aplicados à atividades elementares [Falbo.98]. 
14 Representam procedimentos para a elaboração de documentos e, portanto, só podem ser utilizados em 
atividades que produzam documentos [Falbo.98]. 
15 Representam procedimentos que visam estabelecer padrões para a realização de atividades, excluindo a 
elaboração de documentos [Falbo.98]. 
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não são passíveis de decomposição. É exatamente o caráter sistemático dos métodos 

que os diferencia de técnicas. Ou seja, ao se utilizar um método na realização de 

uma atividade, este impõe uma particular decomposição da atividade em termos de 

um padrão de atividades. Assim, esta tarefa visa identificar os padrões de atividades 

determinados pelos métodos quando da realização de uma determinada atividade, 

com o objetivo de sugerir recomendações de tarefas ou outras atividades que possam 

compor a definição desta atividade no processo; 

• Alocar Procedimentos para Atividades: durante a definição de um processo de 

desenvolvimento de software, certamente a seguinte pergunta precisa ser respondida: 

que procedimentos podem ser adotados na realização das diversas atividades do 

processo? É necessário, então, descrever quando um procedimento pode ser adotado 

por uma atividade. Basicamente, há uma forte relação entre tipos de procedimentos e 

tipos de atividades. Roteiros só podem ser adotados por atividades que produzam 

documentos; métodos e técnicas de construção por atividades de construção; 

métodos e técnicas de gerência por atividades de gerência; e métodos e técnicas de 

garantia da qualidade por atividades de garantia da qualidade; 

• Alocar Ferramentas para Procedimentos: tendo em vista que se deseja não apenas 

definir um processo, mas também as ferramentas capazes de (semi) automatizá-lo, é 

necessário considerar que ferramentas podem ser utilizadas para prover o uso de um 

procedimento. Para tanto, as seguintes restrições devem ser observadas: método ou 

técnica de construção só pode ser (semi-) automatizado por ferramentas de 

construção ou de propósito geral; método ou técnica de gerência só pode ser (semi-) 

automatizado por ferramentas de gerência ou de propósito geral; método ou técnica 

de garantia da qualidade só pode ser (semi-) automatizado por ferramentas de 

garantia da qualidade ou de propósito geral; 

• Definir/Estruturar/Caracterizar Modelo de Ciclo de Vida: o ciclo de vida de um 

software inicia quando um produto de software é solicitado e termina quando este 

não está mais disponível. Desta forma, o ciclo de vida contém todo o conjunto das 

atividades de desenvolvimento, operação e manutenção. Um modelo de ciclo de vida 

estrutura atividades de um projeto em fases e define uma abordagem para organizar 

estas fases. Avaliando as principais abordagens para estruturação de modelos de 
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ciclo de vida encontradas na literatura especializada, podem-se encontrar duas 

formas básicas de se estruturar conjuntos de fases: seqüência e iteração. Um modelo 

de ciclo de vida define um conjunto de macro-atividades (ou fases) que um processo 

de desenvolvimento deve apresentar e a ordem em que elas devem ser realizadas, na 

forma de combinações. Combinações, assim como modelos de ciclo de vida, 

possuem uma importante propriedade que define a natureza da ordenação de suas 

fases: a estrutura, que pode ser seqüencial ou iterativa. Na estruturação seqüencial, 

as fases são realizadas apenas uma vez, sendo permitido um retorno apenas à fase 

anterior para correção de possíveis falhas detectadas. Na estruturação iterativa, um 

conjunto de fases é realizado várias vezes, segundo algum critério estabelecido. A 

abordagem em cascata, por exemplo, pode ser descrita como uma única combinação 

seqüencial de todas as fases. A abordagem evolutiva, por sua vez, pode ser vista 

como uma única combinação iterativa de todas as fases do ciclo de vida. Além disso, 

segundo [Machado.00], para que um modelo de ciclo de vida possa ser adotado na 

definição de um processo de software, é relevante estabelecer, analisar e caracterizar 

algumas características de projeto de software (estabelecidas na Seção 4.2.2: 

critérios relacionados aos usuários, ao problema, ao produto, aos recursos, à equipe 

de desenvolvimento e ao desenvolvimento) a serem definidas. 

4.4 Definição dos Modelos de Publicação do Processo 

A prática da documentação de processos de software é uma técnica que tem sido, ao 

longo do tempo, o “calcanhar de Aquiles” de muitas organizações de Tecnologia da 

Informação. Da perspectiva da Tecnologia da Informação, realizar a documentação é fator 

crítico para o sucesso. Processos devem ser bem documentados, acessíveis e repetitivos. 

Serviços e recursos devem ser reusáveis ou compartilháveis [Souza.04]. 

A investigação conduzida nessa seção tem como intuito principal propor formas de 

publicação de processos de software, apoiando a fase de definição e a sua disseminação para 

todos os projetos organizacionais. O objetivo está no estabelecimento das estruturas de 

documentação do processo de software; e na identificação dos objetivos e importância destas 

estruturas no contexto da implementação de um processo de software [Oliveira.06g]. O 

conhecimento discutido nesta seção automatiza a atividade Publicar Processo de Software 

constante no processo de Definição Progressiva do Processo de Software. 
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Todo software é produzido através de algum processo. Entretanto, na maioria das vezes 

este processo é incoerente e está implícito, levando à falta de previsibilidade, falta de 

capacidade de repetição dos passos e falta de uma base que permita aperfeiçoamento. Para 

resolver tais problemas, são necessários processos explícitos e coerentes que possam ser 

seguidos consistentemente, monitorados, compreendidos e evoluídos. 

A produção de software envolve atividades complexas desempenhadas por pessoas com 

capacidades, experiências e expectativas diferenciadas. Uma forma de analisar e amadurecer 

tal processo é através da sua descrição. A descrição de um processo de software é uma 

atividade que permite que o mesmo seja analisado, compreendido, automatizado (executado) 

e melhorado. 

Um modelo de processo de software é uma descrição abstrata do processo de software. 

Vários tipos de informação devem ser integradas em um modelo de processo de software para 

indicar quem, quando, onde, como e por que os passos são realizados. Para representar um 

modelo de processo de software, a literatura especializada [Souza.04] define que podem ser 

usadas diferentes formas de publicação de sua composição. Vale ressaltar que as três formas 

abordadas neste trabalho não são excludentes: 

• Uso de uma linguagem de modelagem do processo de software, a qual deve 

oferecer recursos para descrever e manipular os passos do processo, por exemplo, o 

SPEM; 

• Arquivos em forma de documentos que descrevam detalhadamente como o 

processo foi definido e quais os componentes que o especificam; 

• Manipulação de uma linguagem de marcação, como o XML - eXtensible Markup 

Language [Marchal.01], que permita que os componentes do processo possam ser 

padronizados possibilitando a integração de dados em fontes diferentes, múltiplas 

formas de visualizar os dados e atualizações granulares dos documentos. 

O ImPProS faz uso de uma linguagem de modelagem que permite que seus processos 

de software possam ser representados diagramaticamente, através das notações propostas pelo 

SPEM – Software Process Engineering Metamodel [OMG.05]. O SPEM é um meta-modelo 

que pode ser usado para descrever um processo concreto de desenvolvimento de software ou 
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uma família de processos relacionados. O SPEM adota uma abordagem orientada a objetos 

para modelar processos e usa UML – Unified Modeling Language, como notação. A escolha 

do SPEM, em face a outros modelos gráficos de representação de processos, se dá pela 

importância que o mesmo vem tomando no mercado da engenharia de software atual. Um 

estudo e aplicação de uma instância do SPEM no ImPProS está detalhado em [Oliveira.06f]. 

Esta seção detalha a apresentação das duas outras formas de publicação de processos de 

software no ImPProS: o uso de arquivos em forma de documentos; e a manipulação de uma 

linguagem de marcação. A seguir, a automação destas duas formas é discutida. 

4.4.1 Publicação de Processo no ImPProS a partir de Documentos 

O processo de software é um conjunto de trabalhos e resultados associados. Uma forma 

de tornar o processo visível é através de documentos. Esses documentos são produzidos e/ou 

fornecidos pelos diferentes agentes envolvidos no processo de desenvolvimento. Se os 

agentes desenvolvedores documentarem o processo, então há necessidade de consistência e 

ordenamento entre os documentos produzidos. 

Da mesma forma, pode-se destacar a importância de documentar todos os componentes 

que constituem um processo de software, pelo fato de auxiliar a comunicação e o 

entendimento de todas as partes envolvidas. No ImPProS, por este possuir um estrutura de 

definição do processo de software baseada em 3 (três) níveis (definição do processo padrão, 

especialização do processo e instanciação do processo), foram definidos três templates que 

abrigassem todas as informações especificadas ao longo de sua definição, o que permite uma 

melhor organização e entendimento dos processos, possibilitando a adaptação dos mesmos às 

características específicas (discutidas na Seção 4.2), por exemplo, de cada projeto e produto 

de software ou organização. 

Estes documentos, conforme modelo disponível no Apêndice D, estão organizados em 

quatro partes principais [Oliveira.06g]: 

• Apresentação do Documento: parte do documento que abriga uma prévia 

especificação do nome do processo, sua descrição sucinta e a versão definida para o 

documento; 



Capítulo 4                Atividades do ProDefiner relacionados com a Caracterização do Processo 

95 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

• Histórico de Revisões: parte que contempla a relação de revisões que o documento 

sofreu, contendo a data da revisão, a versão do documento daquela revisão, uma 

breve descrição da revisão gerada e o(s) autor(es) desta revisão; 

• Conteúdo: contempla o índice das seções que descrevem o processo de software; 

• Descrição do Processo: parte formada por quatro seções que permite que os 

responsáveis possam fazer uma breve introdução acerca da necessidade do processo 

de software; das informações mais detalhadas de identificação do processo (Nome 

da Organização, Nome do Processo, Data da Definição, etc.); descrição detalhada 

das características que serviram como base para a definição do processo de software 

no ImPProS (discutidas na Seção 4.2); e a visão geral do processo que contempla 

todos os ativos do processo de software, de acordo com o nível de sua definição. 

Esta parte apresenta dados diferentes de acordo com o nível de definição do 

processo de software, conforme pode ser visto na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 Descrição do Processo a partir do Nível de Definição [Oliveira.06g] 

Seção do Documento 
/ Nível de Definição 

Definição do 
Processo Padrão 

Especialização do 
Processo 

Instanciação  
do Processo 

I – Introdução Histórico; 
Visão Geral deste Documento. 

II – Dados do 
Processo 

Organização; 
Nome do Processo Padrão; 
Descrição do Processo; 
Nível de Definição; 
Situação da Definição; 
Data do Início da Definição; 
Responsável pela Definição; 
Equipe de Definição. 
 Projeto de Software; 

Descrição do Projeto de 
Software; 
Nome do Processo 
Especializado. 

Nome do Processo 
Especializado; 
Projeto de Software; 
Descrição do Projeto de 
Software; 
Nome do Processo 
Instanciado. 

III – Características 
do Processo 

Tipo de Organização; 
Modelo de Referência; 
Nível de Maturidade; 
Características da Organização. 
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III – Características 
do Processo 
(Continuação) 

 Tipo(s) de Projeto de 
Software; 
Paradigma(s) de 
Desenvolvimento; 
Tecnologia(s) de 
Desenvolvimento. 

Características 
Relacionadas aos 
Usuários; 
Características 
Relacionadas ao Problema; 
Características 
Relacionadas ao Produto; 
Características 
Relacionadas aos 
Recursos; 
Características 
Relacionadas à Equipe de 
Desenvolvimento; 
Características 
Relacionadas ao 
Desenvolvimento; 
Nível de Garantia da 
Qualidade do Produto; 
Características da 
Qualidade do Produto. 

IV – Visão Geral do 
Processo 

Nome do Processo; 
Descrição; 
Origem; 
Informações de Implementação; 
Restrição; 
Situação da Definição; 
Nome da Atividade; 
Descrição da Atividade; 
Tipo da Atividade; 
Origem da Atividade; 
Restrição da Atividade; 
Artefatos de Entrada da Atividade; 
Artefatos de Saída da Atividade; 
Procedimentos da Atividade; 
Recursos de Hardware da Atividade; 
Recursos de Software da Atividade; 
Recursos de Humano da Atividade. 
  Super-Atividade(s) da 

Atividade; 
Sub-Atividade(s) da 
Atividade; 
Pré-Atividade(s) da 
Atividade; 
Pós-Atividade(s) da 
Atividade. 

 

4.4.2 Publicação de Processo no ImPProS a partir de XML 

A outra solução para a publicação de processos de software apresentada pelo ImPProS é 

através do uso do XML [Oliveira.06g]. O XML é uma linguagem de marcação de dados 

(meta-markup language) que provê um formato para descrever dados estruturados. Isso 



Capítulo 4                Atividades do ProDefiner relacionados com a Caracterização do Processo 

97 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

facilita declarações mais precisas do conteúdo e resultados mais significativos de busca. O 

XML permite a definição de um número infinito de tags para dados estruturados. A mais 

importante característica do XML se resume em separar a interface com o usuário 

(apresentação) dos dados estruturados, o que permite visualizar e processar o dado utilizando 

diferentes folhas de estilo (conjunto de definições que irão determinar a forma como as tags 

serão exibidas, agregando versatilidade na manutenção das informações) e aplicações. 

No XML, as regras que definem um documento são ditadas por DTDs - Document Type 

Definitions, as quais ajudam a validar os dados quando a aplicação que os recebe não possui 

internamente uma descrição do dado que está recebendo. Os DTDs são opcionais e os dados 

enviados com um DTD são conhecidos como dados XML válidos. Um analisador de 

documentos pode verificar os dados que chegam analisando as regras contidas no DTD para 

ter certeza de que o dado foi estruturado corretamente. 

Com os dados XML válidos e bem-formatados, o documento XML se torna auto-

descritivo porque as tags dão idéia de conteúdo e estão misturadas com os dados. Devido ao 

formato do documento ser aberto e flexível, ele pode ser usado em qualquer lugar onde a troca 

ou transferência de informação é necessária.  

Assim sendo, como a composição da estrutura de um processo de software é dinâmica e 

possui diferentes tipos de componentes (atividades, recursos, procedimentos, etc.), descreve-

se, com base no conteúdo apresentado por cada nível de definição do processo de software, 

definido na Tabela 4.3, 3 (três) regras de validação dos componentes gerados para o processo 

de software no ImPProS [Oliveira.06g]. A Figura 4.10 apresenta o arquivo DTD para os 

níveis de definição do processo (definição do processo padrão, especialização do processo e 

instanciação do processo), de forma agrupada, que possuem os elementos que devem estar 

presentes no XML, bem como os atributos, os relacionamentos e a multiplicidade existente 

entre estes elementos. Na Figura 4.10 observa-se a estrutura proposta para compor o processo 

de software no ImPProS, discutido nas Seções 3.3 e 3.4, especificando-se o detalhamento dos 

ativos em função dos níveis de definição do processo de software. 
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Figura 4.10 DTD do Conteúdo proveniente da Definição do Processo Padrão, 

Especialização do Processo e Instanciação do Processo [Oliveira.06g] 

<!-- DTD para representar a Estrutura do Processo Padrão, Processo Especializado e Processo Instanciado no 
ImPProS --> 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
 

<!DOCTYPE ProcessoInstanciadoImpproS [ 
 

<!ELEMENT processoinstanciado (processo*, modelociclovida)> 
<!ATTLIST processoinstanciado 
      nome          CDATA  #REQUIRED 
      descricao    PCDATA #REQUIRED 
      nivel           CDATA  #FIXED    "Processo Instanciado" 
      situacao      CDATA  #REQUIRED 
      organizacao PCDATA #REQUIRED 
      version        CDATA  #REQUIRED 
      data             CDATA  #REQUIRED> 
 

<!ELEMENT processo (atividade*)> 
<!ATTLIST processo 
      nome           CDATA  #REQUIRED 
      descricao     PCDATA #REQUIRED 
      origem        CDATA  #REQUIRED 
      infoimpl      PCDATA #REQUIRED 
      restricao      PCDATA #REQUIRED 
      situacao       CDATA  #REQUIRED> 
 

<!ELEMENT modelociclovida (fase*)> 
<!ATTLIST modelociclovida 
      nome           CDATA  #REQUIRED 
      tipo             CDATA  #REQUIRED> 
 

<!ELEMENT fase (atividade*)> 
<!ATTLIST fase 
      nome           CDATA  #REQUIRED 
      ordem          CDATA  #REQUIRED 
      niteracoes    CDATA  #REQUIRED> 
 

<!ELEMENT atividade (superatividade, subatividade*, preatividade*, posatividade*, artefatoentrada*, 
artefatosaida*, procedimento*, recursohardware*, recursosoftware*, recursohumano*)> 
<!ATTLIST atividade 
      nome           CDATA  #REQUIRED 
      descricao     PCDATA #REQUIRED 
      tipo              CDATA  #REQUIRED 
      origem         CDATA  #REQUIRED 
      restricao       PCDATA #REQUIRED> 
 

<!ELEMENT superatividade    CDATA> 
<!ELEMENT subatividade       CDATA> 
<!ELEMENT preatividade       CDATA> 
<!ELEMENT posatividade       CDATA> 
<!ELEMENT artefatoentrada   CDATA> 
<!ELEMENT artefatosaida       CDATA> 
<!ELEMENT procedimento      CDATA> 
<!ELEMENT recursohardware CDATA> 
<!ELEMENT recursosoftware  CDATA> 
<!ELEMENT recursohumano   CDATA> 
 

]> 
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4.5 Considerações Finais 

Neste capítulo abordaram-se os principais componentes do módulo de definição de 

processos de software do ImPProS relacionados com a caracterização do processo. 

Inicialmente, foi estruturado o modelo que especifica os atributos organizacionais para a 

implementação de um processo, a partir de seus usuários, software e características. A seguir, 

o conjunto de todas as características usadas para a adaptação dos ativos de processo de 

software mantidos no meta-modelo foi detalhado. Analisou-se, ainda, como os ativos dos 

processos de software são mantidos e relacionados no meta-modelo. Por fim, as formas de 

publicação do processo de software no ImPProS foram discutidas, mostrando-se o nível de 

detalhamento dos ativos. Todos estes componentes de caracterização só possuem o seu valor, 

de fato, percebido a partir de mecanismos que gerenciem o seu uso e provejam ao usuário 

mecanismos automatizados para a implementação do processo de software. 
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Capítulo 5 

Atividades de Gerenciamento do 
Módulo ProDefiner 

 

Este capítulo apresenta os serviços desenvolvidos para cada uma das atividades de 

gerenciamento do processo do ProDefiner, discutido na Seção 3.5. Desta forma, são 

detalhadas as atividades: Definir Processo Padrão; Definir Processo Especializado; Definir 

Processo Instanciado; Definir Plano de Execução do Processo; Reusar Processo; 

Melhorar Continuamente o Processo/Plano; Transformar/Converter Processo; Adquirir 

Conhecimento/Experiência/ Habilidades. 
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5.1 Modelo de Definição do Processo Padrão 

Esta seção inicia o detalhamento dos níveis de definição do processo de software 

propostos pelo ImPProS na Seção 3.3. O primeiro nível diz respeito a Definir Processo 

Padrão, atividade encontrada no processo para Definição Progressiva do Processo de 

Software, que, a partir do diagrama de atividades apresentado na Figura 5.1 provê os ativos 

comuns do processo de software da organização a ser usado no desenvolvimento de todos os 

seus projetos de software. 

 

Figura 5.1 Diagrama de Atividades para a atividade Definir Processo Padrão 

[Oliveira.06a] 

A seguir, cada uma das atividades apresentadas na Figura 5.1 é detalhada: 

• Reusar Processo: possibilita o mecanismo de reuso de processos de software 

fornecido pelo ImPProS, com base em características organizacionais, de projetos e 

de produtos de software. O detalhe do procedimento adotado por esta atividade 

encontra-se descrito na Seção 5.5; 
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• Transformar/Converter Processo: provê o mecanismo de transformação/ 

conversão do processo de software a partir dos relacionamentos existentes entre os 

ativos das normas e modelos da qualidade mantidos no meta-modelo. A execução 

deste mecanismo será discutida na Seção 5.7; 

• Definir Processo Padrão: esta atividade possibilita a definição do processo padrão 

para a organização, provendo informações para a sua identificação (nome, descrição, 

data da sua definição, situação de sua definição: Definido, processo finalizado; 

Parcialmente Definido, processo em fase de definição) e controle ao longo da 

execução dos serviços providos pelo ImPProS. Vale ressaltar que quando o processo 

padrão já existe (processo reusado, processo transformado/convertido, processo já 

definido), esta atividade apenas fará a manipulação dos ativos que compõem este 

processo; 

• Definir Modelo de Referência: o foco desta tarefa está na seleção da norma ou 

modelo da qualidade para processo de software que proverá os ativos-base para a 

definição deste processo. A partir desta seleção, se a norma ou modelo for de 

maturidade, o seu conjunto de níveis de maturidade é fornecido para que a 

maturidade organizacional seja definida. Caso o meta-modelo disponha da 

ferramenta de software capaz de avaliar a maturidade dos processos da organização 

com base na norma e modelo da qualidade selecionado, esta atividade provê a 

automação deste serviço de suporte; 

• Escolher Processos do Ciclo de Vida: com base no nível de maturidade 

selecionado, esta atividade sugere os processos do ciclo de vida de desenvolvimento 

de software que devem estar presentes no processo padrão da organização. Vale 

ressaltar, que os processos sugeridos serão inicialmente provenientes da norma 

ISO/IEC 12207, por se tratar da arquitetura comum do ciclo de vida de processo de 

software. Para tanto, estes processos da norma ISO/IEC 12207 devem possuir um 

relacionamento (mapeamento definido no meta-modelo) com os processos 

pertencentes ao nível de maturidade selecionado da norma e modelo da qualidade. É 

possível a adição de outros processos provenientes de outros níveis de maturidade, 

assim como de outros processos da norma ISO/IEC 12207 que não tenham sido 

inicialmente propostos ao processo padrão. Para uma norma ou modelo que não seja 
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de maturidade, esta atividade sugere todos os processos constantes desta norma ou 

modelo semelhantemente ao descrito anteriormente, sem caracterizar estes processos 

por nível maturidade. Esta atividade pode ser visualizada na Figura 5.2 que 

caracteriza os processos de software recomendados para o nível de maturidade 

selecionado e os processos da Norma ISO/IEC 12207 e da norma ou modelo de 

referência que não foram recomendados, mas que se encontram disponíveis para 

uso; 

 

Figura 5.2 Escolhendo Processos do Ciclo de Vida de Software 

• Escolher Processos Específicos da Organização: esta atividade fornece a lista de 

todos os processos caracterizados como específicos da organização (no meta-

modelo), cujo processo está sendo desenvolvido. A partir desta listagem, há a 

possibilidade da inclusão destes processos no processo padrão da organização, 

cabendo ao responsável por esta adição uma análise preliminar se o processo 

específico da organização já não se encontra contemplado no processo padrão; 
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• Incluir/Excluir Novos Processos: o foco desta atividade é semelhante à tarefa 

anterior, porém a manipulação dos processos diz respeito aos mesmos serem 

classificados como Genéricos no meta-modelo, ou seja, processos do ciclo de vida 

de software oriundos de outros framewors de processos (RUP, OPEN, etc.), de boas 

práticas aprendidas ao longo da definição de processos de software ou que não 

podem ser classificados como Específicos da Organização, Modelo de Referência, 

ISO/IEC 12207; 

• Visualizar Definição dos Processos do Ciclo de Vida: esta tarefa permite uma 

visualização dos processos do ciclo de vida do software contemplados no processo 

padrão da organização, ou seja, provê uma detalhamento destes processos a partir de 

sua identificação, origem definida no meta-modelo e a situação da definição de cada 

um deles (Definido, processo finalizado; Parcialmente Definido, processo em fase de 

definição; A Definir, processo que ainda não possuiu sua definição iniciada); 

• Definir Atividades do Processo segundo o Nível de Maturidade: o foco desta 

tarefa está na definição detalhada de cada um dos processos pertencentes ao ciclo de 

vida de software. Assim, esta tarefa provê a sugestão das atividades mantidas no 

meta-modelo que fazem parte do nível de maturidade da norma e modelo da 

qualidade selecionado. Da mesma forma que a atividade Escolher Processos de 

Ciclo de Vida, as atividades aqui sugeridas são oriundas da norma ISO/IEC 12207, 

provenientes do relacionamento destas com as atividades dos modelos de referência 

concretos. A única diferença no tratamento desta tarefa é feita quando da análise dos 

ativos dos modelos de referência abstratos, já que estes não possuem atividades 

claramente definidas e sim abstrações de implementação dos processos. Este 

tratamento baseia-se no relacionamento entre os resultados esperados encontrados 

nos modelos de referência abstratos, do nível maturidade selecionado, e as 

atividades provenientes dos modelos de referência concretos, mantido no meta-

modelo, como discutido na Seção 4.3. Para uma norma ou modelo que não seja de 

maturidade, esta tarefa sugere todos as atividades constantes dos processos desta 

norma ou modelo semelhantemente ao descrito anteriormente, sem caracterizar estes 

processos por nível maturidade; 
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• Definir Atividades do Processo segundo o Tipo de Organização: esta atividade 

faz a análise de atividades que sejam oriundas de um tipo específico de organização, 

ou seja, atividades que tenham sua execução voltada para uma categorização 

organizacional, conforme discutido na Seção 4.2.1. Assim, de acordo com a 

classificação definida para a organização, esta tarefa fornece um conjunto de 

atividades direcionadas para o seu desenvolvimento. Vale ressaltar a importância de 

uma análise preliminar, por parte do responsável pela definição, se a atividade 

específica do tipo da organização já não se encontra contemplada no processo; 

• Comparar Atividades do Processo com Atividades do Modelo de Referência: 

esta tarefa faz uma análise comparativa das atividades (oriundas da tarefa Mapear 

Atividades, descrita na Seção 4.3) já definidas para os processos do ciclo de vida de 

desenvolvimento de software, em função das atividades pertencentes ao nível de 

maturidade do modelo de referência concreto selecionado, mantidas no meta-

modelo. Com base nesta comparação, é possível incluir atividades oriundas da 

norma ISO/IEC 12207 que não estejam contempladas no processo, mas que possam 

ser caracterizadas como relevantes para a execução do processo em definição. Esta 

atividade pode ser visualizada na Figura 5.3, onde o usuário pode selecionar uma 

atividade definida ao processo e caso haja mapeamento, o ambiente permite uma 

identificação dos ativos da norma ou modelo de referência, para uma prévia análise 

de correspondência, assim como possibilita com o que o especialista possa compor o 

processo em definição com atividades oriundas na Norma ISO/IEC 12207 que não 

possuem correspondência neste processo; 
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Figura 5.3 Comparando Atividades do Processo de Software 

• Escolher Atividades Específicas da Organização: de forma semelhante à tarefa 

Escolher Processos Específicos da Organização, esta atividade visa definir 

atividades classificadas como específicas da organização no meta-modelo, cabendo 

uma análise se as mesmas já não se encontram contempladas no processo; 

• Definir Situação do Processo: esta atividade possibilita ao responsável uma análise 

da situação atual da definição destes processos, podendo os mesmos serem 

caracterizados como: Definido, processo finalizado; Parcialmente Definido, 

processo em fase de definição. Isso facilita a avaliação parcial do processo padrão 

em definição; 

• Avaliar Parcialmente o Processo: esta tarefa provê ao responsável pelo processo 

padrão, uma avaliação parcial da definição em curso, com base nos critérios de: 

Corretude, qualidade do processo sem erros, exato, irrepreensível, íntegro; 

Completude/Abrangência, qualidade do processo preenchido, concluído, inteiro, 
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perfeito, satisfeito; Coerência/Adequação, qualidade do processo que tem nexo, 

conexo, harmonia, lógico, conforme, apropriado; Consistência, qualidade do 

processo estável, duradouro, constante, que subsiste, que não possui mudanças; 

Utilidade/Aplicabilidade, qualidade do processo que é útil, vantajoso, proveitoso, é 

aplicável, aderente, empregado; Originalidade, qualidade do processo que é original, 

que não é copiado e nem reproduzido, tem caráter próprio, não tem semelhante; 

Relevância, qualidade do processo que é importante, relevante, de grande valor. A 

partir disso, o responsável pode ser capaz de dar um parecer parcial acerca do 

trabalho em execução; 

• Visualizar o Processo de Software: esta tarefa provê uma visualização e 

monitoração dos processos definidos no ImPProS, com base no detalhamento dos 

ativos de suas composições. Assim sendo, ela envolve: Visualização do Processo 

Padrão, que lista todos os processos do ciclo de vida do desenvolvimento de 

software contemplados, provendo informações da origem, situação de definição e 

detalhamento das atividades definidas; Visualização do Processo Especializado, 

que lista os processos especializados para um projeto de software, bem como 

informações (paradigma e tecnologia de desenvolvimento) que o caracterizam, 

origem, situação de definição e detalhamento das atividades especializadas a cada 

processo do ciclo de vida do software; Visualização do Processo Instanciado, a 

qual detalha o modelo de ciclo de vida empregado no projeto de software, onde a 

partir das suas fases podem ser visualizadas as atividades contempladas, bem como 

todos os ativos (composição, encadeamento, recursos, procedimentos, artefatos, etc.) 

que descrevem a realização dessas atividades; Visualização das Avaliações 

Parciais, onde são listadas informações (critério, grau, comentário) sobre as 

avaliações parciais realizadas nos processos em todos os seus níveis de definição; e 

Visualização da Situação de Definição dos Processos, o qual permite um 

monitoramento das definições realizadas nos processos de software, com base na 

situação de suas definições, por nível de definição (processo padrão, especializado e 

instanciado). 
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5.2 Modelo de Especialização do Processo 

Conforme discutido na Seção 3.3 o segundo nível de definição do processo trata da 

atividade Definir Processo Especializado, que se caracteriza por especializar o processo 

padrão da organização de acordo com as características dos tipos de software, paradigmas e 

abordagens de desenvolvimento. A Figura 5.4 detalha as atividades que caracterizam este 

mecanismo. 

 

Figura 5.4 Diagrama de Atividades para a atividade Definir Processo Especializado 

[Oliveira.06a] 

A seguir, cada uma das atividades apresentadas na Figura 5.4 é detalhada: 

• Reusar Processo: possui a mesma finalidade descrita para a atividade Reusar 

Processo na Seção 5.1; 

• Transformar/Converter Processo: possui a mesma finalidade descrita para a 

atividade Transformar/Converter Processo na Seção 5.1; 

• Especializar o Processo Padrão: esta atividade só é iniciada caso a situação do 

processo padrão, a qual servirá como base para esta tarefa, seja Definido, como visto 
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na Figura 3.4. Ela possibilita a especialização do processo padrão para um projeto de 

software específico da organização, provendo informações para a sua identificação 

(nome, descrição, data da sua especialização, situação de sua especialização: 

Definido, processo finalizado; Parcialmente Definido, processo em fase de 

definição) e controle ao longo da execução dos serviços providos pelo ImPProS. 

Vale ressaltar que quando um processo especializado já exista (processo reusado, 

processo transformado/convertido, processo já definido), esta atividade apenas fará a 

manipulação dos ativos que compõem este processo; 

• Definir Projeto de Software: esta tarefa visa caracterizar o projeto de software a ser 

desenvolvido, possibilitando a identificação do seu nome, descrição e sua 

classificação a partir das características discutidas na Seção 4.2.2. Estas informações 

proverão sugestões de ativos para a especialização do processo padrão. Esta 

atividade pode ser visualizada na Figura 5.5; 

 

Figura 5.5 Definindo o Projeto de Software 
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• Definir Paradigma de Desenvolvimento: com base na classificação do tipo de 

software a ser desenvolvidos pelo projeto, esta atividade sugere paradigma(s) de 

desenvolvimento mais adequado(s) para o desenvolvimento do projeto de software. 

Esta adequação é mantida pelo modelo organizacional, conforme discutido na Seção 

4.1; 

• Definir Tecnologia de Desenvolvimento: esta atividade provê um conjunto de 

tecnologias de desenvolvimento mais aplicáveis à execução do projeto de software, 

cabendo ao responsável pela especialização do processo de software, uma análise 

da(s) tecnologia(s) mais adequada(s) ao desenvolvimento do projeto de software; 

• Visualizar Especialização dos Processos do Ciclo de Vida: esta tarefa permite 

uma visualização dos processos do ciclo de vida do software contemplados na 

especialização do processo padrão para um projeto de software específico, ou seja, 

provê um detalhamento destes processos a partir de sua identificação, origem 

definida no meta-modelo e a situação da especialização de cada um deles (Definido, 

processo finalizado; Parcialmente Definido, processo em fase de definição; A 

Definir, processo que ainda não possuiu sua definição iniciada); 

• Especializar Atividades do Processo segundo o Tipo de Projeto de Software: o 

foco desta atividade está na especialização detalhada de cada um dos processos 

pertencentes ao ciclo de vida de software. Assim, com base na classificação do(s) 

tipo(s) de software a serem desenvolvidos pelo projeto, esta atividade sugere 

atividades específicas, mantidas no meta-modelo, que são mais adequadas para a 

realização destes tipos de software. Desta forma, cabe ao responsável pela 

especialização analisar a relevância da(s) atividade(s) ser(em) contemplada(s) no 

processo especializado. Esta atividade pode ser visualizada na Figura 5.6 que 

automatiza o procedimento descrito nesta atividade; 

• Definir Situação do Processo: esta atividade possibilita ao responsável uma análise 

da situação atual da definição dos processos especializados, podendo os mesmos 

serem caracterizados como: Definido, processo finalizado; Parcialmente Definido, 

processo em fase de definição. Isso facilita a avaliação parcial do processo 

especializado em definição; 
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• Avaliar Parcialmente o Processo: possui o mesmo detalhamento de execução 

descrito para a atividade Avaliar Parcialmente o Processo na Seção 5.1; 

• Visualizar o Processo de Software: possui o mesmo detalhamento de execução 

descrito para a atividade Visualizar o Processo de Software na Seção 5.1; 

 

Figura 5.6 Especializando Atividades segundo o Tipo de Projeto de Software 

5.3 Modelo de Instanciação do Processo 

O último nível de definição do processo de software trata da atividade Definir Processo 

Instanciado, a qual adapta o processo especializado considerando as suas peculiaridades de 

execução (modelo de ciclo de vida, recursos, procedimentos, artefatos, qualidade do produto 

desenvolvido, etc.). Ao final desta definição tem-se um processo estruturado na forma de um 

template documental, o qual a partir da sua representação diagramática e um planejamento 

dos ativos que o compõem, encontra-se pronto para ser executado pela equipe de 

desenvolvimento.A Figura 5.7 detalha a execução deste mecanismo. 
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Figura 5.7 Diagrama de Atividades para a atividade Definir Processo Instanciado 

[Oliveira.06a] 

A seguir, cada uma das atividades apresentadas na Figura 5.7 é detalhada: 

• Reusar Processo: possui a mesma finalidade descrita para a atividade Reusar 

Processo na Seção 5.1; 

• Transformar/Converter Processo: possui a mesma finalidade descrita para a 

atividade Transformar/Converter Processo na Seção 5.1; 

• Instanciar Processo Especializado: esta atividade só é iniciada se pelo menos um 

processo especializado, o qual servirá como base para esta tarefa, possuir sua 

situação como Definido, como visto na Figura 3.4. Ela possibilita a instanciação do 

processo especializado para atender as peculiaridades de um projeto de software 

específico para a organização, provendo informações para a sua identificação (nome, 

descrição, data da sua instanciação, situação de sua instanciação: Definido, processo 

finalizado; Parcialmente Definido, processo em fase de definição) e controle ao 
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longo da execução dos serviços providos pelo ImPProS. Vale ressaltar que quando 

algum processo instanciado já existe (processo reusado, processo 

transformado/convertido, processo já definido), esta atividade apenas fará a 

manipulação dos ativos que compõem este processo; 

• Caracterizar Projeto de Software da Instância do Processo Especializado: esta 

tarefa visa especificar valores (medir) as características de projetos de software e as 

características do produto de software, discutidas nas Seções 4.2.2 e 4.2.3, para guiar 

a instanciação do processo especializado. Uma dessas características trata-se da 

definição da relevância das características da qualidade do produto que devem estar 

presentes no desenvolvimento do projeto de software. Isso será analisada na 

atividade Avaliar Qualidade do Produto, aqui apenas os membros que participarão 

desta avaliação são notificados e um registro é mantido; 

• Avaliar Qualidade do Produto: esta atividade possui a finalidade de gerenciar o 

procedimento de avaliação da relevância das características da qualidade do produto 

segundo a norma ISO/IEC 9126. A atividade é composta de um conjunto de sub-

atividades, a saber: Selecionar Membros Avaliadores, com base nos usuários 

participantes do projeto de implementação do processo, o responsável seleciona no 

mínimo 3 (três) e no máximo 3 (três) membros que serão responsáveis por participar 

desta avaliação; Notificar Membros, uma vez selecionado os membros, uma 

notificação será encaminhada solicitando que os mesmos executem a tarefa de 

avaliação dentro de um prazo determinado; Avaliar Individualmente o Perfil do 

Especialista, permite que o membro caracterize as suas habilidades, experiências e 

conhecimentos no contexto do projeto de software a ser desenvolvido, a partir dos 

critérios listados na Seção C.3; Avaliar Individualmente Características da 

Qualidade do Produto, com base em graus de importância, definidos na Seção C.3, 

esta atividade permite que o membro caracterize as características da qualidade do 

produto para o projeto de software especifico; Calcular Relevância das 

Características do Produto, que inicialmente calcula o grau de concordância do 

perfil de todos os avaliadores, posteriormente calcula o coeficiente médio para cada 

atributo da qualidade, efetua a concordância entre os dois cálculos realizados e por 

fim adequa a concordância para a tabela de valores de cada atributo. Os passos 

detalhados para a execução deste cálculo estão minuciosamente descritos na Seção 
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C.3. É importante enfatizar que o responsável pela instanciação do processo 

acompanha este procedimento de avaliação, controlando cada uma das atividades 

executadas. As atividades seguintes só são executadas quando o procedimento de 

avaliação for finalizado e a relevância das características estiver definida; 

• Incluir/Excluir Novas Atividades: esta atividade fornece a lista de todas as 

atividades caracterizadas como Genéricas (no meta-modelo), discutida na Seção 4.3, 

cujo processo está sendo desenvolvido. A partir desta listagem, há a possibilidade da 

inclusão destas atividades nos processos do ciclo de vida do software pertencentes 

ao processo instanciado da organização, cabendo ao responsável por esta adição uma 

análise preliminar se a atividade genérica já não se encontra contemplada no 

processo; 

• Incluir Atividades da ISO/IEC 12207 Relevantes para a Garantia da Qualidade 

do Produto: como discutido na Seção 4.3, atividades da norma ISO/IEC 12207 

possuem correlação com as características da qualidade desejadas (em função do 

grau de relevância previamente avaliado) para o produto. Com base na relevância, 

previamente avaliada destas características, esta atividade faz a sugestão de 

atividades da norma ISO/IEC 12207 que devem estar presentes no processo de 

garantia da qualidade de acordo com a característica do produto relevante ao projeto 

de software. A adição destas atividades deve ser analisada previamente pelo 

responsável pela instanciação do processo; 

• Definir Modelo de Ciclo de Vida: esta atividade visa propor modelo(s) de ciclo de 

vida mais adequado(s) às características do projeto de software a ser executado. Isso 

é analisado a partir de um comparativo entre a caracterização dos modelos de ciclo 

de vida mantida no meta-modelo, discutida na Seção 4.3, e os valores das 

características de projetos de software definidas na atividade Caracterizar Projeto 

de Software da Instância do Processo Especializado. O resultado deste 

comparativo é a relação da(s) característica(s) que indicam adequação e o percentual 

desta para cada modelo de ciclo de vida sugerido. O responsável pela instanciação 

do processo deve analisar este resultado e definir um modelo de ciclo mais 

adequado. É importante enfatizar que todas as demais atividades da Figura 5.7 só 

serão realizadas após a seleção do modelo de ciclo de vida, pois existe a necessidade 
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de se estruturar as atividades do processo em fases que indiquem a ordenação de 

suas realizações. Esta atividade pode ser visualizada na Figura 5.8 que automatiza o 

procedimento desta atividade; 

 

Figura 5.8 Definindo o Modelo de Ciclo de Vida 

• Mapear Modelo de Ciclo de Vida: com base no modelo de ciclo de vida 

previamente selecionado, as fases contempladas no modelo são instanciadas para o 

processo, de forma a possibilitar o mapeamento das atividades encontradas nos 

processos de ciclo de vida de software a cada uma das fases. Vale salientar, ainda, a 

importância da especificação da quantidade de iterações que cada fase deve 

demandar para a sua execução, se necessário; 

• Definir Composição das Atividades do Modelo de Ciclo de Vida: uma vez 

mapeadas as atividades dos processos do ciclo de vida de software às fases presentes 

no modelo de ciclo de vida do processo instanciado, é relevante definir a 

composição existente entre estas atividades, ou seja, estabelecer se uma determinada 
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atividade é realizada a partir da execução de atividades que a compõem. Nesta tarefa 

é dada a sugestão de possíveis composições para atividades, a partir de informações 

mantidas no meta-modelo, discutidas na Seção 4.3. É relevante realizar novamente 

esta composição, já que novas atividades podem surgir ao longo da definição do 

processo de software, uma vez que o meta-modelo possui a característica de ser 

mutável; 

• Definir Encadeamento das Atividades do Modelo de Ciclo de Vida: esta tarefa 

visa definir a seqüência de execução entre as atividades definidas no processo 

instanciado. Vale ressaltar que este encadeamento só é realizado entre atividades que 

estão no mesmo nível de composição, eis a razão da dependência em relação à 

atividade anterior; 

• Definir Técnicas de Avaliação da Qualidade para as Atividades do Modelo de 

Ciclo de Vida: com base no nível de garantia da qualidade do produto definido para 

o projeto de software na execução da atividade Caracterizar Projeto de Software 

da Instância do Processo Especializado, esta tarefa sugere possíveis técnicas de 

avaliação da qualidade, com base nos procedimentos listados na Tabela 4.2. Para 

isso, deve-se identificar qual(is) característica(s) da qualidade do produto é(são) 

caracterizada(s) como relevante(s) para o projeto de software o qual o processo 

instanciado está sendo definido. Baseado nesta sugestão, o responsável analisa e 

aloca as técnicas de avaliação que devem servir para a realização das atividades 

presentes no processo instanciado; 

• Definir Procedimentos para as Atividades do Modelo de Ciclo de Vida: para os 

demais tipos de procedimentos (Métodos, Técnicas que não sejam de Garantia da 

Qualidade, Diretrizes), esta tarefa lista os procedimentos por atividade do processo 

instanciado, em função da granularidade (macro-atividade ou atividade elementar, já 

que métodos são aplicados a macro-atividades e técnicas a atividades elementares, 

como discutido na Seção 4.3), e do tipo dessas atividades (construção, gerência, 

garantia da qualidade). Por fim, o responsável analisa e aloca os procedimentos que 

devem servir para a realização dessas atividades. Esta atividade pode ser visualizada 

na Figura 5.9, onde o especialista do processo seleciona a fase do modelo de ciclo de 

vida e a atividade a serem alocados os procedimentos disponíveis; 
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Figura 5.9 Definindo Procedimentos para as Atividades do Modelo de Ciclo de Vida 

• Definir Recursos para as Atividades do Modelo de Ciclo de Vida: da mesma 

forma que a anterior, esta tarefa lista os recursos caracterizados como humanos, de 

hardware e os de software, em função do tipo das atividades (construção, gerência, 

garantia da qualidade) presentes no processo instanciado, e o responsável analisa e 

aloca os recursos que devem servir para a realização dessas atividades; 

• Visualizar Artefatos das Atividades do Modelo de Ciclo de Vida: esta tarefa 

provê a lista de todos os artefatos caracterizados como de entrada e de saída para as 

atividades presentes no processo instanciado. Estas informações são mantidas no 

meta-modelo, conforme discutido na Seção 4.3. É importante enfatizar que esta 

tarefa possibilita que novos artefatos possam ser definidos às atividades e assim 

novos ativos ao processo de software são mantidos no meta-modelo; 

• Avaliar Parcialmente o Processo: possui o mesmo detalhamento de execução 

descrito para a atividade Avaliar Parcialmente o Processo na Seção 5.1; 
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• Visualizar o Processo de Software: possui o mesmo detalhamento de execução 

descrito para a atividade Visualizar o Processo de Software na Seção 5.1; 

5.4 Modelo de Planejamento da Execução do Processo 

A atividade Definir Plano de Execução do Processo tem a finalidade de ajudar a 

avaliação dos processos em definição a partir de cenários providos para a sua simulação e/ou 

execução. Os cenários são formados por ativos que caracterizam a execução do projeto de 

software (custo, tempo, esforço, cronograma das atividades, métricas, etc.). Estes cenários só 

podem ser definidos para processos instanciados que possuam sua situação Definida, por se 

tratar de um processo que contemple todos os ativos de processo de software necessários para 

o projeto de software ser executado. Estes cenários são compostos de alguns ativos que são 

tratados no diagrama de atividades apresentado na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 Diagrama de Atividades para a atividade Definir Plano de Execução do 

Processo [Oliveira.06a] 

A seguir, cada uma das atividades apresentadas na Figura 5.10 é detalhada: 

• Definir Plano de Execução do Processo: esta tarefa possibilita a identificação do 

plano de execução do processo (nome, objetivos, data da criação) e o controle do 

recurso financeiro inicial e as previsões de início e fim da realização, ou seja, 

permite caracterizar diferentes cenários de execução para o processo instanciado. 
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Vale ressaltar que quando algum plano de execução já existe, esta tarefa apenas fará 

a manipulação dos ativos que compõem este plano; 

• Especificar Métricas do Plano: esta tarefa possibilita especificar um conjunto de 

medições que servem como base para análise da execução dos ativos contemplados 

no processo de software instanciado, referindo-se à mensuração dos indicadores 

quantitativos de produtividade e qualidade, correlatando desempenhos observados 

no passado a fim de derivar previsões de desempenho futuro. Desta forma, detalha-

se o método usado na medição e a unidade a ser usada para a análise do resultado. A 

partir do conjunto de métricas disponíveis, o responsável pela geração do plano de 

execução analisa e aloca algumas métricas que farão parte do cenário; 

• Especificar Estimativas do Plano: semelhante a anterior, esta tarefa provê a 

especificação de um conjunto de estimativas com enfoque em procedimentos para 

estimar tempo, esforço, custo, etc. exigidos na execução dos processos de software. 

A diferença com a tarefa anterior está no fato destas estimativas servirem como 

referências para o início da execução do plano, já as métricas são coletadas ao longo 

desta execução e seus resultados servem para análise. Assim, especifica-se o método 

usado como estimativa e a unidade a ser usada para a análise do resultado. A partir 

do conjunto de estimativas disponíveis, o responsável pela geração do plano de 

execução analisa e aloca algumas estimativas que farão parte do cenário; 

• Definir Cargos no Plano: com base nos recursos humanos alocados para a 

realização das atividades no processo de software instanciado, esta tarefa possibilita 

definir o relacionamento existente entre estes recursos humanos. Este 

relacionamento pode ocorrer na forma de dependência ou hierarquicamente entre os 

cargos, os quais designam responsabilidades e habilidades; 

• Descrever Processo Instanciado: esta tarefa visa dar uma visão geral do processo 

de software instanciado, levando em consideração os ativos constantes no plano de 

execução, ou seja, estabelece-se inicialmente a previsão de início e fim para a 

realização de cada atividade, o que consolida no final o cronograma de execução do 

processo de software; para cada recurso alocado às atividades estima-se o custo por 

dia do mesmo, que provê a mensuração do recurso financeiro inicial que deve ser 
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demandado para a execução do processo a partir do cenário definido. Assim, estes 

ativos dão base para que o processo seja avaliado, a fim de antever problemas na sua 

execução durante a fase de simulação, contemplada no ciclo de vida do ImPProS. 

Esta atividade pode ser visualizada na Figura 5.11 que permite ao especialista do 

processo a seleção da atividade e dos recursos alocados a estas para a posterior 

especificação de um cenário do seu planejamento. Algumas informações (descrição 

da atividade, artefatos gerados e consumidos, descrição dos recursos) provenientes 

da definição do processo são disponibilizadas pelo ambiente para o entendimento do 

especialista; 

 

Figura 5.11 Descrevendo o Plano de Execução do Processo Instanciado 

• Simular Execução: esta atividade apenas inicia a execução da fase de simulação, 

configurando os parâmetros do processo de software instanciado e os ativos 

constantes no plano de execução, que servem como cenário para a realização desta 

fase. O mecanismo que automatiza esta execução, encontra-se em desenvolvimento 
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por outro membro do grupo ImPProS e uma análise preliminar dos requisitos 

contemplados para este fim podem ser encontrados em [Souza.07]. 

5.5 Modelo de Reutilização do Processo 

A reutilização de processos de software é uma técnica de aproveitamento de 

informações produzidas durante a implementação de processos de software anteriores, com o 

objetivo de reduzir o esforço necessário para o desenvolvimento de um novo processo de 

software. O pressuposto básico da reutilização é produzir processos de software de maior 

qualidade e confiabilidade de forma mais produtiva e atendendo às características 

organizacionais e de tipo de projeto de software. 

O fato de que as definições de processo podem ser reunidas em uma biblioteca para 

reutilização é uma das vantagens principais do uso de ambientes orientados a processo. 

Assim, um processo realizado com sucesso pode ser acessado por outros sem muito esforço. 

Esta característica faz com que a organização não somente economize em recursos, mas 

também possa atingir o nível 3 de maturidade do modelo CMMI (na representação por 

estágios), descrito em [Chrissis.06]. 

Embora, à primeira vista, o desafio de descrever modelos reutilizáveis para processos de 

software pareça ser equivalente ao problema tratado pela tradicional área de reutilização de 

produtos software, isso é apenas parcialmente verdade, visto que os processos envolvem 

elementos relacionados com aspectos sociais, organizacionais, tecnológicos e ambientais 

[Reis.02], o que os torna mais complexos, dada a subjetividade para analisar cada um desses 

elementos em um contexto específico. 

A investigação conduzida nesse trabalho tem como intuito principal aumentar o nível de 

automação fornecido na reutilização de processos, apoiando a definição de processos 

abstratos que possam ser reutilizados em diferentes contextos. Assim, o objetivo recai em 

duas frentes: estabelecer mecanismos para recuperar informações sobre processos que tenham 

sido bem-sucedidos anteriormente; e estabelecer um ciclo de vida para que o processo seja 

implementado a partir de componentes reutilizáveis [Oliveira.05b]. Tudo isso deve estar 

alinhado à definição do processo por níveis, como discutido na Seção 3.3.1, já que estes 

níveis permitem uma definição deste processo de forma particionada (gradativa). 
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O mecanismo proposto foi projetado com a finalidade principal de possibilitar que 

processos possam ser armazenados e recuperados a fim de serem reutilizados a partir de 

características associadas ao tipo de processo. 

O armazenamento ocorre durante a fase de definição do processo, no qual 

características são associadas ao mesmo, onde essas servem como ponto-chave para a futura 

recuperação de processos para reuso. No momento da recuperação de um processo para reuso, 

o mesmo pode ser manipulado de forma completa ou pode ser particionado de forma a 

possibilitar que apenas partes específicas (ativos do processo) possam ser recuperadas. 

As sugestões de processos para reuso fornecidas pelo ambiente ImPProS podem ser 

aceitas ou rejeitadas, dependendo se as mesmas estão de acordo com os requisitos do projeto 

de implementação do processo de software. Dentro deste contexto, foram especificadas 

atividades para possibilitar o reuso de processos, identificando atores e atribuindo 

responsabilidades aos mesmos. Estas atividades encontram-se desenvolvidas no escopo da 

ferramenta ProReuse, conforme apresentada na Figura 2.3, e organizadas em um diagrama de 

atividades, apresentado na Figura 5.12 que representa a atividade Reusar Processo presente 

no processo de Definição Progressiva do Processo de Software. 

 

Figura 5.12 Diagrama de Atividades para a atividade Reusar Processo [Oliveira.05b] 

A seguir, cada uma das atividades apresentadas na Figura 5.12 é detalhada: 
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• Capturar Informações do ImPProS: esta atividade torna possível que algumas 

informações extraídas do ImPProS estejam disponíveis durante a análise do processo 

de software a ser reusado. Estas informações dizem respeito ao nível de definição do 

processo de software de acordo com as características organizacionais, de projetos e 

de produtos de software, descritas na Seção 4.2. A importância desta informação é 

possibilitar que o mecanismo de reuso faça uma proposição mais próxima do 

processo solicitado no ImPProS; 

• Criar Projeto de Reuso: o foco desta atividade é criar um projeto no ProReuse para 

a reuso do processo de software, ou seja, uma área no ProReuse que possibilite 

armazenar e manter as informações inerentes à execução do ciclo de vida de reuso 

do processo software a partir de uma identificação específica (nome, descrição, data 

de início e responsável pela atividade de reuso); 

• Inserir e Refinar Características do Processo: os membros alocados no projeto de 

reuso configuram, de acordo com o nível (Processo Padrão, Especialização e 

Instanciação do Processo), a partir de características organizacionais, de projetos e 

de produtos de software, o contexto o qual o processo de software a ser reusado deve 

estar aderente para uso durante a análise da fase de definição do processo de 

software no ImPProS. Estas características variam de acordo com o nível de 

definição solicitado para reuso do processo de software, na atividade Capturar 

Informações do ImPProS, ou seja, quanto mais específico for o nível, maior será a 

quantidade de características usadas na sua configuração. Antes do ProReuse 

fornecer o suporte de analisar processos de software no repositório do ImPProS, 

pode-se analisar e refinar o contexto previamente definido com base na 

caracterização do processo de software mantida no ImPProS, ou seja, os membros 

podem revisar as características inferidas para evitar uma busca imprecisa. Esta 

atividade pode ser visualizada na Figura 5.13, onde para cada característica tem-se 

um limite de valores definidos e a relevância percentual da sua importância no 

contexto da definição do processo de software; 

• Pesquisar e Propor Processo para Reuso: a partir da configuração definida na 

atividade anterior, esta atividade verifica no repositório de processo do ImPProS, 

todos os ativos de processos de software que possuem suas definições próximas ao 
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configurado como base para a pesquisa, ou seja, analisa a existência de processos de 

software ajustados às configurações das características providas. É importante 

enfatizar que este procedimento é realizado de acordo com os níveis de definição do 

processo de software, por exemplo, se foi solicitado o reuso de um processo de 

software padrão, então se pode apenas considerar processos no nível de definição 

padrão. Uma vez que os processos de software forem selecionados a partir de suas 

proximidades às características inferidas, o ProReuse os sugere para que os 

membros analisem o processo mais adequado para reuso; 

 

Figura 5.13 Analisando e Configurando o Reuso do Processo de Software 

• Definir Rank dos Processos: associada à atividade anterior, esta atividade 

especifica a proximidade dos processos analisados e considerados em função das 

características definidas. Esta proximidade serve como uma medida de referência 

para a escolha de um dos processos propostos pelo ProReuse. Vale enfatizar que 

cada característica possui um percentual de relevância (peso de importância) na 

definição do processo de software, influenciando assim no cálculo da proximidade 
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analisada. Esta atividade pode ser visualizada na Figura 5.14 que permite uma 

análise dos processos propostos para a caracterização de reuso previamente definida 

e um rank, em forma de percentual, calculado a partir do acúmulo da quantidade de 

características semelhantes destes processos em relação à caracterização de reuso; 

 

Figura 5.14 Definindo o Rank dos Processos analisados 

• Visualizar Processo: nesta atividade é possível visualizar os detalhes de todos os 

ativos (modelos de ciclo de vida, processos de ciclo de vida de desenvolvimento de 

software, atividades, artefatos, recursos, procedimentos, etc.) do processo de 

software proposto na execução da atividade de reuso. A execução desta atividade é a 

mesma descrita pela atividade Visualizar Processo de Software, apresentada na 

Seção 5.1; 

• Avaliar o Processo Proposto: nesta atividade os membros elaboram um parecer 

avaliativo quanto à adequação do processo de software proposto segundo os critérios 

definidos (Corretude, Completude/Abrangência, Coerência/Adequação, 

Consistência, Utilidade/Aplicabilidade, Originalidade e Relevância) e um 
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comentário adicional que provê uma justificativa desta inferência. Ao final da 

análise destes critérios, os membros determinam o parecer final da avaliação feita: 

“Não Concluído”, que determina que o processo selecionado e avaliado não está 

totalmente aderente às características especificadas; e “Pronto para Uso”, que 

especifica que o procedimento de reuso encontrou o processo de software adequado 

às necessidades. É importante esclarecer que, para esta avaliação, tem-se à 

disposição uma visualização de todos os ativos do processo de software em análise; 

• Definir Parâmetros do Processo Reusado: o foco desta atividade é identificar o 

processo de software resultante da realização da atividade de reuso, ou seja, 

estabelecer os parâmetros de identificação do novo processo a ser mantido no 

ImPProS: o nome e a descrição usados para configurar o processo reusado no 

ImPProS e a data de configuração deste processo reusado; 

• Configurar Processo no ImPProS: esta atividade captura as informações de todos 

os ativos do processo de software selecionado e aprovado para reuso, assim como as 

características que serviram para a sua definição e seus parâmetros, previamente 

definidos, e os torna disponível no repositório de processos do ImPProS. Esta 

configuração no ambiente possibilita que o processo possa ser manipulado e 

modificado de acordo com as necessidades da sua definição. 

5.6 Modelo de Melhoria Contínua do Processo 

Como forma de prover a automação da atividade de melhoria contínua do ImPProS e 

produzir processos de software de maior qualidade e confiabilidade de forma mais produtiva e 

atendendo às características organizacionais, de projetos e de produtos de software, esta seção 

visa descrever a adaptação dos conceitos inerentes à melhoria contínua propostas pelo modelo 

IDEAL [Mcfeeley.96]. Estas atividades encontram-se especificadas no escopo da ferramenta 

ProImprove, conforme apresentada na Figura 2.3. 

O modelo IDEAL, desenvolvido e refinado pelo SEI – Software Engineering Institute, 

como concebido originalmente, era um modelo de ciclo de vida para a melhoria do processo 

de software baseada no CMM – Capability Maturity Model [Paulk.93], e por esta razão o 

modelo usou termos da melhoria deste tipo de processo. Atualmente, o Modelo IDEAL 

fornece um guia para a melhoria contínua das características de um processo organizacional, 
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ou seja, o modelo fornece um guia disciplinado de engenharia para a melhoria contínua, foca 

no gerenciamento do programa de melhoria e estabelece a base para uma estratégia de 

melhoria a longo prazo.  

Ele é composto de fases, atividades e princípios. A abordagem tem forte relacionamento 

com o TQM – Total Quality Management [Lakhe.94]: apoio e suporte; treinamento; uso de 

dados para a tomada de decisões; envolvimento dos participantes; associado com os objetivos 

e necessidades do negócio; continuidade e envolvimento do cliente. O modelo consiste de 

cinco fases: Initiating, fase onde a infra-estrutura inicial da melhoria é estabelecida, os papéis 

e as responsabilidades para esta infra-estrutura são inicialmente definidos, e os recursos 

inicias são atribuídos; Diagnosing, o foco desta fase é desenvolver um entendimento mais 

completo do trabalho de melhoria; Establishing, o objetivo desta fase é desenvolver um plano 

de trabalho detalhado; Acting, as atividades desta fase servem para ajudar uma organização a 

implementar o trabalho realizado nas três fases anteriores (Initiating, Diagnosing e 

Establishing); e Learning, onde a experiência obtida com execução do modelo IDEAL é 

revista para determinar se os esforços conseguiram atingir os objetivos pretendidos, e como a 

organização pode executar a mudança mais eficazmente e/ou eficientemente no futuro. 

Baseado em estudos e análises de aplicações das fases e atividades do modelo IDEAL, 

adaptou-se o modelo ao ImPProS através de um conjunto de atividades, que podem ser 

visualizadas através do diagrama de atividades organizado pelos responsáveis, apresentado na 

Figura 5.15 representando a atividade Melhorar Continuamente o Processo/Plano presente 

no processo de Definição Progressiva do Processo de Software, visto na Figura 3.4. 

A adaptação consistiu no estudo das fases do modelo IDEAL, além das suas atividades 

e princípios, para inseri-lo no contexto do ImPProS. A partir disso, a adaptação foi 

desenvolvida tendo como objetivos [Oliveira.06i]:  

• Utilizar conceitos de melhoria contínua no contexto do ImPProS; 

• Propiciar um estudo sobre o modelo IDEAL e como este se comporta para 

implementação do processo de software. 
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Figura 5.15 Diagrama de Atividades para a atividade Melhorar Continuamente o 

Processo/Plano [Oliveira.06i] 

Inicialmente a atividade Projeto de Melhoria Contínua visa criar um projeto na 

ferramenta ProImprove para a execução da melhoria a ser proposta, ou seja, uma área que 

possibilite armazenar e manter as informações inerentes à execução do ciclo de vida da 

melhoria contínua do processo de software a partir de uma identificação específica (nome, 
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descrição, data da criação, situação, responsável e membros alocados ao projeto). A seguir, a 

atividade Cadastrar Razão corresponde à fase de definiçao do estímulo à mudança no 

modelo IDEAL. É nessa fase onde o projetista do processo especifica os motivos 

organizacionais que motivaram o início da melhoria do processo de software e quais as 

práticas organizacionais que evidenciarão o trabalho de melhoria proposto. Já na atividade 

Definir Contexto da Melhoria, o projetista descreve como a melhoria se encaixa dentro do 

contexto da organização, isto é, como ela afetará os trabalhos existentes na organização e 

quais os objetivos e benefícios que ela trará [Oliveira.06i]. 

Na atividade Construir Apoio à Melhoria algum membro da alta administração da 

organização deve assumir o papel de patrocinador, formalizando o seu interesse pela melhoria 

e garantindo o apoio necessário para que a mesma seja executada. Após receber o apoio 

necessário, o projetista do processo deve executar a atividade Alocar Infra-Estrutura da 

Melhoria, preparando todos os recursos necessários para que a execução da melhoria seja 

iniciada e delegando responsabilidades às partes envolvidas, a partir da análise de restrições, 

esforços e expectativas provenientes da melhoria. Uma vez montada a infra-estrutura, o 

projetista tem que definir os estados atual e desejado para cada prática do processo, através da 

atividade Caracterizar Estados das Práticas. A Figura 5.16 permite a visualização desta 

atividade. 

Depois de definir claramente os estados atuais e desejados para cada prática, o projetista 

executa a atividade Definir Procedimentos, na qual especifica quais os procedimentos 

necessários para que os estados desejados sejam alcançados. A próxima etapa a ser executada 

pelo projetista é Definir Prioridades. Nessa etapa, o projetista deve selecionar o subconjunto 

de práticas do processo que possuem maior prioridade em alcançar os seus estados desejados, 

isso possibilita a criação de sub-melhorias que serão compostas do conjunto de práticas 

definidas como prioritárias [Oliveira.06i]. 

Após definir prioridades, o projetista dever criar um plano estratégico de execução da 

melhoria, a partir da atividade Desenvolver Estratégias, caracterizando a execução de cada 

sub-melhoria e os perfis envolvidos nesta execução. Uma vez definido o plano estratégico, o 

gerente do processo pode dar início à atividade Planejar Ações, a qual possibilita a definição 

de um plano de ações para implantação da melhoria, contendo um cronograma de tarefas, 

marcos e pontos de decisão. O plano de ações inclui, ainda, a descrição da forma de 
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gerenciamento de recursos, atribuição de responsabilidades, definição de métricas, 

mecanismos de tracking, planejamento de estratégias e gerenciamento de riscos. 

 

Figura 5.16 Definindo os Estados das Práticas 

A seguir, o gerente pode iniciar a atividade Criar Solução. A solução é composta pelas 

ferramentas e processos que serão utilizados; conhecimentos e habilidades necessários; ajuda 

externa que pode ser requerida e quaisquer outras informações adicionais. Logo após, a 

solução deve ser testada e, se necessário, refinada, a partir da execução das atividades Testar 

Solução e Refinar Solução. Quando a solução for finalmente validada, esta é implantada a 

partir da execução da atividade Implantar Solução. 

Uma vez a implantação realizada, o projetista do processo deve Analisar e Validar a 

Melhoria, registrando as lições aprendidas durante a sua execução. Essas lições formarão 

uma base de conhecimento do método de implantação de melhorias, permitindo que boas 

práticas sejam reconhecidas e erros sejam evitados no futuro [Oliveira.06i]. O procedimento 

utilizado como base para esta execução encontra-se descrito nas Seções 5.6.1 e 5.6.2. A 
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Figura 5.17 permite uma visualização desta atividade que permite uma caracterização da 

situação da prática organizacional constante na melhoria e uma validação a partir de métricas 

previamente planejadas. Se julgar necessário, o projetista pode, ainda, Propor Ações 

Futuras, recomendações para aperfeiçoar uma habilidade organizacional ou que dizem 

respeito a um aspecto diferente do negócio da organização, a fim de trazer mais eficiência e 

confiabilidade à execução de melhorias futuras, ou à execução de novas sub-melhorias 

provenientes da priorização das práticas pertencentes à melhoria em execução. 

 

Figura 5.17 Analisando e Validando a Execução da Melhoria 

5.6.1 Métricas para Avaliar o Esforço da Melhoria 

Um dos focos desse trabalho foi a utilização de métricas para avaliar o esforço de 

melhoria. Esta avaliação tem como objetivo analisar o processo de melhoria em si, 

identificando os pontos de sucesso e de fracasso. Dessa forma, podem ser propostas ações 

futuras que permitirão que as próximas melhorias do processo sejam efetuadas de forma mais 

eficiente. 
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Para adicionar tal habilidade, a atividade Analisar e Validar Solução, definida na 

Figura 5.15, foi estendida. Esta extensão permite que o responsável pela melhoria atribua 

valores a determinadas características do esforço de melhoria (conjunto de métricas inerentes 

às práticas do processo). A partir dos dados informados, são inferidas informações que podem 

auxiliar a identificação de pontos de deficiência e pontos positivos no procedimento de 

melhoria executado [Oliveira.06i]. 

Na concepção dessa habilidade, foi utilizado o padrão de definição de métricas proposto 

pelo GQM – Goal-Question-Metrics [Basili.94]. Tomou-se como objetivo: aumentar a 

qualidade e eficiência do procedimento executado para realizar melhorias no processo de 

desenvolvimento de software, sob o ponto de vista do responsável pelo processo. A partir 

desse objetivo, foram definidas nove questões a fim de identificar os pontos de sucesso e 

fracasso na execução da melhoria, e assim permitir que ações futuras fossem propostas. 

Para cada uma das questões definidas, foi estabelecido um conjunto de métricas 

associadas (denominadas, neste trabalho, de características do esforço de melhoria). Assim, 

sentiu-se a necessidade de se estender a atividade Analisar e Validar Solução, presente no 

diagrama de atividades de melhoria contínua do ImPProS, para possibilitar a atribuição de 

valores a essas características. Dessa forma, o modelo pode inferir respostas para as questões 

definidas e auxiliar a validação do esforço de melhoria [Oliveira.06i]. 

A lista completa de questões e características associadas e a metodologia de inferência 

encontram-se no Apêndice E. 

5.6.2 Métricas para Validar se o Esforço Desejado foi Atingido 

Outra habilidade foi adicionada no modelo de melhoria contínua, visando permitir a 

utilização de métricas para validar se o estado desejado de cada prática considerada pela 

melhoria foi atingido [Oliveira.06i]. 

A atividade Caracterizar Estados das Práticas, definida no diagrama de atividades da 

Figura 5.15, consiste da identificação das práticas do processo que serão afetadas pela 

melhoria. Para cada prática identificada é descrito o seu estado atual e especificado o seu 

estado desejado, isto é, como espera-se que a prática se encontre após a execução da melhoria. 

Nesta atividade, foi adicionada a habilidade do usuário poder especificar um conjunto de 

métricas cuja análise permitiria inferir se uma determinada prática chegou ao estado desejado. 
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Dessa forma, para cada prática definida, o usuário possui a opção de cadastrar uma conjunto 

de métricas e o seu universo de valores possíveis. 

Para cada valor, ou conjunto de valores, pertencente ao universo de possíveis valores 

das métricas previamente adcionadas, define-se se este indica que a prática está validada ou 

não. A próxima etapa, é a definição de um percentual de validação. Esse percentual indica 

qual a porcentagem mínima de métricas cuja análise resulte um valor que indique que a 

prática foi validada. Quando todas as métricas forem analisadas, o modelo verifica se o 

percentual mínimo foi atingido. Em caso positivo, indica uma sugestão de que a prática está 

validada, caso negativo a sugestão remete a uma prática inválida. 

Outra alteração se deu na atividade Analisar e Validar Solução, presente no diagrama 

de atividades de melhoria contínua do ImPProS. Nessa atividade, deve-se indicar para cada 

prática escolhida para a melhoria, se esta foi validada ou não [Oliveira.06i]. Essa atividade foi 

estendida para possibilitar que o usuário forneça dados relativos à coleta das métricas 

definidas na atividade Caracterizar Estados das Práticas. Uma vez informados todos os 

valores para as métricas associadas a uma prática, o modelo de melhoria contínua pode inferir 

se essa prática foi validada ou não. Essa inferência é apenas uma sugestão, ficando a cargo do 

usuário acatá-la ou não. 

5.7 Modelo de Transformação/Conversão do Processo 

A existência da norma ISO/IEC 12207 e suas emendas 1 e 2, e dos modelos de 

referência ISO/IEC TR 15504, CMMI e MPS.Br, entre outros, implica em uma falta de 

unicidade dos padrões, trazendo assim um problema para as organizações de desenvolvimento 

de software. Para uma organização atingir um determinado mercado, seu processo de software 

deverá ser guiado pelos padrões definidos por uma norma, a exemplo das supracitadas 

[Gonçalves.06]. Caso esta mesma vislumbre entrar em outros mercados talvez haja a 

necessidade de tomar como guia outras normas bastante diferentes. Desse modo, torna-se 

importante adaptar ou transformar/converter processos de acordo com a necessidade do 

mercado.  

A transformação/conversão de processos de software é uma técnica baseada no 

mapeamento do relacionamento entre os ativos das normas e modelos da qualidade, proposto 

em [Gonçalves.06]. O pressuposto básico da transformação/conversão é conseguir fazer uma 
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adaptação destes processos sem agregar um esforço tão grande para especificar novos 

modelos, de forma a garantir unicidade e consistência. Como parte desse trabalho, foi 

definido um mecanismo de gerenciamento e posteriormente o desenvolvimento de uma 

ferramenta, chamada ProConverter, conforme apresentada na Figura 2.3, que serviu como 

protótipo para a automação dessa transformação/conversão. Esse seção fornece uma descrição 

do mecanismo para o ProConverter. Posteriormente, será apresentado o diagrama de 

atividades e as regras de mapeamento entre normas e modelos da qualidade automatizadas 

pelas atividades definidas na ferramenta. 

O ProConverter é uma ferramenta de suporte ao ImPProS com o objetivo de prover a 

transformação/conversão do processo de software em implementação neste ambiente, ou seja, 

a partir do uso de modelos de referência abstratos e concretos, esta ferramenta analisa os 

processos e atividades que compõem um processo implementado no ImPProS e os converte a 

partir dos mapeamentos feitos entre os modelos, conforme discutido na Seção 4.3. Assim, a 

Figura 5.18 apresenta o diagrama contendo as tarefas de gerenciamento da atividade 

Transformar/Converter Processo, presente no processo de Definição Progressiva do 

Processo de Software. 

 

Figura 5.18 Diagrama de Atividades para a atividade Transformar/Converter Processo 

[Gonçalves.06] 
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A seguir, cada uma das atividades apresentadas na Figura 5.18 é detalhada: 

• Criar Projeto de Conversão: esta atividade visa criar um projeto no ProConverter 

para a transformação/conversão do processo de software, ou seja, uma área no 

ProConverter que possibilite armazenar e manter as informações inerentes à 

execução do ciclo de vida de transformação/conversão do processo software a partir 

de uma identificação específica (nome, descrição, data de início e responsável pela 

transformação/conversão); 

• Configurar Conversão: é através dessa atividade que é selecionada a organização, 

conforme discutido na Seção 4.1, a qual se pretende escolher um processo de 

software a ser transformado/convertido. A partir disso, é escolhido o nível de 

definição do processo de software (Processo Padrão, Especialização do Processo ou 

Instanciação do Processo) de origem e finalmente o processo de software que será 

convertido; 

• Visualizar Processo: nesta atividade é possível visualizar os detalhes de todos os 

ativos (modelos de ciclo de vida, processos de ciclo de vida de desenvolvimento de 

software, atividades, artefatos, recursos, procedimentos, etc.) do processo de 

software escolhido para execução da transformação/conversão. A execução desta 

atividade é a mesma descrita pela atividade Visualizar Processo de Software, 

descrita na Seção 5.1; 

• Parametrizar Conversão: o foco desta atividade é parametrizar a conversão de 

processo de software, ou seja, estabelecer os parâmetros de identificação do novo 

processo resultante da transformação/conversão. Desse modo, inicialmente é 

definido o nome, a descrição e a data de geração do processo convertido. 

Posteriormente é escolhido a norma e modelo da qualidade, o qual este processo se 

baseará durante a conversão, ou seja, a nova norma e modelo da qualidade que o 

processo convertido terá seus ativos aderentes ao final da execução das regras de 

mapeamento da transformação/conversão, descritas na Seção 5.7.1. A Figura 5.19 

permite uma visualização desta atividade; 

• Parametrizar Projeto ImPProS: se durante a atividade Configurar Conversão foi 

selecionado o nível Processo Padrão, faz-se necessário criar um projeto no ImPProS 
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a fim de associar o processo convertido para sua manipulação e modificação no 

ambiente, já que este trata-se do primeiro nível de definição do processo de software 

presente na ferramenta ProDefiner do ambiente ImPProS. Os demais níveis de 

processo (Especialização e Instanciação do Processo) possuem uma referência 

automática quando da escolha do processo a ser convertido, ou seja, o processo 

especializado está associado a um processo padrão e, por conseguinte o processo 

instanciado está associado a um processo especializado, já mantidos no ImPProS; 

 

Figura 5.19 Parametrizando a Conversão do Processo de Software 

• Mapear Diretamente o Processo: baseado na configuração e parametrização da 

conversão definidos nas atividades Configurar Conversão e Parametrizar 

Conversão, todos os possíveis processos do ciclo de vida de desenvolvimento de 

software e as atividades que compõem o processo de origem (processo selecionado 

na atividade Configurar Conversão) são mapeados diretamente de acordo com as 

regras de mapeamento descritas na Seção 5.7.1; 
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• Mapear Indiretamente o Processo: após o mapeamento direto de parte do 

conteúdo do processo de origem, todos os possíveis processos do ciclo de vida de 

desenvolvimento de software e atividades deste processo de origem são mapeados 

indiretamente de acordo com as regras de mapeamento descritas na Seção 5.7.1. A 

diferença entre os mapeamentos diretos e indiretos decorre da origem dos ativos de 

processo de software mantidos no meta-modelo do ImPProS e do relacionamento 

(mapeamento) existente entre eles. Uma melhor discussão sobre isso é provida na 

seção 5.7.1; 

• Visualizar e Configurar o Processo Convertido: permite a visualização e análise 

do processo convertido a partir dos processos do ciclo de vida de desenvolvimento 

de software e atividades mapeados direta e indiretamente, e a configuração no 

ImPProS deste processo para ser manipulado e modificado de acordo com as 

necessidades da sua definição; 

5.7.1 Regras de Mapeamento entre Normas e Modelos da Qualidade 

Com base nos tipos de mapeamentos propostos na Seção 3.4, é possível prover ao 

ProConverter um serviço direcionado à transformação/conversão de processos de software de 

acordo com a norma e modelo da qualidade definido para o processo da organização, ou seja, 

transformar/converter um processo de software com base nas terminologias (processos e 

atividades) presentes nas normas e modelos da qualidade disponíveis e mapeadas no 

ImPProS. Desta forma, a transformação/conversão procede analisando-se as terminologias 

inferidas a um processo de software, posteriormente verifica-se as regras de mapeamento 

(possíveis relações, mapeamentos, entre as terminologias das normas e modelos da qualidade) 

disponíveis no meta-modelo de processo do ImPProS e converte-se estas terminologias para 

os padrões adotados pela norma e modelo da qualidade escolhida [Gonçalves.06]. Esta 

transformação/conversão ocorre em dois níveis:  

• Conversão Direta, onde as terminologias analisadas e convertidas são originadas de 

normas e modelos da qualidade e suas conversões obedecem aos tipos de 

mapeamento (segundo discutido na seção 3.4, estes são: Mapeamentos de Processos 

e Atividades entre a norma ISO/IEC 12207 e os Modelos de Referência Concretos; 

Mapeamentos de Processos entre os Modelos de Referência Abstratos e a norma 

ISO/IEC 12207; Composição dos Resultados Esperados em Atividades entre os 
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Modelos de Referência Abstratos e os Concretos) propostos no meta-modelo de 

processo do ImPProS. Por exemplo, o meta-modelo do ImPProS pode apresentar o 

seguinte mapeamento: as atividades “Identificar Itens de Configuração” (SP 1.1-1) e 

“Estabelecer um Sistema de Gerência de Configuração” (SP 1.2-1) constantes na 

área de processo23 de Gerência de Configuração do CMMI, podem ser mapeadas 

para a atividade “Identificação da Configuração” (6.2.2) presente no processo de 

Gerência de Configuração da norma ISO/IEC 12207, e que, por sua vez, pode ser 

mapeada para as atividades “Estabelecer um Sistema de Gerência de Configuração” 

(SUP.2.BP3), “Identificar Itens de Configuração” (SUP.2.BP3) e “Manter Descrição 

dos Itens de Configuração” (SUP.2.BP4) constantes no processo de Gerência de 

Configuração da norma ISO/IEC TR 15504. Assim, a conversão direta pode ocorrer 

entre um processo que tenha as atividades recomendadas pelo CMMI para um 

processo que seja aderente à ISO/IEC TR 15504; 

• Conversão Indireta, onde a origem das terminologias dos processos e atividades 

(conforme detalhado na Seção 4.3) é proveniente da organização, tipo de projeto de 

software, tipo de organização, genérico ou das normas e modelos da qualidade que 

não estejam contempladas nos mapeamentos constantes no meta-modelo de processo 

do ImPProS. De uma forma geral esta classificação serve apenas para identificar e 

tratar os ativos de processo de software que se encontram mapeados no meta-modelo 

do ImPProS. Por exemplo, o meta-modelo do ImPProS pode apresentar uma 

atividade denominada “Analisar Solicitações de Mudanças” constante na disciplina24 

de Gerência de Configuração e Mudança do RUP que seja caracterizada como 

Genérica. Assim, a conversão indireta não verifica os mapeamentos, já que estes não 

existem, e usa este ativo definido ao processo de software. 

É importante enfatizar, ainda, que, pelo fato do ImPProS dispor de dois tipos de 

modelos de referência (Abstratos e Concretos), definidos na Seção 3.4, as regras presentes 

nesta transformação/conversão variam dependendo do tipo de norma e modelo da qualidade 

definido para o processo de software de origem (processo que está sendo usado como base 

para a execução do mecanismo de transformação/conversão) e do tipo definido ao processo a 

                                                
23 Conjunto de práticas relatadas que, quando cumpridas coletivamente, satisfazem um conjunto de objetivos 
considerados importantes para se ter uma melhoria significativa naquela área [Chrissis.06]. 
24 Coleção de atividades relacionadas a uma área de interesse principal, como Modelagem de Negócios, 
Requisitos, Análise e Projeto, etc. [Kruchten.03]. 
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ser convertido (processo resultante da execução do mecanismo de transformação/conversão), 

ou seja, durante a definição de um processo de software no ImPProS, a equipe de trabalho 

escolhe uma norma e modelo da qualidade para orientar a sua definição e outra para 

transformar/converter este processo já definido [Gonçalves.06]. Desta forma, as regras, além 

de serem categorizadas de acordo com o tipo de transformação/conversão, variam em função 

dos dois tipos possíveis de definição das normas e modelos da qualidade aos processos de 

software, a saber: a primeira definição decorre do processo de origem ser baseado em um 

Modelo de Referência Concreto ou Modelo de Referência Abstrato e o processo a ser 

convertido ser baseado em um Modelo de Referência Concreto; e a segunda decorre da 

possibilidade do processo de origem ser baseado em um Modelo de Referência Abstrato ou 

Modelo de Referência Concreto e o processo a ser convertido ser baseado em um Modelo de 

Referência Abstrato. 

As Figuras 5.20 e 5.21 permitem uma visualização das regras de transformação/ 

conversão de acordo com os níveis de transformação/conversão do processo e dos tipos de 

definição das normas e modelos da qualidade. Cada regra presente será detalhadamente 

explicada após a exposição. Para um melhor entendimento das Figuras 5.20 e 5.21, vale as 

considerações: o Apêndice I apresenta uma descrição das notações do SPEM usadas; as setas 

existentes entre as notações caracterizam a regra de conversão proveniente dos mapeamentos 

mantidos no meta-modelo do ImPProS; o retângulo superior representa as regras de 

Conversão Direta e o inferior representa as regras de Conversão Indireta; embaixo de cada 

notação encontra-se representado a origem do ativo de processo de software (processo ou 

atividade). 
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Figura 5.20 Regras de Conversão Direta e Indireta do Processo de Software, onde o 

processo de origem é baseado em um Modelo de Referência Concreto ou Modelo de 

Referência Abstrato e o processo a ser convertido é baseado em um Modelo de 

Referência Concreto [Gonçalves.06] 

Com base na Figura 5.20, pode-se detalhar as seguintes regras de Conversão Direta: 

• Se um processo do ciclo de vida de desenvolvimento de software ou atividade 

presente no processo de software de origem da organização for do tipo ISO/IEC 

12207, verifica-se no meta-modelo do ImPProS se este possui algum mapeamento 

com algum processo ou atividade que tenha como origem o Modelo de Referência 

Concreto definido ao processo de software a ser convertido. Caso positivo, o 
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resultado da transformação/conversão refere-se a este processo ou atividade 

mapeado; 

• Se uma atividade presente no processo de software de origem da organização for do 

mesmo tipo do Modelo de Referência Concreto definido a este processo da 

organização, verifica-se no meta-modelo do ImPProS se esta possui algum 

mapeamento com alguma atividade do tipo ISO/IEC 12207. Caso positivo, verifica-

se novamente no meta-modelo do ImPProS se esta(s) atividade(s) do tipo ISO/IEC 

12207 possui(em) algum mapeamento com alguma atividade que tenha como 

origem o Modelo de Referência Concreto definido ao processo a ser convertido. 

Caso positivo, o resultado da transformação/conversão refere-se a esta atividade 

mapeada; 

• Se um processo do ciclo de vida de desenvolvimento de software presente no 

processo de software de origem da organização for do mesmo tipo do Modelo de 

Referência Concreto ou Modelo de Referência Abstrato definido a este processo da 

organização, verifica-se no meta-modelo do ImPProS se este possui algum 

mapeamento com algum processo do tipo ISO/IEC 12207. Caso positivo, verifica-se 

novamente no meta-modelo do ImPProS se este(s) processo(s) do tipo ISO/IEC 

12207 possui(em) algum mapeamento com algum processo que tenha como origem 

o Modelo de Referência Concreto definido ao processo a ser convertido. Caso 

positivo, o resultado da transformação/conversão refere-se a este processo mapeado. 
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Figura 5.21 Regras de Conversão Direta e Indireta do Processo de Software, onde o 

processo de origem é baseado em um Modelo de Referência Concreto ou Modelo de 

Referência Abstrato e o processo a ser convertido é baseado em um Modelo de 

Referência Abstrato [Gonçalves.06] 

Com base na Figura 5.21, pode-se detalhar as seguintes regras de Conversão Direta: 

• Se um processo do ciclo de vida de desenvolvimento de software presente no 

processo de software de origem da organização for do tipo ISO/IEC 12207, verifica-

se no meta-modelo do ImPProS se este possui algum mapeamento com algum 

processo que tenha como origem o Modelo de Referência Abstrato definido ao 
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processo a ser convertido. Caso positivo, o resultado da transformação/conversão 

refere-se a este processo mapeado; 

• Se uma atividade presente no processo de software de origem da organização for do 

mesmo tipo do Modelo de Referência Concreto definido a este processo da 

organização, verifica-se no meta-modelo do ImPProS se esta possui algum 

mapeamento com algum resultado esperado do Modelo de Referência Abstrato 

definido ao processo a ser convertido. Caso positivo, verifica-se novamente no meta-

modelo do ImPProS se este(s) resultado(s) esperado(s) possui(em) algum 

mapeamento com alguma atividade que tenha como origem algum Modelo de 

Referência Concreto, diferente do definido ao processo de software de origem da 

organização. Caso positivo, o resultado da transformação/conversão refere-se a esta 

atividade mapeada; 

• Se um processo do ciclo de vida de desenvolvimento de software presente no 

processo de software de origem da organização for do mesmo tipo do Modelo de 

Referência Concreto ou Modelo de Referência Abstrato definido a este processo da 

organização, verifica-se no meta-modelo do ImPProS se este possui algum 

mapeamento com algum processo do tipo ISO/IEC 12207. Caso positivo, verifica-se 

novamente no meta-modelo do ImPProS se este(s) processo(s) do tipo ISO/IEC 

12207 possui(em) algum mapeamento com algum processo que tenha como origem 

o Modelo de Referência Abstrato definido ao processo a ser convertido. Caso 

positivo, o resultado da transformação/conversão refere-se a este processo mapeado; 

Para a Conversão Indireta, como se pode perceber nas Figuras 5.20 e 5.21, as regras 

definidas segundos os dois tipos de definição das normas e modelos da qualidade são as 

mesmas. A seguir tem-se um detalhamento destas regras: 

• Se um processo do ciclo de vida de desenvolvimento de software ou atividade 

presente no processo de software de origem da organização for do tipo ISO/IEC 

12207, verifica-se no meta-modelo do ImPProS se este possui algum mapeamento 

com algum processo ou atividade que tenha como origem o Modelo de Referência 

Concreto definido ao processo a ser convertido. Caso negativo, o resultado da 

transformação/ conversão refere-se ao processo ou atividade oriundo do tipo 

ISO/IEC 12207; 
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• Se uma atividade presente no processo de software de origem da organização for do 

mesmo tipo do Modelo de Referência Concreto definido a este processo da 

organização, verifica-se no meta-modelo do ImPProS se esta possui algum 

mapeamento com alguma atividade do tipo ISO/IEC 12207: caso negativo, o 

resultado da transformação/conversão refere-se a atividade oriunda do Modelo de 

Referência Concreto definido ao processo de origem; caso positivo, verifica-se 

novamente no meta-modelo do ImPProS se esta(s) atividade(s) do tipo ISO/IEC 

12207 possui(em) algum mapeamento com alguma atividade que tenha como 

origem o Modelo de Referência Concreto definido ao processo a ser convertido, 

caso negativo, o resultado da transformação/conversão refere-se a atividade do tipo 

ISO/IEC 12207; 

• Se um processo do ciclo de vida de desenvolvimento de software presente no 

processo de software de origem da organização for do mesmo tipo do Modelo de 

Referência Concreto ou Modelo de Referência Abstrato definido a este processo de 

software da organização, verifica-se no meta-modelo do ImPProS se este possui 

algum mapeamento com algum processo do tipo ISO/IEC 12207: caso negativo, o 

resultado da transformação/conversão refere-se ao processo oriundo do Modelo de 

Referência Concreto ou Modelo de Referência Abstrato definido ao processo de 

origem; caso positivo, verifica-se novamente no meta-modelo do ImPProS se este(s) 

processo(s) do tipo “ISO/IEC 12207” possui(em) algum mapeamento com algum 

processo que tenha como origem o Modelo de Referência Abstrato definido ao 

processo a ser convertido, caso negativo, o resultado da transformação/conversão 

refere-se ao processo do tipo ISO/IEC 12207; 

• Se um processo do ciclo de vida de desenvolvimento de software ou atividade 

presente no processo de origem da organização for do tipo Específico da 

Organização ou Genérico, o resultado da transformação/conversão refere-se a este 

mesmo processo ou atividade, já que não faz parte das regras de mapeamento 

existentes no meta-modelo do ImPProS; 

• Se uma atividade presente no processo de origem da organização for do tipo 

Específica do Tipo da Organização ou Específica do Tipo de Software, o resultado 
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da transformação/conversão refere-se a esta mesma atividade, já que não faz parte 

das regras de mapeamento existentes no meta-modelo do ImPProS; 

5.8 Modelo de Aquisição do Conhecimento 

As organizações enfrentam constantes mudanças motivadas por diversos fatores. A alta 

concorrência, por exemplo, exige das organizações habilidades para fornecer produtos e 

serviços mais inovadores. As exigências dos clientes são outros fatores causadores de 

mudanças, pois as organizações devem se preocupar em criar produtos e prover serviços que 

satisfaçam as necessidades dos seus clientes para garantir confiança e satisfação. A 

globalização dos mercados e o desenvolvimento de novas tecnologias também são 

motivadores de mudanças ao exigir das organizações mais agilidade dos seus processos de 

negócio [Truex.99]. 

A capacidade das organizações de realizar mudanças que aumentem suas vantagens 

competitivas é fundamental para garantir a sobrevivência no mercado. No entanto, essas 

mudanças geralmente não trazem os resultados esperados devido à pouca compreensão da 

organização sobre ela mesma, ou seja, a realização de mudanças que propiciem benefícios à 

organização é dificultada pelo pouco conhecimento da organização sobre a forma como os 

seus processos de negócio são realizados e sobre a sua estrutura organizacional. Assim, as 

organizações necessitam aumentar o conhecimento organizacional para tornarem-se mais 

competitivas [Montoni.03]. 

A gerência do conhecimento promove o capital intelectual através do apoio ao 

aprendizado organizacional e da manutenção de uma memória organizacional. Desta forma, a 

organização adquire habilidades para aprender de forma contínua sobre as atividades dos 

processos de negócio, além de aumentar o conhecimento sobre os clientes, tecnologias e áreas 

de atuação [Souza.03]. Organizações que desenvolvem software, por exemplo, possuem 

processos de negócio altamente dinâmicos, empregam diversas tecnologias e a rotatividade de 

pessoal geralmente é bastante alta. Assim, é muito importante gerenciar de forma adequada o 

conhecimento que os membros dessas organizações possuem, bem como o conhecimento 

sobre as tecnologias utilizadas para a realização das atividades de desenvolvimento de 

software. Desta forma, é possível melhorar a execução dos processos, além de preservar o 

conhecimento quando os membros saem da organização [Truex.99]. 
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As atividades do processo de desenvolvimento de software são dinâmicas, ou seja, 

diversos problemas surgem durante a execução das atividades e decisões de projeto devem ser 

tomadas constantemente. O sucesso do projeto de software dependerá do resultado das 

soluções e decisões tomadas. O conhecimento criado e utilizado ao longo do processo de 

desenvolvimento constitui um recurso da organização desenvolvedora de software e, portanto, 

deve ser administrado eficientemente. 

A aquisição de conhecimento utilizado pelos executantes durante o processo de 

desenvolvimento permite que a organização compreenda melhor os seus processos. No 

entanto, isto é difícil de ser realizado, pois os desenvolvedores têm dificuldades em 

exteriorizar seu conhecimento devido ao pouco ou nenhum tempo dedicado à reflexão sobre 

os problemas ocorridos e decisões tomadas durante a realização das atividades do processo. 

Assim, o processo de aquisição de conhecimento deve ser integrado ao processo de 

desenvolvimento de software de forma a minimizar o impacto na rotina normal de trabalho e 

o esforço de registro do conhecimento. Para apoiar este processo, uma infra-estrutura de 

aquisição de conhecimento deve ser desenvolvida permitindo que diversos tipos de 

conhecimento sejam capturados a partir de múltiplas fontes [Oliveira.06h]. 

Assim, esta seção apresenta os fluxos de trabalhos que descrevem a aquisição de 

conhecimento tácito e explícito de membros da organização relacionado a processos de 

negócio, apoiados de forma automatizada pela ferramenta ProKnowledge, conforme 

apresentada na Figura 2.3. O conhecimento explícito é aquele que pode ser facilmente 

expresso na forma de palavras e números ou encontra-se representado na forma de 

documentos e em repositórios de dados. Já o conhecimento adquirido a partir de experiências 

pessoais e que se encontra apenas nas mentes das pessoas é chamado de tácito. Desta forma, a 

Seção 5.8.1 detalha algumas abordagens de aquisição de conhecimento descritas na literatura 

especializada, e a Seção 5.8.2 detalha os fluxos de trabalho propostos. 

5.8.1 Abordagens de Aquisição do Conhecimento 

Diversas abordagens para a aquisição de conhecimento no desenvolvimento de software 

são encontradas na literatura. Basili et al. [Basili.01] define uma metodologia baseada no 

conceito de Fábricas de Experiências para implementar um Sistema de Gerência de 

Experiência (SGE) com o objetivo de adquirir conhecimento de lições aprendidas e melhores 

práticas em projetos, além de conhecimento estratégico para a organização e conhecimento 
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sobre os clientes. Brandt e Nick [Brandt.01] apresentam uma abordagem para aquisição de 

conhecimento na qual ao final de cada projeto o conhecimento é adquirido através de 

relatórios de análise de projetos que são transformados em casos de experiências e 

armazenados em uma base de experiência. Os autores utilizam o raciocínio baseado em casos 

(CBR) [Wangenheim.03], pois consideram que este método é adequado para a reutilização 

apoiada por computador de experiências em gerência de projetos. 

Holz et al. [Holz.01] propõe uma abordagem de gerência do conhecimento centrado em 

processo para promover o aprendizado organizacional. Esse trabalho tem como objetivo 

adquirir conhecimento de processo de desenvolvimento em um ambiente de desenvolvimento 

de software através da estruturação de conhecimento no processo. O ambiente permite 

adquirir dos usuários o conhecimento sobre os métodos que descrevem como desempenhar as 

atividades do processo e as metas a serem alcançadas, além de conhecimento sobre as 

necessidades de pessoal qualificado e outras informações necessárias para realizar as 

atividades do processo. Henninger [Henninger.01] define uma abordagem para aquisição de 

experiências de projetos de software através da construção e manutenção de um repositório de 

conhecimento de projetos. A abordagem utiliza um sistema baseado em regras para ajustar a 

metodologia padrão de desenvolvimento segundo as características de projetos específicos. O 

sistema possui uma arquitetura baseada em casos para capturar e prover conhecimento de 

processo de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do projeto.  

Montoni [Montoni.03] define um processo sistemático para apoiar a aquisição, 

filtragem e empacotamento de conhecimento de membros da organização relacionado a 

processos de negócio. 

5.8.2 Modelo Dinâmico de Aquisição do Conhecimento no ImPProS 

O modelo comportamental definido no ambiente ImPProS tem a finalidade de ser 

genérico para possibilitar a aquisição de diferentes tipos de conhecimento em diversos 

contextos e áreas de negócio, embora a sua concepção inicial tenha origem em processos de 

software [Oliveira.06h]. Este modelo tende a permitir a exteriorização de conhecimento 

utilizado e criado durante a execução de processos de negócio de forma não-invasiva 

minimizando, assim, o desvio do fluxo normal de trabalho dos executantes do processo e 

evitando atrasos e falhas na execução de suas atividades. Além de apoiar a aquisição de 

conhecimento, o modelo apóia também a filtragem do conhecimento relevante para a 
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organização para garantir que somente conhecimentos úteis sejam mantidos no repositório de 

conhecimento organizacional. A revisão do conhecimento também faz parte do modelo 

comportamental de aquisição para adequar o conteúdo e o formato do conhecimento 

facilitando a sua utilização em contextos diferentes dos quais foram adquiridos.  

A Figura 5.22 apresenta o diagrama de atividades, visando fornecer suporte à atividade 

Adquirir Conhecimento/Experiência/Habilidades, presente no processo de Definição 

Progressiva do Processo de Software gestão do conhecimento, automatizadas pela ferramenta 

ProKnowledge. 

 

Figura 5.22 Diagrama de Atividades para a atividade Adquirir Conhecimento/ 

Experiência/Habilidades [Oliveira.06h] 
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A seguir, cada uma das atividades apresentadas na Figura 5.22 é detalhada 

[Oliveira.06h]: 

• Manter Conhecimento: esta atividade tem como objetivo adquirir de especialistas 

em um determinado processo, conhecimento explícito sobre descrição das atividades 

do processo e conhecimento tácito utilizado nas tomadas de decisão das atividades 

do processo. A aquisição de conhecimento pode ser realizada em dois momentos 

diferentes: (a) aquisição independente da execução de um processo, e, (b) aquisição 

durante a execução de um processo. Todo o conhecimento adquirido é armazenado 

em uma base intermediária para ser avaliado pelo comitê de avaliação de 

conhecimento da organização. Inicialmente o usuário define o contexto no qual o 

conhecimento será gerenciado, ou seja, a área de aplicação do conhecimento (por 

exemplo: Processos de Software); posteriormente o usuário precisa definir palavras-

chave que permitirão a indexação dos conhecimentos. Por fim, o próximo passo está 

na identificação do tipo de conhecimento que se deseja registrar (por exemplo: Lição 

Aprendida, Idéia, Dúvida, etc.) e no fornecimento das informações referentes ao tipo 

de conhecimento identificado (por exemplo: uma Lição Aprendida apresenta Título, 

Problema, Conseqüência do Problema, Causa do Problema, Solução para o 

Problema e Resultado da Solução) e registro do item de conhecimento (o 

conhecimento a ser adquirido para cada tipo, propriamente dito); 

• Empacotar Conhecimento: o objetivo desta atividade é adaptar o conteúdo do 

conhecimento avaliado da base intermediária e transformar o formato de aquisição 

desse conhecimento em um formato adequado para sua transferência. Esta atividade 

se subdivide em dois passos: primeiro o conteúdo do item de conhecimento é revisto 

e deve-se estruturá-lo segundo o formato mais adequado para ser disponibilizado na 

organização; posteriormente o conhecimento é indexado no repositório da 

organização para ser recuperado durante a execução de um processo pelos membros 

da organização. A atividade de indexação pode ser visualizada na Figura 5.23 onde o 

usuário seleciona o item de conhecimento e a ferramenta caracteriza as 

especificações (tipo de conhecimento, tipo de informação com as informações 

previamente registradas) referentes a este, por fim um conjunto de palavras-chave é 

disponibilizado de acordo com o contexto do conhecimento para que o usuário 

indexe apropriadamente ao item de conhecimento; 
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Figura 5.23 Indexando o Item de Conhecimento 

• Filtrar Conhecimento: o objetivo desta atividade é verificar a adequação do 

formato de representação e do conteúdo dos itens de conhecimento registrados na 

base intermediária, ou seja, nesta atividade, deve ser verificado se os itens de 

conhecimento possuem valor e se podem ser reutilizados. Inicialmente são 

atribuídos itens de conhecimento aos membros do comitê de avaliação a fim de 

avaliá-los; por conseguinte estes membros são notificados; cada membro do comitê 

de avaliação deve elaborar um parecer de sua avaliação segundo os critérios 

definidos (Corretude, Completude/Abrangência, Coerência/ Adequação, 

Consistência, Utilidade/Aplicabilidade, Originalidade e Relevância); assim, o 

responsável pelo comitê de avaliação analisa as avaliações individuais, define o 

consenso e toma a decisão pertinente sobre a avaliação do item de conhecimento 

(Manter na Base o Conhecimento ou Remover da Base o Conhecimento); 
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• Disseminar Conhecimento: o objetivo desta atividade é comunicar ao público alvo 

sobre o novo item de conhecimento disponibilizado. A comunicação deve conter 

informações sobre o conteúdo do item e seu contexto de utilização; 

• Consultar Conhecimento: a finalidade desta atividade é possibilitar que os 

interessados nos conhecimentos mantidos no repositório da organização tenham 

acesso e manipulem estas informações e suas aplicações. Desta forma, o interessado 

fornece o contexto de aplicação do conhecimento e uma palavra-chave que tenha 

servido para indexá-lo. Posteriormente, é listado um conjunto de conhecimentos 

associados a esta palavra-chave, onde o interessado tem ainda a possibilidade de 

visualizar detalhes do conhecimento consultado; 

• Inserir Comentário Adicional: esta atividade permite que comentários de outros 

usuários sobre um conhecimento também possam ser visualizados e mantidos. Estes 

comentários aumentam a confiança dos usuários no conhecimento sendo consultado 

visto que outros usuários utilizaram o conhecimento e obtiveram benefícios com a 

sua utilização. Os comentários de usuários do conhecimento também podem ser 

úteis durante a manutenção do repositório da organização para identificar o 

conhecimento armazenado que realmente está trazendo benefícios para a 

organização. 

5.9 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os mecanismos de gerenciamento para a definição 

progressiva do processo de software no ImPProS. Inicialmente, os modelos de definição do 

processo padrão, de especialização e instanciação do processo, e do plano de execução do 

processo definido foram discutidos a partir do detalhamento das atividades que os tornam 

automatizáveis no ambiente. Por conseguinte, as abordagens que garantem no ImPProS as 

tarefas de reutilização do processo, de melhoria contínua, de transformação/conversão do 

processo e de aquisição do conhecimento foram detalhadamente expostas a partir de suas 

atividades e regras. Vale ressaltar que estes mecanismos possuem suas finalidades claramente 

focadas durante a definição de processos de software se usados de forma integrada. 
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Capítulo 6 

Experimentação 

 

Este capítulo descreve o uso prático do modelo proposto a partir da execução das 

atividades do ProDefiner e ferramentas de suporte do ImPProS em duas situações que 

envolvem a implementação de processos de software. As estratégias experimentais usadas 

foram conduzidas com o objetivo de avaliar os serviços de definição e de infra-estrutura 

propostos no modelo, com foco em: identificar se este modelo auxilia na implementação de 

processos de software em organizações que possuem um programa de melhoria da qualidade; 

e se este modelo favorece o aprendizado das práticas da qualidade de software a partir do 

ensino da implementação de processos. 

Para a análise do primeiro foco, usou-se o Survey, pois trata de uma investigação 

executada em retrospectiva, conduzido quando algumas técnicas ou ferramentas já tenham 

sido utilizadas [Travassos.02]. Esta estratégia foi usada nesta tese com o objetivo 

exploratório, onde partiu-se de um estudo preliminar para uma investigação mais profunda. 

Os principais meios para coletar as informações qualitativas foram os questionários. 

Para o segundo foco usou-se o Experimento, que segundo Travassos em [Travassos.02], 

deve ser tratado como um processo da formulação ou verificação de uma teoria. A fim de que 

o processo ofereça os resultados válidos, ele deve ser propriamente organizado e controlado 

ou, pelo menos, acompanhado. O objetivo do experimento é manipular uma ou algumas 

variáveis e manter as outras fixas, medindo o efeito do resultado. Os experimentos são 

apropriados para confirmar as teorias, confirmar o conhecimento convencional, explorar os 

relacionamentos, avaliar a predição dos modelos ou validar as medidas. 
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Desta forma, a avaliação da tese em proposição foi feita através de experimentações das 

atividades contempladas no ciclo de vida da definição progressiva do processo de software e a 

verificação da adequação dos resultados obtidos nas fases de caracterização do processo, 

definição do processo nos diferentes níveis de abstração, aquisição de conhecimento, melhoria 

contínua, reutilização e transformação/conversão do processo organizacional.  

Para o Experimento, usou-se como referencial as fases contempladas no processo de 

experimentação proposto por [Travassos.02], que aborda a Definição, como sendo a primeira 

fase onde o experimento é expresso em termos e objetivos. A fase de Planejamento vem em 

seguida, na qual o projeto do experimento é determinado, a instrumentação é considerada e os 

aspectos da validade do experimento são avaliados. A Execução do experimento segue o 

planejamento, onde os dados experimentais são coletados para serem analisados e avaliados 

na fase de Análise e Interpretação. Já para o Survey, as seguintes fases foram usadas, segundo 

as orientações de [Travassos.02]: Apresentação do modelo a ser avaliado a partir de um 

projeto piloto, e das iniciativas correlatas; Interpretação dos serviços do modelo para um 

melhor entendimento destes em relação aos considerados como fundamentais; Preenchimento 

do Questionário de avaliação do modelo proposto; Análise Qualitativa dos resultados 

inferidos no questionário. 

Assim, este capítulo faz um detalhamento do Experimento realizado em uma disciplina 

de Qualidade de Software da graduação do Centro de Informática da UFPE a partir da 

execução de cada uma destas fases, e do Survey realizado ao longo de uma sessão técnica do 

Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software – SBQS 2007 com especialistas na 

implementação de processos e na qualidade de software. As Seções 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 

permitem um entendimento mais caracterizado do Experimento realizado, e a Seção 6.5 

descreve o Survey executado. 
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6.1 Definição dos Objetivos 

A fase de Definição descreve os objetivos, o objeto de estudo, o foco da qualidade, o 

ponto de vista e o contexto. Como resultado, a fase de Definição fornece a direção geral do 

experimento, o seu escopo, a base para a formulação das hipóteses e as notações preliminares 

para a avaliação da validade. 

6.1.1 Objetivo Global 

Definir se o processo automatizado proposto pelo ImPProS oferece e favorece suporte 

gradual à Definição Progressiva do Processo de Software necessário para o início da sua 

implementação. 

6.1.2 Objetivo da Medição 

Tendo como base o ciclo de vida definido para o meta-processo de software descrito em 

[Osterweil.87], caracterizar: 

1. Quais os serviços de definição e de infra-estrutura propostos pelo ImPProS que os 

usuários recebem: 

• quais são os serviços automatizados de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS que os usuários consideram úteis para o 

início da implementação de um processo de software; 

• quais são os serviços automatizados de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS que os usuários consideram inúteis para 

o início da implementação de um processo de software; 

2. Quais os serviços de definição e de infra-estrutura propostos pelo ImPProS que 

oferecem aos usuários funções insuficientes para este fim: 

• quais são os serviços automatizados de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS que necessitam um melhor 

detalhamento; 
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• quais são os serviços automatizados de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS que apresentam um detalhamento 

excessivo; 

3. Quais os serviços de definição e de infra-estrutura propostos pelo ImPProS que os 

usuários gostariam que tivessem disponíveis além dos já oferecidos. 

A Figura 6.1 permite um entendimento da caracterização dos objetivos de medição dos 

serviços de definição e de infra-estrutura propostos pelo ImPProS em relação aos serviços de 

definição e de infra-estrutura recomendados (importantes) para a implementação do processo 

(ver lista de serviços no Apêndice B). 

 

Figura 6.1 Caracterização dos Objetivos de Medição da Experimentação 

6.1.3 Objetivo do Estudo Experimental 

Com base nos objetivos de medição listados, obteve-se a Tabela 6.1 contendo uma visão 

mais detalhada do estudo realizado. 

 

 

Serviços de Definição  
do Processo e de  

Infra-Estrutura do ImPProS 

Serviços cujo Detalhamento é 
necessário, segundo a 

Visão do Usuário 

Serviços cujo Detalhamento não 
é necessário, segundo a 

Visão do Usuário 

Serviços Úteis, segundo 
a Visão do Usuário 

Serviços Inúteis, segundo 
a Visão do Usuário 

Serviços que os Usuários 
gostariam que  

tivessem disponíveis 

Serviços Fundamentais de 
Definição para a Implementação 
do Processo e de Infra-Estrutura 
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Tabela 6.1 Caracterização do Estudo Realizado 

Atributo Valor para o Experimento 
Analisar (Objeto do Estudo) os serviços de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS 
Com o propósito de (Objetivo) avaliar e aperfeiçoar 
Com respeito a(o) (Foco da 

Qualidade) 
processos automatizados existentes em outros PSEEs 
e mecânicos de definição do processo de software 

Do ponto de vista (Perspectiva) do gerente e projetista do processo de software 
No contexto de (Contexto) alunos da disciplina básica de Qualidade de Software 

do curso de Ciência da Computação do Centro de 
Informática da UFPE 

6.1.4 Questões 

A partir dos objetivos de medição definidos na Seção 6.1.2 e usando-se do método 

GQM – Goal, Question, Metric [Basili.94], a Tabela 6.2 estabelece um conjunto de questões 

para análise, juntamente com as métricas que servirão para receber os dados experimentais e 

formular respostas para estas questões. 

Tabela 6.2 Questões e Métricas para Análise dos Dados Experimentais 

Questões Métricas 
Q1: Existem serviços de definição do processo de 
software e de infra-estrutura importantes para o 
início de sua implementação que não fazem parte 
do processo automatizado do ImPProS? 

A lista de serviços de definição do processo de 
software e de infra-estrutura importantes para o 
início de sua implementação que não fazem parte 
do processo automatizado do ImPProS. 

Q2: Existem serviços de definição do processo de 
software e de infra-estrutura importantes para o 
início de sua implementação e oferecidos pelo 
processo automatizado do ImPProS que são 
considerados inúteis pelos usuários? 

A lista de serviços de definição do processo de 
software e de infra-estrutura importantes para o 
início de sua implementação que fazem parte do 
processo automatizado do ImPProS e são 
considerados inúteis pelos usuários. 

Q3: Existem serviços de definição do processo de 
software e de infra-estrutura importantes para o 
início de sua implementação que fazem parte do 
processo automatizado do ImPProS e que são 
considerados úteis pelos usuários deste ambiente, 
cujo o detalhamento deve ser modificado? 
 

A lista de serviços de definição do processo de 
software e de infra-estrutura importantes para o 
início de sua implementação que fazem parte do 
processo automatizado do ImPProS e que são 
considerados úteis pelos usuários, cujo o 
detalhamento deve ser modificado. 

Q4: Existem serviços de definição do processo de 
software e de infra-estrutura importantes para o 
início de sua implementação que não fazem parte 
do processo automatizado do ImPProS, mas que 
os usuários gostariam que tivessem disponíveis 
porque consideram necessários para a 
implementação do processo de software?27 

A lista de serviços de definição do processo de 
software e de infra-estrutura importantes para o 
início de sua implementação que não fazem parte 
do processo automatizado do ImPProS, mas que 
os usuários gostariam que tivessem disponíveis. 

                                                
27 É importante perceber a dependência existente entre o Q4 e Q1, pelo fato do Q4 permitir uma análise 
complementar dos serviços disponíveis do ImPProS em relação aos serviços considerados como fundamentais. 
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É importante enfatizar que, de fato, pode-se caracterizar como difícil a análise das 

questões inferidas na Tabela 6.2 por não especialistas de processos de software dada a 

complexidade e a iteração inicial na realização dos serviços. No entanto, recomenda-se, como 

feito no experimento desta tese, uma demonstração a partir de uma visão inicial do que se 

espera como resultado e o que representa a execução de cada dos serviços de definição e de 

infra-estrutura recomendados para a implementação do processo de software, usando para isso 

um projeto piloto e uma avaliação final dos resultados obtidos. 

6.2 Planejamento 

A fase de Planejamento implementa a fundação do experimento. Nesse momento 

acontecem a seleção do contexto, a formulação das hipóteses, a seleção das variáveis, a 

seleção dos participantes, o projeto do experimento, preparação conceitual da instrumentação, 

a consideração da validade do experimento. O resultado desta fase apresenta o experimento 

totalmente elaborado e pronto para execução. 

6.2.1 Definição das Hipóteses 

Um experimento geralmente é formulado através de hipóteses. A hipótese principal se 

chama hipótese nula e declara que não há nenhum relacionamento estatisticamente 

significante entre a causa e o efeito. O objetivo, então, do experimento é rejeitar a hipótese 

nula a favor de uma ou algumas hipóteses alternativas. A decisão sobre rejeição da hipótese 

nula pode ser tomada baseada nos resultados da sua verificação utilizando um teste estatístico, 

descrito na seção 6.2.2. Assim sendo, para esta experimentação definiu-se o seguinte conjunto 

de hipóteses: 

Hipótese nula (H0): A lista de serviços de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecida aos usuários do processo automatizado do ImPProS são 

similares (possuem os mesmos serviços) aos serviços de definição do processo de 

software e de infra-estrutura considerados fundamentais (importantes, 

recomendados) para a implementação deste tipo de processo. 

Onde, Si representa a lista de serviços de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecida aos usuários do ImPProS; e Sf a lista de serviços de 

definição do processo de software e de infra-estrutura considerada fundamental 

para a implementação deste tipo de processo. 
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Assim, H0: Sf – (Si ∩∩∩∩ Sf) = ∅∅∅∅, como ilustrado pela Figura 6.2 em relação à Figura 

6.1. 

 

Figura 6.2 Análise da Hipótese Nula 

Pré-analisando esta hipótese, e a partir do representado na Figura 6.2, espera-se 

garantir que o conjunto de serviços de definição e de infra-estrutura oferecidos 

pelo ImPProS seja superior (possuam uma quantidade maior de serviços) em 

relação ao conjunto dos serviços fundamentais, o que anula esta hipótese. 

 
Hipótese alternativa (H1): A lista de serviços de definição do processo de 

software e de infra-estrutura oferecida aos usuários do processo automatizado do 

ImPProS é diferente da lista de serviços de definição do processo de software e de 

infra-estrutura considerada fundamental para a implementação deste tipo de 

processo. 

Onde, Si representa lista de serviços de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecida aos usuários do ImPProS; e Sf a lista de serviços de 

definição do processo de software e de infra-estrutura considerada fundamental 

para a implementação deste tipo de processo. 

Assim, H1: Sf – (Si ∩∩∩∩ Sf) ≠≠≠≠ ∅∅∅∅, como ilustrado pela Figura 6.3 em relação à Figura 

6.1. 

 

Figura 6.3 Análise da Hipótese Alternativa 1 
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Pré-analisando esta hipótese, e a partir do representado na Figura 6.3, esta tende a 

garantir que a pré-análise feita na hipótese anterior seja alcançada. 

 
Hipótese alternativa (H2): Na lista de serviços de definição do processo de 

software e de infra-estrutura oferecida aos usuários do processo automatizado do 

ImPProS e que fazem parte da lista de serviços de definição do processo e de 

infra-estrutura importantes para a implementação deste tipo de processo, existem 

serviços que os usuários consideram inúteis para esta tarefa. 

Onde, Si representa a lista de serviços de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecida aos usuários do ImPProS e que fazem parte da lista de 

serviços de definição do processo e de infra-estrutura importantes para a 

implementação deste tipo de processo; e Siu a lista de serviços de definição do 

processo de software e de infra-estrutura oferecida aos usuários do ImPProS e que 

fazem parte da lista de serviços de definição do processo e de infra-estrutura 

importantes para a implementação deste tipo de processo, e que os usuários 

consideram úteis para esta tarefa. 

Assim, H2: Si – (Si ∩∩∩∩ Siu) ≠≠≠≠ ∅∅∅∅, como ilustrado pela Figura 6.4 em relação à 

Figura 6.1. 

 

Figura 6.4 Análise da Hipótese Alternativa 2 

Pré-analisando esta hipótese, e a partir do representado na Figura 6.4, espera-se 

garantir que o conjunto de serviços de definição e de infra-estrutura oferecidos 

pelo ImPProS seja, em sua totalidade, útil para a implementação do processo. 

 
Hipótese alternativa (H3): Na lista de serviços de definição do processo de 

software e de infra-estrutura oferecida aos usuários do processo automatizado do 
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ImPProS, que fazem parte da lista de serviços importantes para a implementação 

deste tipo de processo e que são considerados úteis para esta tarefa, existem 

serviços cujo detalhamento deve ser modificado (alteração no escopo funcional) 

para atingir o nível esperado pelos usuário do ambiente. 

Onde, Siu representa a lista de serviços de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecida aos usuários do ImPProS, que fazem parte da lista de 

serviços importantes para a implementação deste tipo de processo e considerados 

úteis para esta tarefa; e Siun a lista de serviços de definição do processo de 

software e de infra-estrutura oferecida aos usuários do ImPProS, que fazem parte 

da lista de serviços importantes para a implementação deste tipo de processo e são 

considerados úteis para esta tarefa, cujo detalhamento não precisa de modificação. 

Assim, H3: Siu – (Siu ∩∩∩∩ Siun) ≠≠≠≠ ∅∅∅∅, como ilustrado pela Figura 6.5 em relação à 

Figura 6.1. 

 
 

Figura 6.5 Análise da Hipótese Alternativa 3 

Pré-analisando esta hipótese, e a partir do representado na Figura 6.5, espera-se 

garantir que do conjunto de serviços de definição e de infra-estrutura oferecidos 

pelo ImPProS um número reduzido de serviços úteis necessitem que seu 

detalhamento seja modificado. 

 
Hipótese alternativa (H4): Na lista de serviços de definição do processo de 

software e de infra-estrutura não oferecida aos usuários do processo automatizado 

do ImPProS existem serviços adicionais que os usuários gostariam que tivessem 

disponíveis para a implementação do processo de software. 

Onde, Sni representa a lista de serviços de definição do processo de software e de 

infra-estrutura não oferecida aos usuários do ImPProS (Sni ≡≡≡≡ Sf – (Si  ∩∩∩∩ Sf)), 
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proveniente do resultado da experimentação do ImPProS e da análise da lista de 

serviços fundamentais; e Sg a lista de serviços de definição do processo de 

software e de infra-estrutura não oferecida aos usuários do ImPProS que os 

usuários gostariam que tivessem disponíveis. 

Assim, H4: Sni – (Sni ∩∩∩∩ Sg) ≠≠≠≠ ∅∅∅∅, como ilustrado pela Figura 6.6 em relação à 

Figura 6.1. 

 

Figura 6.6 Análise da Hipótese Alternativa 4 

Pré-analisando esta hipótese, e a partir do representado na Figura 6.6, espera-se 

garantir que todos os serviços de definição do processo e de infra-estrutura sejam 

oferecidos pelo ImPProS, segundo a visão do usuário. 

6.2.2 Descrição da Instrumentação 

A instrumentação da experimentação é composta pelos objetos (ferramentas usadas para 

verificar causa-efeito numa teoria) junto com o sistema de medição e diretrizes da execução 

do experimento. Assim, para cada serviço de definição do processo de software e de infra-

estrutura considerado fundamental para a implementação deste tipo de processo, deve-se 

oferecer ao participante do experimento a escolha representada pela Tabela 6.3, a fim de 

caracterizar a análise das hipóteses definidas na seção 6.2.1. 
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Tabela 6.3 Critérios de Instrumentação do Experimento 

Presença do serviço (P) Utilização do serviço (U) Adequação do nível de 
detalhamento do serviço (A) 

1. Não é oferecido pelo 
ImPProS e não gostaria que 
tivesse disponível. 

2. Não oferecido, mas gostaria 
que tivesse disponível. 

3. Oferecido, parcialmente. 
4. Oferecido. 

1. Não é útil. 
2. Provavelmente é útil, 

mas ainda não apliquei. 
3. É útil e já apliquei em 

diferentes 
implementações. 

 

1. O detalhamento deve ser 
aumentado. 

2. O detalhamento não precisa 
ser modificado. 

3. O detalhamento deve ser 
diminuído. 

 

A verificação das hipóteses sempre lida com algum tipo de risco que implica que um 

erro pode acontecer: o erro do primeiro tipo acontece quando o teste estatístico indica o 

relacionamento mesmo que não exista nenhum relacionamento real; o erro do segundo tipo 

acontece quando o teste estatístico não indica o relacionamento mesmo que efetivamente 

exista um relacionamento [Travassos.02]. O tamanho do erro durante a verificação das 

hipóteses depende da potência do teste estatístico. Esta potência implica a probabilidade de 

que o teste vai encontrar o relacionamento mesmo que a hipótese nula seja falsa. O teste 

estatístico com a maior potência deve ser escolhido. Informações mais detalhadas a respeito 

de testes e potência dos testes pode ser encontrada em [Miller.97] 

Uma vez aplicado os critérios a cada serviço de definição do processo de software e de 

infra-estrutura, deve-se aplicar o teste estatístico Chi-2 [Nesbitt.95], também chamado Qui-

Quadrado. Está se fazendo uso deste teste estatístico, pois ele mede a probabilidade de as 

diferenças encontradas nos dois grupos da amostra (resposta real x resposta ideal) serem 

devidas ao acaso, partindo do pressuposto que, na verdade, não há diferenças entre os dois 

grupos na população donde provêm, o que: se a probabilidade for alta pode-se concluir que 

não há diferenças estatisticamente significativas; porém se a probabilidade for baixa 

(particularmente menor que 5%) poderemos concluir que o grupo de respostas "Real" é 

diferente do grupo de respostas "Ideal", e de forma estatisticamente significativa. A aplicação 

deste teste serve para definir: 

• se pode considerar que o serviço é fornecido; 

• se pode considerar que esse serviço é útil; 

• se pode considerar que o detalhamento do serviço não precisa de modificação. 
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Desta forma o resultado será N serviços com valores PUA, onde: P – presença {0 – não 

oferecido; 1 – oferecido}; U – útil {0 – não é útil; 1 – é útil}; A – adequação {0 – o nível é 

adequado; 1 – o nível não é adequado}. A Tabela 6.4 permite a identificação da relação 

existente entre os valores associados à PUA e os critérios apresentados na Tabela 6.3. 

Tabela 6.4 Relação dos Valores de PUA e Critérios do Experimento 

Características Valores de PUA Critérios de Instrumentação do Experimento 

Presença 

0 – não oferecido 1. Não é oferecido pelo ImPProS e não gostaria que tivesse 
disponível. 
2. Não oferecido, mas gostaria que tivesse disponível. 

1 – oferecido 3. Oferecido, parcialmente. 
4. Oferecido. 

Utilização 
0 – não é útil 1. Não é útil. 
1 – é útil 2. Provavelmente é útil, mas ainda não apliquei.  

3. É útil e já apliquei em diferentes implementações. 

Adequação 
0 – o nível é adequado 2. O detalhamento não precisa ser modificado. 
1 – o nível não é adequado 1. O detalhamento deve ser aumentado. 

3. O detalhamento deve ser diminuído. 
 

Estes valores permitem um conjunto de possíveis combinações destes para PUA, 

representando as métricas do experimento, e a formulação de respostas para as questões de 

medição descritas na Seção 6.1.4, como visto na Tabela 6.5. 

Tabela 6.5 Possíveis Métricas para PUA no Experimento 

N°°°° P U A Descrição do serviço Questões 
1 0 0 0 Não é oferecido, não é útil, a modificação não é necessária Q1, Q4 
2 0 0 1 Não é oferecido, não é útil, a modificação é necessária N/A28 
3 0 1 0 Não é oferecido, é útil, a modificação não é necessária Q1, Q4 
4 0 1 1 Não é oferecido, é útil, a modificação é necessária Q1, Q4 
5 1 0 0 É oferecido, não é útil, a modificação não é necessária Q2 
6 1 0 1 É oferecido, não é útil, a modificação é necessária Q2 
7 1 1 0 É oferecido, é útil, a modificação não é necessária Q3 
8 1 1 1 É oferecido, é útil, a modificação é necessária Q3 

6.2.3 Seleção do Contexto 

O contexto do experimento é composto das condições em que o experimento está sendo 

executado. Assim, este estudo supõe que o processo de experimentação seja off-line, porque 

os usuários não estão sendo entrevistados durante todo o tempo de implementação do 

processo de software, mas em certo instante, ou seja, ao final do uso dos serviços de definição 

                                                
28 Esta combinação não se aplica ao experimento, para garantir a validade das combinações de PUA. 
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do processo de software e de infra-estrutura. Os participantes são os alunos29 que cursaram a 

disciplina Qualidade de Software do curso de graduação em Ciência da Computação do 

Centro de Informática da UFPE do 2° (segundo) semestre de 2006. O estudo é um problema 

real porque os serviços de definição do processo de software e de infra-estrutura são 

caracterizados durante a resolução do problema proposto, ou seja, o tamanho do problema que 

está sendo usado pelos participantes do experimento, por tratar-se de um cenário real, permite 

com que estes infiram notas objetivas ao que está sendo usado de fato. Os serviços de 

definição do processo de software e de infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS são 

comparados com os serviços considerados fundamentais para a implementação deste tipo de 

processo, então, o contexto possui o caráter específico. 

6.2.4 Seleção dos Indivíduos 

Como participantes para o estudo se propôs utilizar os alunos da graduação da disciplina 

de Qualidade de Software do curso de Ciência da Computação. Assume-se que estes 

indivíduos estão disponíveis para o estudo e a maioria deles desenvolve software pessoal e 

possui conhecimento em processos de software (mesmo considerado restrito considerando o 

escopo total do ImPProS, porém estes tiveram treinamento prático-funcional em processos de 

software e fizeram uso de um projeto piloto para avaliar os resultados obtidos antes da 

experimentação), visto que o estudo ocorreu durante a execução da disciplina Qualidade de 

Software (que possui como ementa: qualidade do produto e do processo de software; técnicas, 

modelos e padrões para a garantia e controle da qualidade de software; e métricas para a 

avaliação da qualidade do software), e esta possui como pré-requisito a disciplina Engenharia 

de Software (que possui como ementa: definição, atividades e recursos da engenharia de 

software; planejamento do projeto e levantamento de estimativas; gerenciamento do projeto; 

especificação de requisitos; análise e projeto; implementação; depuração e testes; controle da 

qualidade e inspeção). 

Usou-se para os participantes um questionário com o objetivo de caracterizar sua 

formação do ponto de vista acadêmico, experiência, tipo de curso entre outros para analisar os 

dados e reduzir o viés. 

                                                
29 Apesar da inexperiência, foram escolhidos como participantes para caracterizar uma das aplicações do 
ambiente no contexto do ensino das práticas (ementas) constantes na disciplina Qualidade de Software. Assim, a 
avaliação final retrata o aprendizado dos alunos em processos e qualidade de software a partir do uso dos 
serviços do ImPProS e uma análise crítica em função do que se espera para cada um dos serviços. 
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6.2.5 Variáveis 

Há dois tipos de variáveis no experimento: as variáveis independentes, que referem-se à 

entrada do processo de experimentação, também chamadas de “fatores”, e apresentam a causa 

que afeta o resultado do processo de experimentação, onde o seu próprio valor chama-se 

“tratamento”; e as variáveis dependentes, que referem-se à saída do processo de 

experimentação, elas apresentam o efeito que é causado pelos fatores do experimento, e o seu 

valor chama-se “resultado”. Assim, para a experimentação definiu-se o seguinte: 

• Variáveis Independentes: 

A lista de serviços de definição do processo de software e de infra-estrutura considerada 

fundamental para a implementação deste tipo de processo. 

• Variáveis Dependentes: 

1. Variável Dependente 1: a similaridade entre serviços de definição de processo 

de software e de infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS e serviços 

considerados fundamentais para a implementação deste tipo de processo. Que 

pode receber os valores: 

Igual, quando todos os serviços recebem o valor PUA = {1, X, Y} (representado 

pelas Métricas 5 à 8 na Tabela 6.5) pelos participantes do experimento; 

Diferente, quando todos os serviços recebem o valor PUA = {0, X, Y} 

(representado pelas Métricas 1 à 4 na Tabela 6.5) pelos participantes do 

experimento; 

Similar, quando não se cumprem as condições de “Igual” e “Diferente”. O grau 

de similaridade pode ser avaliado como: 

{1, X, Y} / ({0, X, Y} + {1, X, Y}) * 100%, onde cada combinação 

({X, Y, Z}), nesta fórmula e nas demais, equivale a quantidade de 

respostas inferidas pelas equipes do experimento, obedecendo a 

representação PUA. 
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2. Variável Dependente 2: a utilidade de serviços similares. Mostra a parte útil 

dos serviços de definição de processo de software e de infra-estrutura oferecidos 

pelo ImPProS, onde: 

Parte Útil:  {1, 1, X} / {1, X, Y} * 100% 

Parte Inútil:  {1, 0, X} / {1, X, Y} * 100% 

3. Variável Dependente 3: a adequação de serviços similares. Mostra a parte 

adequada dos serviços de definição de processo de software e de infra-estrutura 

oferecidas pelo ImPProS, onde: 

Parte Adequada:  {1, X, 0} / {1, X, Y} * 100% 

Parte Inadequada:  {1, X, 1} / {1, X, Y} * 100% 

6.2.6 Análise Qualitativa 

Para analisar a informação referente aos serviços de definição de processo de software e 

de infra-estrutura não oferecidos aos usuários do ImPProS, mas que os usuários gostariam que 

tivessem disponíveis para a implementação deste tipo de processo, se propõe aplicar a análise 

qualitativa. Essa análise deve apresentar a lista de serviços de definição de processo de 

software e de infra-estrutura considerada fundamental para a implementação do processo de 

software, cujos serviços não são oferecidos aos usuários do ImPProS, mas que estes usuários 

consideram fundamentais para esta tarefa e gostariam que tivessem disponíveis usando o 

ImPProS. Assim, esta análise deve considerar serviços com valor PUA = {0, X, Y} 

(representado pelas Métricas 1 à 4 na Tabela 6.5) e a opção “Não oferecidas, mas gostaria que 

tivesse disponível” para “Presença do serviço”. 

6.2.7 Validade 

A questão fundamental a respeito dos resultados do experimento é quão válidos são 

eles. Os resultados devem ser válidos para a população da qual o conjunto de participantes foi 

recebido. É interessante, também, generalizar os resultados para uma população mais ampla. 

Os resultados possuem validade adequada se são válidos para a população a qual tendem ser 

generalizados. Há quatro tipos de vaidade dos resultados do experimento: a validade de 

conclusão, que é relacionada com a habilidade de chegar a uma conclusão correta a respeito 
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dos relacionamentos entre o tratamento e o resultado do experimento; a validade interna, que 

define se o relacionamento observado entre o tratamento e o resultado é causal, e não é o 

resultado da influência de outro fator que não é controlado ou mesmo não foi medido; a 

validade de construção, que considera os relacionamentos entre a teoria e a observação, ou 

seja, se o tratamento reflete a causa bem e o resultado reflete o efeito bem; e a validade 

externa, que define as condições que limitam a habilidade de generalizar os resultados de um 

experimento para a prática industrial. Assim, para o experimento definiu-se: 

• Validade Interna: como mencionado na Seção 6.2.4, para o estudo se usou os 

alunos da disciplina Qualidade de Software, que geralmente costumam desenvolver 

software pessoal e possuem conhecimento em processos de software. Assim, 

assume-se que eles são representativos para a população dos desenvolvedores de 

software pessoal, com conhecimento em implementação de processos de software. 

Além disso, para redução da influência dos fatores que não são de interesse do 

estudo e, portanto, para aumento da validade interna do estudo usaram-se os dados 

do questionário para divisão dos participantes em grupos conforme a suas 

características individuais; 

• Validade de Conclusão: para receber os valores da presença, utilidade e 

conformidade o teste binomial [Nesbitt.95] foi utilizado, pois é útil em experimentos 

que apenas admitem duas alternativas como resposta. A verificação da hipótese foi 

feita por meio de simples demonstração de presença ou não de serviços de definição 

de processo de software e de infra-estrutura nas listas que representam as variáveis 

independentes; 

• Validade de Construção: como já tratado na Seção 6.1.2, esse estudo está 

caracterizado pela conformidade dos serviços de definição de processo de software e 

de infra-estrutura relacionados constantes no Apêndice B com os serviços reais 

oferecidos pelo ImPProS. Os serviços descritos no Apêndice B representam a lista 

de serviços que os especialistas na área de processo de software devem possuir para 

mostrar o desempenho adequado no ponto de vista da definição deste tipo de 

processo. Todos estes serviços foram relacionados e encontram-se consolidados 

neste apêndice; 
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• Validade Externa: como foi mencionado na Seção 6.2.4 e no item Validade Interna, 

os participantes do estudo em geral podem ser considerados representativos para a 

população dos desenvolvedores de software pessoal, com conhecimento em 

implementação de processos de software. Para avaliação do nível de envolvimento 

no processo de desenvolvimento de software pessoal e conhecimento em processo 

de software, os dados do questionário, conforme a experiência dos participantes, 

foram analisados. Os materiais (questionários) utilizados no estudo podem ser 

considerados representativos e “em tempo” para o problema sob análise, porque se 

compõem da lista de serviços de definição de processo de software e de infra-

estrutura consideradas fundamentais para a implementação deste processo. As 

características temporárias não devem ser o problema, porque os materiais deram a 

possibilidade de conduzir o estudo durante o tempo da aula disponível para a 

disciplina Qualidade de Software. Além disso, o estudo foi realizado quando os 

participantes estiveram realizando a definição de um processo de software com base 

no processo automatizado do ImPProS. 

6.2.8 Fluxo Seqüencial do Experimento 

O estudo foi guiado a partir das seguintes fases, extraídas de [Rouiller.06]: 

• Fase 1 - Apresentação do Projeto: nesta fase foi realizada uma palestra de 

apresentação do projeto de definição do processo de software a partir do ImPProS 

para todos os participantes do estudo e foi aplicado o questionário para avaliação do 

nível de envolvimento no processo de desenvolvimento de software pessoal e 

conhecimento em processo de software; 

• Fase 2 - Formação das Equipes, Diagnósticos e Planejamento: nesta fase os 

questionários das experiências dos participantes do estudo foram analisados para 

divisão dos participantes em equipes conforme suas características individuais. Após 

esta análise, foi realizado um diagnóstico acerca do escopo de implementação do 

processo de software, descrito no Apêndice F, com apoio do gerente do projeto do 

estudo. Para finalizar a fase, foi definido o planejamento de implementação do 

processo de software com base nos serviços oferecidos pelo ImPProS e suas 

ferramentas de suporte; 
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• Fase 3 - Gestão do ImPProS: nesta fase os participantes do estudo fizeram uso dos 

serviços providos pelo ImPProS e definiram o processo de software com base no 

escopo fornecido e diagnóstico estabelecido na fase anterior. A idéia é abranger ao 

máximo os serviços oferecidos pelo ImPProS para a definição do processo de 

software, tomando como suporte o gerente do projeto do estudo; 

• Fase 4 - Maturação dos Processos: nesta fase foi realizada uma apresentação dos 

processos e dos resultados obtidos até o momento. Após esta apresentação, as 

equipes fizeram uma avaliação sucinta dos processos definidos pelas outras equipes, 

com base no Formulário de Avaliação de Processos. Caso fosse necessário, os 

grupos realizariam correções nos processos e fariam uso de questionários para 

avaliar os serviços de definição do processo de software empregados ao ImPProS e 

na infra-estrutura técnica do ambiente; 

• Fase 5 - Encerramento: nesta fase foi realizada a análise e interpretação dos 

resultados obtidos e uma lista de lições aprendidas foram incorporadas a esta fase a 

partir das experiências aplicadas pelos grupos participantes do estudo. 

6.2.9 Plano de Execução das Fases 

Com base nas fases definidas na Seção 6.2.8, a Tabela 6.6 retrata a quantidade de horas 

usadas para a execução das tarefas constantes em cada uma das fases. 
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Tabela 6.6 Plano de Realização das Fases 

Fase Tarefa Responsável Carga Horária 
Apresentação do 
Projeto 

Exposição do Trabalho Gerente do Projeto do 
Estudo 

1,5 horas 

Preenchimento do 
“Questionário do Perfil do 
Participante” 

Alunos da Disciplina 0,5 hora 

Formação das Equipes, 
Diagnósticos e 
Planejamento 

Definição das Equipes Alunos da Disciplina 0,5 hora 
Preenchimento do 
“Resultado de Diagnóstico” 
do Escopo de 
Implementação do Processo 

Gerente do Projeto do 
Estudo e Alunos da 
Disciplina 

3 horas 

Entendimento do Plano de 
Execução das Atividades de 
Definição do Processo 

Gerente do Projeto do 
Estudo e Alunos da 
Disciplina 

0,5 hora 

Gestão do ImPProS Uso dos Serviços de 
Definição do Processo do 
ImPProS 

Gerente do Projeto do 
Estudo e Alunos da 
Disciplina 

10 horas 

Maturação dos 
Processos 

Apresentação dos Processos Alunos da Disciplina 4 horas 
Avaliação dos Processos, a 
partir do preenchimento do 
“Formulário de Avaliação 
dos Processos” 

Gerente do Projeto do 
Estudo e Alunos da 
Disciplina 

2 horas 

Preenchimento do 
“Questionário da Definição 
do Processo” e 
“Questionário da Infra-
Estrutura do Ambiente” 

Alunos da Disciplina 2 horas 

Encerramento Análise dos Resultados 
Obtidos 

Gerente do Projeto do 
Estudo 

12 horas 

Interpretação Gerente do Projeto do 
Estudo 

6 horas 

Levantamento de Lições 
Aprendidas 

Gerente do Projeto do 
Estudo 

10 horas 

 

6.2.10 Cenário de Implementação do Processo de Software 

Com o objetivo de avaliar os serviços providos pelo ImPProS quanto à definição do 

processo de software de forma automatizada, foi definido um cenário que auxiliou a 

implementação dos processos. Este cenário tomou como base características organizacionais 

que viabilizam a institucionalização do processo, características embasadas no projeto de 

software para o refinamento e posterior execução deste processo, e características 

relacionadas ao produto de software visando o atendimento das características da qualidade. O 

uso de um único cenário decorre da necessidade de uma avaliação mais precisa do uso dos 

serviços providos pelo ImPProS pelos participantes do experimento, já que estes 



Capítulo 6                                                                                                            Experimentação 

171 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

desenvolveram processos com o mesmo escopo, o que permeou uma facilidade na avaliação 

final dos processos definidos. A descrição completa do cenário usado como base encontra-se 

no Apêndice F. 

6.3 Operação 

 O aspecto mais importante da fase de Operação é que a parte humana “entra na jogo” 

nesse momento. Os participantes devem ser preparados para a experimentação do ponto de 

vista moral e metodológico para evitar os resultados errôneos devido ao mal-entendido ou 

falta de interesse. A coleta dos dados deve ser realizada de maneira que não cause efeito 

significativo ao processo sendo estudado. Finalmente a validação preliminar dos dados se 

realiza. 

6.3.1 Execução do Estudo 

O estudo da experimentação foi guiado pelas fases detalhadas na Seção 6.2.8 e a 

execução das tarefas previstas e estimadas ocorreu dentro dos prazos definidos na Tabela 6.6. 

O estudo foi realizado no laboratório do Centro de Informática da UFPE, usando a infra-

estrutura disponível do local, caracterizada como ideal para a execução do estudo visto que 

tecnologicamente oferecia o suporte necessário para a operação do sistema automatizado. 

Algumas restrições para a execução da experimentação foram definidas como: as 

equipes deveriam ser compostas por 5 membros (alunos), por acreditarmos que, como era a 

primeira vez que os mesmos estavam realizando esta tarefa, um número de membros deste 

porte poderia facilitar o entendimento das atividades realizadas através da interação; os 

membros das equipes exerceriam os papéis, relacionados à gestão do processo, definidos na 

arquitetura do ImPProS, ou seja, um membro seria o Gerente do Processo, tendo a finalidade 

de controlar e monitorar o andamento do projeto de implementação do processo de software, e 

os demais seriam Projetistas do Processo, têm o foco na execução das atividades relacionadas 

à implementação do processo de software; as equipes não poderiam trocar informações entre 

si sobre o andamento das implementações, para caracterizar no final diferentes processos 

definidos, mesmo que usando um único cenário como base; o ambiente ImPProS e todas as 

suas ferramentas de suporte (as necessárias para a realização do cenário) estavam disponíveis 

a todas as equipes; o cenário do experimento teve que ser caracterizado como suficientemente 

simples dado o tempo exíguo (carga horário máxima de 24 horas) disponível para a sua 
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realização dentro da disciplina de Qualidade de Software; o experimento foi realizado após o 

conteúdo desta disciplina ter sido todo ministrado pelo professor responsável, o que permitia 

um melhor entendimento dos alunos por parte dos termos usados como base no estudo; apesar 

dos alunos comporem uma equipe, foi solicitado que estes estivessem alocados em micros 

diferentes durante a execução do estudo para que alguns serviços providos pelo ImPProS 

pudessem ser analisados. 

Inicialmente as equipes receberam treinamento nas atividades de definição do processo 

de software disponíveis no ImPProS, fazendo uso de um cenário-piloto, e nas 

responsabilidades esperadas pelos papéis desempenhados por cada membro. Posteriormente, 

usando do cenário descrito no Apêndice F, executaram as mesmas atividades para atingir o 

resultado esperado pelo estudo. A ausência dos membros das equipes poderia agregar um 

valor negativo para a realização do estudo, já que o mesmo aconteceu dentro da disciplina, e 

assim não caracterizar de forma satisfatória o experimento a partir do uso dos serviços 

disponíveis no ImPProS, o que não foi detectado este problema e sim o grande interesse pela 

maioria da turma (formada por 70 alunos), onde, em média, tinha-se por aula a presença de 60 

alunos. Para a realização do estudo, as 14 (quatorze) equipes, conforme detalhado na Tabela 

6.6, realizaram o preenchimento de alguns questionários (artefatos do experimento) a fim de 

prover um conjunto de dados para análise dos resultados do estudo. Estes questionários 

encontram-se disponíveis nos Apêndices F e G. 

O grande problema encontrado na realização do experimento foi o desconhecimento 

inicial pela grande maioria dos alunos dos termos usados como base nos serviços do 

ImPProS, por se tratar de uma nova atividade no contexto de conhecimento dos mesmos, 

suprida por um glossário e pela interação com o gerente de projeto do estudo. 

6.3.2 Resultado do Estudo 

Os artefatos do experimento incluem a descrição da instrumentação usada para coleta 

dos resultados puros durante a execução do experimento. Os resultados incluem a descrição 

detalhada dos resultados recebidos e podem ser apresentados como: dados puros, os extraídos 

diretamente dos artefatos do experimento; dados refinados, os dados considerados válidos 

para a interpretação dos resultados; e dados analisados, os dados obtidos após a aplicação da 

estatística descritiva e testes estatísticos, usados para verificar as hipóteses e fazer conclusões 

a respeito do atendimento dos objetivos. Esta seção apresentará os dados puros. A Tabela 6.7 
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permite uma visualização dos dados puros obtidos acerca dos serviços de definição do 

processo de software do ImPProS em função de PUA. O percentual equivale a proporção de 

equipes que responderam para cada serviço constante no formulário a respectiva opção 

disponível em PUA. 

Tabela 6.7 Dados Puros dos Serviços de Definição do Processo no ImPProS 

N Serviço 
Presença Utilidade Adequação 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1 Definição da Organização    100%  7% 93% 7% 93%  
2 Escolha do Modelo de Maturidade   7% 93%  7% 93%  100%  
3 Escolha do Nível de Maturidade    100%  7% 93%  100%  
4 O repositório de Medidas 

(Características) da Organização é 
estabelecido e mantido 

  7% 93%  28% 72% 21% 79%  

5 Definir o Processo Padrão da 
Organização 

   100%  7% 93% 7% 81% 21% 

6 Definição dos Processos de Ciclo de 
Vida 

  14% 86%  7% 93% 7% 81% 21% 

7 Escolha de Atividades de Níveis de 
Maturidade superiores 

  14% 86%  28% 72% 28% 72%  

8 Comparação das Atividades dos 
Modelos de Maturidade com Atividades 
da ISO/IEC 12207 

  35% 65%  35% 65% 28% 58% 14% 

9 Inclusão das Atividades realizadas pela 
Organização 

  7% 93%  7% 93% 7% 93%  

10 Especializar e Instanciar o Processo 
Padrão para diversos projetos, a partir 
de Estratégias 

  7% 93%  14% 86%  86% 14% 

11 Entrada de Dados sobre Características 
do Projeto para o qual o Processo está 
sendo definido. 

  14% 86%  7% 93% 21% 89%  

12 Definir um Processo de Software para 
Projetos específicos 

   100%  7% 93%  86% 14% 

13 Incluir Atividades do Tipo de Software   21% 79%  14% 86% 28% 65% 7% 
14 Apoio à Seleção de um Modelo de 

Ciclo de Vida para o Processo 
   100%  7% 93% 21% 65% 14% 

15 Adaptação do Modelo de Ciclo de Vida 
Selecionado 

 7% 7% 86%  28% 72% 28% 50% 22% 

16 Apoio ao Detalhamento das Atividades   7% 93%  14% 86% 14% 86%  
17 Estabelecimento das Relações de 

Precedência entre Atividades 
  7% 93%  7% 93% 28% 50% 22% 

18 Apoio à Seleção de Procedimentos para 
a Realização de Atividades 

 7% 21% 62%  28% 72% 43% 43% 14% 

19 Apoio à Designação de Artefatos e 
Recursos às Atividades do Processo 

  14% 86%  21% 79% 14% 72% 14% 

20 Armazenar um Processo Padrão já 
existente na Organização e Especializá-
lo / Instanciá-lo para diferentes Projetos 

   100%  14% 86% 7% 86% 7% 

21 Avaliação do Processo    100%  7% 91% 7% 86% 7% 
22 Registros precisos das Avaliações 

realizadas são obtidos e mantidos 
acessíveis 

 7%  93%  14% 86% 7% 93%  

23 Alimentação da Base de Processos   14% 86%  14% 86% 7% 93%  
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24 Manter o conjunto de Processos em 
uma Biblioteca de Ativos, com 
mecanismo de consulta e recuperação 

 7% 14% 79%  28% 72% 21% 79%  

25 Atividades e Produtos de Trabalho 
associados aos Processos são detalhados 
e identificados 

 7%  93%  35% 65% 21% 65% 14% 

26 As descrições dos Modelos de Ciclo de 
Vida a serem utilizados nos Projetos da 
Organização são estabelecidas e 
mantidas 

   100%  14% 86% 21% 65% 14% 

27 A descrição das Necessidades e os 
Objetivos dos Processos da 
Organização estão estabelecidos e 
mantidos 

 7%  93%  28% 72% 14% 86%  

28 Os Objetivos de Melhoria são 
identificados e priorizados e as 
conseqüentes Mudanças nos Processos 
são planejadas e implementadas de 
forma controlada e com Resultados 
previsíveis 

  14% 86%  21% 79% 14% 72% 14% 

29 Redefinir o Processo Padrão à medida 
que ocorram Melhorias na Capacitação 
da Organização 

   100%  14% 86% 7% 86% 7% 

30 Reutilizar Processos de Software    100%  7% 91% 7% 86% 7% 
31 Complementação e Uso do Processo 

Reutilizado 
 7%  93%  14% 86% 7% 93%  

32 Comparação dos Projetos de Definição 
dos Processos 

  14% 86%  14% 86% 7% 93%  

33 Documentar Processos de Software e 
Indicar a sua Aplicabilidade 

 7% 14% 79%  28% 72% 21% 79%  

34 Experiências relacionadas aos 
Processos são incorporadas nos Ativos 
do Processo Organizacional 

 7%  93%  35% 65% 21% 65% 14% 

 

A Tabela 6.8 permite uma visualização dos dados puros obtidos acerca dos serviços 

adicionais de definição do processo de software do ImPProS em função de PUA. Estes 

serviços foram listados, em comum, durante a realização do experimento pelas equipes em 

função do uso do ImPProS. O percentual equivale a proporção de equipes que responderam 

para cada serviço constante no formulário a respectiva opção disponível em PUA. 
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Tabela 6.8 Dados Puros dos Serviços Adicionais de Definição do Processo no ImPProS 

N Serviço 
Presença Utilidade Adequação 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1 Gerenciamento dos Problemas 

Detectados na Simulação e Execução 
do Processo 

   100%  7% 93% 7% 93%  

2 Publicação do Processo de Software em 
diferentes meios 

  7% 93%  7% 93%  100%  

3 Definição de Cenários para a Análise 
do Processo Instanciado 

   100%  7% 93%  100%  

4 Definição e Manutenção das 
Características de Definição do 
Processo de Software 

  7% 93%  28% 72% 21% 79%  

5 Especificação do Modelo 
Organizacional para Caracterização do 
Processo 

   100%  7% 93% 7% 72% 21% 

6 Apoio à Coleta, Configuração, 
Refinamento, Avaliação e 
Disseminação do Conhecimento 
Aprendido em diferentes Contextos 

  14% 86%  7% 93% 7% 72% 21% 

7 Auxílio para a Reutilização dos 
Processos a partir das suas 
Características de Definição 

  14% 86%  28% 72% 28% 72%  

8 Avaliação e Configuração do Processo 
Reutilizado para sua Adaptação a partir 
dos serviços de Definição do Processo 
de Software 

   100%  7% 93% 7% 93%  

9 Análise dos Ativos do Processo de 
Software em função dos Mapeamentos 
definidos no Meta-Modelo quanto aos 
Modelos e Normas da Qualidade 

  7% 93%  7% 93%  100%  

10 Transformação do Processo de 
Software em diferentes Modelos e 
Normas da Qualidade 

   100%  7% 93%  100%  

11 Avaliação e Configuração do Processo 
Transformado para sua Adaptação a 
partir dos serviços de Definição do 
Processo de Software 

  7% 93%  28% 72% 21% 79%  

 

A Tabela 6.9 permite uma visualização dos dados puros obtidos acerca dos serviços de 

infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS em função de PUA. O percentual equivale a 

proporção de equipes que responderam para cada serviço constante no formulário a respectiva 

opção disponível em PUA. 
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Tabela 6.9 Dados Puros dos Serviços de Infra-Estrutura do ImPProS 

N Serviço 
Presença Utilidade Adequação 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1 Suporte a Múltiplos 

Usuários 
  28% 72%  21% 79% 21% 72% 7% 

2 Gerência de Objetos 7% 7%  86% 7% 28% 65% 7% 93%  
3 Gerência de 

Comunicação entre 
Pessoas 

14% 28% 58%  7% 51% 42% 72% 28%  

4 Gerência de Cooperação  50%  50%  58% 42% 50% 50%  
5 Gerência de Processo   14% 86%  28% 72% 7% 93%  
6 Extensibilidade  14% 21% 65%  50% 50% 42% 58%  
7 Integração entre Todos 

os Módulos 
  28% 72% 7% 51% 42% 14% 79% 7% 

8 Funcionalidade   21% 79%  21% 79% 35% 51% 14% 
9 Confiabilidade  7% 14% 79%  21% 79% 42% 58%  
10 Usabilidade  21% 65% 14%  21% 79% 93%  7% 
11 Eficiência   7% 93%  7% 93% 21% 65% 14% 
12 Portabilidade 7% 21% 21% 51%  42% 58% 42% 58%  

 

Também foram analisados os dados obtidos no preenchimento do questionário perfil do 

participante, disponível no Apêndice F. Todos os alunos que participaram do experimento 

fazem parte de instituição Pública de ensino (UFPE), sendo alunos da Graduação do curso de 

Informática/Ciência da Computação. O perfil descrito na Tabela 6.11 diz respeito às equipes 

compostas pelos alunos, formadas para a participação no experimento. Para o preenchimento 

da Tabela 6.11, usou-se a legenda apresentada na Tabela 6.10 que retrata os itens de 

experiência das equipes e as possíveis respostas. 

Tabela 6.10 Legenda do Perfil do Participante 

1 – Entendimento no 
Desenvolvimento do 
Produto 

2 – Experiência ou 
Atividades Exercidas 

3 – Tipo de Sistema 
Desenvolvido 

4 – Participação em 
Fases do Ciclo de 
Vida 

5 – Entendimento 
sobre Processo de 
Software 

1 Excelente 1 Gerente de Projeto 1 Grande Porte 1 Requisitos 1 Excelente 
2 Alto 2 Analista de Sistemas 2 Médio Porte 2 Projeto 2 Alto 
3 Bom 3 Projetista de Sistemas 3 Pequeno Porte 3 Codificação 3 Bom 
4 Médio 4 Usuário   4 Teste 4 Médio 
5 Baixo 5 Gerente de Processo   5 Manutenção 5 Baixo 
6 Nenhum 6 Projetista de Processo   6 Qualidade 6 Nenhum 
  7 SQA   7 SEPG   
6 – Quantidade de 
Processos já Usados 

7 – Quantidade de 
Processos já Definidos 

8 – Entendimento sobre 
Qualidade de Software 

9 – Quantidade de Modelos 
da Qualidade já Usados 

1 Nenhum 1 Nenhum 1 Excelente 1 Nenhum 
2 Entre 1 e 2 2 Entre 1 e 2 2 Alto 2 Entre 1 e 2 
3 Entre 3 e 7 3 Entre 3 e 7 3 Bom 3 Entre 3 e 7 
4 Acima de 7 4 Acima de 7 4 Médio 4 Acima de 7 
    5 Baixo   
    6 Nenhum   
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Tabela 6.11 Dados do Perfil das Equipes Participantes do Experimento 

Equipes 
Questionário 

1 
(1 - 6) 

2 
(1 - 7) 

3 
(1 - 3) 

4 
(1 - 7) 

5 
(1 - 6) 

6 
(1 - 4) 

7 
(1 - 4) 

8 
(1 - 6) 

9 
(1 - 4) 

1 3 2 3 2 4 2 1 4 1 
2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 
4 3 2 3 2 3 2 2 4 1 
5 3 2 3 2 2 3 1 3 2 
6 4 3 3 3 4 2 1 3 2 
7 3 2 3 1 3 2 2 4 2 
8 3 2 3 2 4 2 1 3 1 
9 2 2 2 2 4 2 1 3 1 

10 3 2 3 2 4 2 1 4 1 
11 3 3 3 3 4 2 1 3 2 
12 3 2 2 2 3 2 1 3 1 
13 3 2 3 1 4 2 1 3 1 
14 2 2 2 2 2 3 2 3 2 

 

A consolidação dos dados obtidos na Tabela 6.11 pode ser melhor entendida a partir do 

gráfico apresentado na Figura 6.7. 
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Figura 6.7 Consolidação dos Dados do Perfil dos Participantes do Experimento 

6.4 Análise e Interpretação dos Resultados 

Os resultados da fase de Análise e Interpretação oferecem as conclusões sobre a 

possibilidade da rejeição da hipótese nula, usando a estatística descritiva, a redução do 

conjunto de dados e a verificação das hipóteses. Nesse momento, os aspectos mais 
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importantes são eliminar dados fora da distribuição normal, escolher o teste estatístico 

apropriado, explicar os resultados considerando os aspectos da validade, realizar a análise 

custo-benefício, e interpretar corretamente os resultados negativos. 

6.4.1 Validação dos Dados 

A partir dos valores válidos descritos na Tabela 6.5 para PUA, detectou-se que algumas 

respostas das equipes estão erradas sob este ponto de vista, detalhadas na Tabela 6.12, pois 

representam que os serviços não foram oferecidos, não são úteis, mas que precisam de 

modificação. Assim, para estes serviços não serão consideradas as respostas dadas por estas 

equipes. 

Tabela 6.12 Dados Refinados  

Equipe Questionário Serviço Valor PUA 
3 Infra-estrutura do Ambiente 3 {0, 0, 1} 
13 Infra-estrutura do Ambiente 2 {0, 0, 1} 

 

6.4.2 Estatística Descritiva 

A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica técnicas usadas para 

sumarizar um conjunto de dados, ou seja, descrever as características dos dados que 

pertencem a esse conjunto. Um dos seus objetivos trata da necessidade de querer escolher um 

parâmetro que mostre como as diferentes observações são semelhantes, a chamada Medidas 

de Tendência Central, que podem ser resolvidas fazendo-se uso da média aritmética, mediana 

e moda. 

Para o experimento, como os valores “Presença”, “Utilidade” e “Adequação” são de 

escala ordinal, é possível definir somente as medidas de moda (valor que surge com mais 

freqüência se os dados são discretos, ou, o intervalo de classe com maior freqüência se os 

dados são contínuos) e mediana (medida de localização do centro da distribuição dos dados), 

para estimar os valores dos parâmetros, os quais se assumem que completam a descrição do 

conjunto dos dados. Assim, a Tabela 6.13, 6.14 e 6.15 retratam as medidas obtidas nos 3 (três) 

questionários (Serviços de Definição do Processo de Software, Serviços Adicionais de 

Definição do Processo de Software e Serviços de Infra-Estrutura do Ambiente) em função de 

PUA. 
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Tabela 6.13 Medidas de Tendência Central para o Questionário de Serviços de Definição 

do Processo de Software 

Serviços de Definição do Processo de Software 
Critério Presença 

 Serviços 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

mediana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
moda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
mediana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

moda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Critério Utilidade 
 Serviços 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
mediana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

moda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
mediana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

moda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Critério Adequação 
 Serviços 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
mediana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

moda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
mediana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

moda {1, 2} 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

Tabela 6.14 Medidas de Tendência Central para o Questionário de Serviços Adicionais 

de Definição do Processo de Software 

Serviços Adicionais de Definição do Processo de Software 
Critério Presença 

 Serviços 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mediana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
moda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Critério   Utilidade 
 Serviços 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
mediana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

moda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Critério Adequação 

 Serviços 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mediana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
moda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Tabela 6.15 Medidas de Tendência Central para o Questionário de Serviços de Infra-

Estrutura do Ambiente 

Serviços de Infra-Estrutura do Ambiente 
Critério Presença 

 Serviços 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mediana 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
moda 4 4 3 {2, 4} 4 4 4 4 4 3 4 4 

Critério   Utilidade 
 Serviços 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
mediana 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

Moda 3 3 2 2 3 {2, 3} 2 3 3 3 3 3 
Critério Adequação 

 Serviços 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mediana 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
Moda 2 2 1 {1, 2} 2 2 2 2 2 1 2 2 

 

Considerando as respostas recebidas durante o estudo, onde como descrito na Seção 

6.4.1 os dados das equipes 3 e 13 não foram utilizados para os serviços 3 e 2, 

respectivamente, constantes nos questionários dos serviços de infra-estrutura do ambiente, e 

utilizando os resultados da estatística descritiva, pode-se dividir os serviços, constantes nos 3 

(três) questionários, em 3 (três) grupos: serviços aprendidos e não utilizados; serviços mal-

entendidos; e serviços utilizados e aprendidos. A relação dos serviços em cada um destes 

grupos encontra-se detalhada nas Tabelas 6.16, 6.17 e 6.18, onde os valores de proporção 

definidos para PUA significam: P – Presente : Não Presente; U – Útil : Inútil; A – Adequado : 

Inadequado. Há grupos em que determinados serviços não são aplicáveis, ficando em branco. 

Tabela 6.16 Serviços Aprendidos e Não Utilizados 

N 
Serviços de Definição do 

Processo de Software P U A Característica 

     - Os serviços são recebidos 
parcialmente (3) ou plenamente (6, 
7) durante o uso da ferramenta; 
- Os serviços são considerados úteis, 
mas a maioria das equipes ainda não 
utilizou para a definição de 
processos de software; 
- Nos serviços 3 e 6 o detalhamento 
deve ser modificado ou revisto, 
provavelmente para entender onde 
eles podem ser utilizados. 

N 
Serviços Adicionais de Definição 

do Processo P U A 

     

N 
Serviços de Infra-estrutura do 

Ambiente P U A 

3 Gerência de Comunicação entre 
Pessoas 8:5 13:0 4:9 

6 Extensibilidade 
12:2 14:0 8:6 

7 Integração entre Todos os Módulos 
14:0 13:1 11:3 
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Tabela 6.17 Serviços Mal-Entendidos 

N 
Serviços de Definição do 

Processo de Software P U A Característica 

     - A maioria das equipes participantes 
não recebeu o serviço durante o uso 
da ferramenta, mas gostaria de 
receber; 
- O serviço é considerado útil, mas 
quase todas as equipes ainda não 
utilizaram para a definição de 
processos de software; 
- O detalhamento deve ser 
modificado, porque mesmo que as 
equipes tenham recebido alguma 
informação sobre este serviço, o 
detalhamento não é adequado para 
utilização. 

N 
Serviços Adicionais de Definição 

do Processo P U A 

     

N 
Serviços de Infra-estrutura do 

Ambiente P U A 

4 Gerência de Cooperação 
7:7 14:0 7:7 

     

     

 

Tabela 6.18 Serviços Utilizados e Aprendidos 

N 
Serviços de Definição do 

Processo de Software P U A Característica 

1 Definição da Organização 14:0 14:0 13:1 - Todos os serviços são recebidos 
durante o uso da ferramenta e a 
maioria das equipes recebeu estes 
serviços plenamente, com exceção 
do serviço 10 (de infra-estrutura do 
ambiente) que foi recebido 
parcialmente pela maioria das 
equipes; 
- Os serviços são considerados úteis 
e a maioria das equipes já utilizou 
estes serviços para a definição de 
processos de software; 
- O detalhamento quase não precisa 
de modificação à exceção dos 
serviços 18 (de definição do 
processo de software) e 10 (de infra-
estrutura do ambiente), cujo o 
detalhamento deve ser aumentado 

2 Escolha do Modelo de Maturidade 14:0 14:0 14:0 
3 Escolha do Nível de Maturidade 14:0 14:0 14:0 
4 O repositório de Medidas 

(Características) da Organização é 
estabelecido e mantido 

14:0 14:0 11:3 

5 Definir o Processo Padrão da 
Organização 14:0 14:0 10:4 

6 Definição dos Processos de Ciclo de 
Vida 

14:0 14:0 10:4 

7 Escolha de Atividades de Níveis de 
Maturidade superiores 14:0 14:0 10:4 

8 Comparação das Atividades dos 
Modelos de Maturidade com 
Atividades da ISO/IEC 12207 

14:0 14:0 8:6 

9 Inclusão das Atividades realizadas pela 
Organização 

14:0 14:0 13:1 

10 Especializar e Instanciar o Processo 
Padrão para diversos projetos, a partir 
de Estratégias 

14:0 14:0 12:2 

11 Entrada de Dados sobre Características 
do Projeto para o qual o Processo está 
sendo definido. 

14:0 14:0 11:3 

12 Definir um Processo de Software para 
Projetos específicos 14:0 14:0 12:2 

13 Incluir Atividades do Tipo de Software 14:0 14:0 9:5 
14 Apoio à Seleção de um Modelo de 

Ciclo de Vida para o Processo 14:0 14:0 9:5 

15 Adaptação do Modelo de Ciclo de Vida 
Selecionado 13:1 14:0 7:7 

16 Apoio ao Detalhamento das Atividades 14:0 14:0 12:2 
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17 Estabelecimento das Relações de 
Precedência entre Atividades 14:0 14:0 7:7 

 

18 Apoio à Seleção de Procedimentos para 
a Realização de Atividades 13:1 14:0 6:8 

19 Apoio à Designação de Artefatos e 
Recursos às Atividades do Processo 14:0 14:0 10:4 

20 Armazenar um Processo Padrão já 
existente na Organização e Especializá-
lo/Instanciá-lo para diferentes Projetos 

14:0 14:0 12:2 

21 Avaliação do Processo 14:0 14:0 12:2 
22 Registros precisos das Avaliações 

realizadas são obtidos e mantidos 
acessíveis 

13:1 14:0 13:1 

23 Alimentação da Base de Processos 14:0 14:0 13:1 
24 Manter o conjunto de Processos em 

uma Biblioteca de Ativos, com 
mecanismo de consulta e recuperação 

13:1 14:0 11:3 

25 Atividades e Produtos de Trabalho 
associados aos Processos são 
detalhados e identificados 

13:1 14:0 9:5 

26 As descrições dos Modelos de Ciclo de 
Vida a serem utilizados nos Projetos 
são estabelecidas e mantidas 

14:0 14:0 9:5 

27 A descrição das Necessidades e os 
Objetivos dos Processos da 
Organização estão estabelecidos e 
mantidos 

13:1 14:0 12:2 

28 Os Objetivos de Melhoria são 
identificados e priorizados e as 
conseqüentes Mudanças nos Processos 
são planejadas e implementadas de 
forma controlada e com Resultados 
previsíveis 

14:0 14:0 10:4 

29 Redefinir o Processo Padrão à medida 
que ocorram Melhorias na Capacitação 
da Organização 

14:0 14:0 12:2 

30 Reutilizar Processos de Software 14:0 14:0 12:2 
31 Complementação e Uso do Processo 

Reutilizado 13:1 14:0 13:1 

32 Comparação dos Projetos de Definição 
dos Processos 14:0 14:0 13:1 

33 Documentar Processos de Software e 
Indicar a sua Aplicabilidade 13:1 14:0 11:3 

34 Experiências relacionadas aos 
Processos são incorporadas nos Ativos 
do Processo Organizacional 

13:1 14:0 9:5 

N 
Serviços Adicionais de Definição 

do Processo P U A 

1 Gerenciamento dos Problemas 
Detectados na Simulação e Execução 
do Processo 

14:0 14:0 13:1 

2 Publicação do Processo de Software 
em diferentes meios 13:0 13:0 13:0 

3 Definição de Cenários para a Análise 
do Processo Instanciado 14:0 14:0 14:0 

4 Definição e Manutenção das 
Características de Definição do 
Processo de Software 

14:0 14:0 11:3 
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5 Especificação do Modelo 
Organizacional para Caracterização do 
Processo 

14:0 14:0 10:4 
 

6 Apoio à Coleta, Configuração, 
Refinamento, Avaliação e 
Disseminação do Conhecimento 
Aprendido em diferentes Contextos 

14:0 14:0 10:4 

7 Auxílio para a Reutilização dos 
Processos a partir das suas 
Características de Definição 

14:0 14:0 10:4 

8 Avaliação e Configuração do Processo 
Reutilizado para sua Adaptação a partir 
dos serviços de Definição do Processo 

14:0 14:0 13:1 

9 Análise dos Ativos do Processo de 
Software em função dos Mapeamentos 
definidos no Meta-Modelo quanto aos 
Modelos e Normas da Qualidade 

14:0 14:0 14:0 

10 Transformação do Processo de 
Software em diferentes Modelos e 
Normas da Qualidade 

14:0 14:0 14:0 

11 Avaliação e Configuração do Processo 
Transformado para sua Adaptação a 
partir dos serviços de Definição do 
Processo de Software 

14:0 14:0 11:3 

N 
Serviços de Infra-estrutura do 

Ambiente P U A 

1 Suporte a Múltiplos Usuários 14:0 14:0 10:4 
2 Gerência de Objetos 12:1 13:0 12:1 
5 Gerência de Processo 14:0 14:0 13:1 
8 Funcionalidade 14:0 14:0 7:7 
9 Confiabilidade 13:1 14:0 8:6 

10 Usabilidade 11:3 14:0 0:14 
11 Eficiência 14:0 14:0 9:5 
12 Portabilidade 10:4 14:0 8:6 

 

6.4.3 Aplicação do Teste Estatístico 

Para cada serviço foi aplicado o teste estatístico Chi-2 para definir: 

• se pode considerar que esse serviço é fornecido; 

• se pode considerar que esse serviço é útil; 

• se pode considerar que o detalhamento do serviço não precisa de modificação. 

Como o teste Chi-2 considera comparação das distribuições, pode-se comparar a 

distribuição de respostas das equipes com a distribuição ideal, isto é, quando todas as equipes 

responderam igualmente que serviço é recebido, é útil e não precisa de modificação, como 
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mostra a representação de contingência (relacionamento entre as duas variáveis de resposta 

para o experimento) na Tabela 6.19.  

Tabela 6.19 Tabela de Contingência para o Experimento 

Resposta Distribuição Total 
Real Ideal 

Positiva M 14 14+m 
Negativa N 0 n 

Total 14 14 28 
 

No início precisou-se encontrar os valores de Chi-2 para todas possíveis distribuições de 

respostas para poder tentar concluir sobre presença, utilidade e adequação de cada serviço, 

onde, a partir da Tabela 6.19 e das propriedades do teste Chi-2, concluiu-se que a fórmula 

deste cálculo para a quantidade de distribuições do experimento é 

Chi-2 = ((m * 0 – n*14)^2*28) / (14*14*(14+m)*n) 

Assim, de acordo com as possíveis distribuições de respostas apresentadas nas Tabelas 

6.16, 6.17 e 6.18, a Tabela 6.20 define o valor de Chi-2. 

Tabela 6.20 Valor de Chi-2 para as Distribuições de Repostas do Experimento 

Distribuição . . . (+7):(-7) (+8):(-6) (+9):(-5) (+10):(-4) (+11):(-3) (+12):(-2) . . . 
Valor Chi-2 9,33 7,64 6,09 4,67 3,36 2,15 

 

Para a análise dos valores obtidos em Chi-2, o próximo passo é descobrir o grau de 

liberdade, ou seja, o número de dados disponíveis (livres) para o cálculo da estatística que 

equivale a GL = n – 1 (número de classes consideradas menos 1). No experimento realizado o 

valor de GL é 2 (dois), pois pode-se ter 3 (três) classes possíveis: resposta positiva; resposta 

negativa; ou sem resposta. Além disso, como não se pode rejeitar a hipótese nula para erro 

descrita na Seção 6.2.1, já que a máxima probabilidade de erro para esta rejeição é baixa, 

deve-se usar como freqüência prevista, segundo [Nesbitt.95], para as classes o valor de α = 

0,05, ou seja, nível de significância dos resultados igual a 5%. 

Analisando-se a tabela de distribuição de Chi-2, ver em [Nesbitt.95], a partir dos valores 

do grau de liberdade e do nível de significância, o valor de Chi-2 para o experimento é 5,99. 

Desta forma, analisando-se os valores de proporção definidos para PUA nas Tabelas 6.16, 
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6.17 e 6.18, conclui-se que os serviços com distribuição das respostas (+10):(-4), (+11):(-3), 

(+12):(-2), (+13):(-1) e (+14):(-0) podem receber os valores “Presença”, “Utilidade ” = {1} e 

o valor “Adequação” = {0}. Para os serviços com outras distribuições das respostas os valores 

“Presença”, “Utilidade” = {0} e o valor “Adequação” = {1}. A Tabela 6.21 permite uma 

visualização dos valores de PUA em função da distribuição das respostas nos serviços. 

Tabela 6.21 Valores de PUA para os Serviços 

Serviços de Definição do Processo de Software 
 Serviços 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Presença 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Utilidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adequação 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Presença 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Utilidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adequação 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Serviços Adicionais de Definição do Processo de Software 

 Serviços 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Presença 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Utilidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adequação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serviços Adicionais de Definição do Processo de Software 

 Serviços 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presença 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Utilidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adequação 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
 

6.4.4 Análise Quantitativa 

Para verificar a similaridade entre os serviços de definição de processo de software e de 

infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS e os serviços considerados fundamentais para a 

implementação deste tipo de processo é necessário calcular o valor da variável dependente 1 

(descrita na Seção 6.2.5): 

1. Para os Serviços de Definição do Processo de Software: 

Inicialmente, deve-se identificar na Tabela 6.21 a quantidade de serviços de definição 

de processo de software oferecidos pelo ImPProS considerada igual à quantidade dos serviços 
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considerados fundamentais para a implementação deste tipo de processo (a quantidade de 

serviços com o valor PUA {1, X, Y} = 34) e a considerada diferente (a quantidade de serviços 

com o valor PUA {0, X, Y} = 0). Assim, a similaridade segundo a fórmula da variável 1 é: 

 Grau de Similaridade = 34 / (34 + 0) * 100% = 100%, o que significa que, segundo os 

participantes das equipes, 100% dos serviços de definição do processo de software oferecidos 

pelo ImPProS podem ser considerados como similares aos serviços fundamentais para a 

implementação do processo. 

2. Para os Serviços Adicionais de Definição do Processo de Software: 

Levando em consideração a mesma análise anterior, tem-se para este conjunto de 

serviços: 

PUA {1, X, Y} = 11 e PUA {0, X, Y} = 0 

Assim, o grau de similaridade segundo a fórmula da variável 1 é: 

Grau de Similaridade = 11 / (11 + 0) * 100% = 100%, o que significa que, segundo os 

participantes das equipes, 100% dos serviços para a definição do processo de software 

oferecidos pelo ImPProS podem ser considerados como adicionais na implementação do 

processo. 

3. Para os Serviços de Infra-Estrutura do Ambiente: 

Já para este conjunto de serviço tem-se: 

PUA {1, X, Y} = 10 e PUA {0, X, Y} = 2 

Assim, o grau de similaridade segundo a fórmula da variável 1: 

Grau de Similaridade = 10 / (12 + 0) * 100% = 83%, o que significa que, segundo os 

participantes das equipes, 83% dos serviços de infra-estrutura oferecidos pelo ImPProS 

podem ser considerados como similares aos serviços fundamentais para a implementação do 

processo. 
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Para verificar na Tabela 6.21 a utilidade dos serviços similares, isto é, serviços 

considerados fundamentais para a implementação do processo de software e que são 

oferecidos pelo ImPProS, é necessário calcular o valor da variável dependente 2 (descrita na 

Seção 6.2.5). 

1. Para os Serviços de Definição do Processo de Software: 

Parte Útil dos Serviços Similares = 34 / 34 * 100% = 100%, o que significa que, 

segundo os participantes das equipes, 100% dos serviços de definição do processo de software 

oferecidos pelo ImPProS podem ser considerados como úteis para a implementação deste tipo 

de processo. 

Parte Inútil dos Serviços Similares = 0 / 34 * 100% = 0%, o que significa que, segundo 

os participantes das equipes, não há serviço de definição do processo de software oferecido 

pelo ImPProS considerado inútil para a implementação deste processo. 

2. Para os Serviços Adicionais de Definição do Processo de Software: 

Parte Útil dos Serviços Similares = 11 / 11 * 100% = 100%, o que significa que, 

segundo os participantes das equipes, 100% dos serviços adicionais para a definição do 

processo de software oferecidos pelo ImPProS podem ser considerados como úteis na 

implementação do processo. 

Parte Inútil dos Serviços Similares = 0 / 11 * 100% = 0%, o que significa que, segundo 

os participantes das equipes, não há serviço adicional de definição do processo de software 

oferecido pelo ImPProS considerado inútil para a implementação deste processo. 

3. Para os Serviços de Infra-Estrutura do Ambiente: 

Parte Útil dos Serviços Similares = 10 / 10 * 100% = 100%, %, o que significa que, 

segundo os participantes das equipes, 100% dos serviços de infra-estrutura oferecidos pelo 

ImPProS podem ser considerados como úteis para a implementação deste tipo de processo. 

Parte Inútil dos Serviços Similares = 0 / 10 * 100% = 0%, o que significa que, segundo 

os participantes das equipes, não há serviço de infra-estrutura oferecido pelo ImPProS 

considerado inútil para a implementação deste processo. 
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Para verificar na Tabela 6.21 a adequação dos serviços similares, isto é, se o nível de 

detalhamento dos serviços precisa ser modificado, é necessário calcular o valor da variável 

dependente 3 (descrita na Seção 6.2.5). 

1. Para os Serviços de Definição do Processo de Software: 

Parte Adequada dos Serviços Similares = 25 / 34 * 100% = 74%, o que significa que, 

segundo os participantes das equipes, 74% dos serviços de definição do processo de software 

oferecidos pelo ImPProS podem ter seus detalhamentos considerados como adequados para a 

implementação deste tipo de processo. 

Parte Inadequada dos Serviços Similares = 9 / 34 * 100% = 26%, o que significa que, 

segundo os participantes das equipes, 26% dos serviços de definição do processo de software 

oferecidos pelo ImPProS podem ter seus detalhamentos considerados como inadequados para 

a implementação deste tipo de processo. 

2. Para os Serviços Adicionais de Definição do Processo de Software: 

Parte Adequada dos Serviços Similares = 11 / 11 * 100% = 100%, o que significa que, 

segundo os participantes das equipes, 100% dos serviços adicionais de definição do processo 

de software oferecidos pelo ImPProS podem ter seus detalhamentos considerados como 

adequados para a implementação deste tipo de processo. 

Parte Inadequada dos Serviços Similares = 0 / 11 * 100% = 0%, o que significa que, 

segundo os participantes das equipes, não há serviço adicional de definição do processo de 

software oferecido pelo ImPProS que pode ter seu detalhamento considerado como 

inadequado para a implementação deste tipo de processo. 

3. Para os Serviços de Infra-Estrutura do Ambiente: 

Parte Adequada dos Serviços Similares = 4 / 10 * 100% = 40%, o que significa que, 

segundo os participantes das equipes, 40% dos serviços de infra-estrutura oferecidos pelo 

ImPProS podem ter seus detalhamentos considerados como adequados para a implementação 

deste tipo de processo. 

Parte Inadequada dos Serviços Similares = 6 / 10 * 100% = 60%, o que significa que, 

segundo os participantes das equipes, 60% dos serviços de infra-estrutura oferecidos pelo 
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ImPProS podem ter seus detalhamentos considerados como inadequados para a 

implementação deste tipo de processo. 

6.4.5 Análise Qualitativa 

Para verificar se existem serviços considerados fundamentais para a definição de 

processo de software e de infra-estrutura que não são oferecidos pelo ImPProS, mas que as 

equipes gostariam de receber porque consideram úteis para a implementação de processos de 

software, foi feita a análise qualitativa. A Tabela 6.22 mostra os serviços, constantes nos 

questionários de Definição do Processo de Software e de Infra-Estrutura do Ambiente, 

considerados pelas equipes como não oferecidos pelo ImPProS, a partir da análise das 

Tabelas 6.7 e 6.9. 

Tabela 6.22 Serviços Não Oferecidos pelo ImPProS segundo as Equipes do Experimento 

 Serviços de Definição do Processo de 
Software 

Serviços de Infra-
Estrutura do Ambiente 

15 18 22 24 25 27 31 33 34 2 3 4 6 9 10 12 
A quantidade 
total das 
equipes que 
não 
receberam 
este serviço 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 7 2 1 3 4 

A quantidade 
das equipes 
que não 
receberam 
este serviço, 
mas que 
gostariam de 
receber 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 2 1 3 3 

 

Assim, pode-se concluir que os serviços 3 (Gerência de Comunicação entre Pessoas), 4 

(Gerência de Cooperação), 10 (Usabilidade) e 12 (Portabilidade) provocam interesse de uso 

das equipes, as quais não receberam estes serviços durante o uso do ImPProS, mais do que os 

outros serviços considerados como não oferecidos pelo ImPProS. A informação sobre estes 

serviços, provavelmente, não está sendo oferecida em geral ou oferecida com pouco 

detalhamento pelo ImPProS e assim chama a atenção das equipes. Os outros serviços, da 

Tabela 6.22, considerados como não oferecidos pelo ImPProS, provavelmente, são 

conhecidos pelas equipes, mas a falta de exemplos ou experiências de aplicação desses 

serviços reduz o interesse das equipes. 
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Pode-se, ainda, incluir nesta listagem o conjunto de serviços considerados como 

adicionais para a definição do processo de software constantes no ImPProS e que não fazem 

parte da lista de serviços de definição do processo de software e de infra-estrutura considerada 

fundamental para a implementação deste tipo de processo, mas que segundo o resultado do 

teste Chi-2 são considerados úteis para esta tarefa, embora o detalhamento destes serviços 

deve ser modificado para atingir o nível esperado pelos usuário do ambiente. 

6.4.6 Verificação das Hipóteses 

Esta seção toma como referencial os possíveis valores de métricas descritas na Tabela 

6.5 para analisar os valores obtidos no experimento e expressos na Tabela 6.21. 

Para verificar a Hipótese Nula (H0) precisa-se responder a questão Q1 utilizando a 

métrica M3. O resultado do teste Chi-2 mostra que 2 (dois) dos 12 (doze) serviços de infra-

estrutura não podem ser considerados como oferecidos pelo ImPProS. Assim, podemos 

concluir, que “a lista de serviços de definição do processo de software e de infra-estrutura 

oferecida aos usuários do processo automatizado do ImPProS é diferente da lista de serviços 

de definição do processo de software e de infra-estrutura considerada fundamental para a 

implementação deste tipo de processo” (Hipótese Alternativa H1). 

Não se pode dizer que “na lista de serviços de definição do processo de software e de 

infra-estrutura oferecida aos usuários do processo automatizado do ImPProS e que fazem 

parte da lista de serviços de definição do processo e de infra-estrutura importantes para a 

implementação deste tipo de processo, existem serviços que os usuários consideram inúteis 

para esta tarefa” (Hipótese Alternativa H2) porque, respondendo a questão Q2 (métrica M5), 

o resultado do teste Chi-2 mostra que nenhum dos 46 (quarenta e seis) serviços (constantes 

nos questionários de Serviços de Definição do Processo de Software e de Infra-Estrutura do 

Ambiente) pode ser considerado inútil. 

Finalmente, pode-se concluir que “na lista de serviços de definição do processo de 

software e de infra-estrutura oferecida aos usuários do processo automatizado do ImPProS, 

que fazem parte da lista de serviços importantes para a implementação deste tipo de processo 

e que são considerados úteis para esta tarefa, existem serviços cujo o detalhamento deve ser 

modificado para atingir o nível esperado pelos usuário do ambiente” (Hipótese Alternativa 
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H3) porque, respondendo a questão Q3 (métrica M7), o resultado do teste Chi-2 mostra que a 

grande maioria dos 46 (quarenta e seis) serviços precisam de modificação. 

Para obter conclusões relevantes sobre a Hipótese Alternativa H4, a análise qualitativa 

foi feita. Os resultados da análise mostraram que 4 (quatro) serviços considerados como não 

oferecidos pelo ImPProS provocaram interesse das equipes. Assim, pode-se concluir que “na 

lista de serviços de definição do processo de software e de infra-estrutura não oferecida aos 

usuários do processo automatizado do ImPProS existem serviços que os usuários gostariam 

que tivessem disponíveis para a implementação do processo de software” (Hipótese 

Alternativa H4), incluindo os 11 (onze) serviços adicionais para a definição do processo de 

software oferecidos pelo ImPProS, listados pelas equipes, e que foram considerados úteis, 

porém o detalhamento necessita de modificação para atingir o nível esperado pelos usuário do 

ambiente. 

Adicionalmente à análise quantitativa e qualitativa, e à verificação das hipóteses feitas, 

é importante enfatizar que, ao final da execução dos serviços propostos pelo ImPProS, as 

equipes participantes tinham como objetivo a definição de um processo de software que 

estivesse aderente ao perfil discutido no cenário descrito no Apêndice F. Este processo de 

software tratava-se de um documento contendo uma descrição, encadeamento, composição, 

restrição de todos os ativos definidos pelas equipes para tratar a solução proposta. Ao final, 

uma avaliação dos processos de software foi feita da seguinte forma: 

• Análise estrutural de todos os ativos do processo de software definidos, para 

identificar a aderência ao meta-modelo de processo de software definido nas Seções 

3.3 e 3.4. Todas as equipes tiveram seus processos de software aprovados após a 

análise feita. As equipes inferiram que se tona fácil seguir a estrutura do meta-

modelo do ImPProS em função do guia automatizado que orienta gradativamente 

esta definição; 

• Análise da aderência do processo de software definido aos resultados esperados do 

modelo da qualidade seguido como orientação no cenário de implementação. Usou-

se uma planilha de avaliação que descreve e analisa o que as atividades do processo 

devem gerar e consumir para evidenciar as orientações do modelo da qualidade. De 

um modo geral, 85% dos processos definidos estavam aderentes ao modelo, o que 

pode ser caracterizado pelas sugestões de aderência propostas pelo ImPProS; 



Capítulo 6                                                                                                            Experimentação 

192 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

• Avaliação comparativa dos processos de software definidos com o processo de 

software institucionalizado na organização que teve seu perfil definido no cenário de 

implementação, usando-se do formulário disponível na Seção F.5. Onde 60% dos 

processos de software apresentaram as mesmas características definidas no processo 

institucionalizado e 40% dos processos não tiveram suas restrições bem definidas e 

o cuidado com a caracterização do projeto de software que serviu como base. 

A partir desta avaliação, algumas sugestões de melhoria foram fornecidas para que as 

equipes se orientassem na redefinição do processo de software. Por mais que fossem 

necessárias estas melhorias, percebeu-se que, apesar da pouca experiência dos participantes 

no contexto promovido pela experimentação contraposto ao bom resultado obtido nas 

avaliações, o modelo proposto pelo ImPProS de definição de processo de software pode ser 

usado como ensino das práticas da qualidade de software a partir da implementação deste 

processo. 

6.5 Survey Realizado 

Outra experimentação foi realizada como forma de identificar se o modelo proposto 

pelo ImPProS favorece à definição progressiva de processos de software. Neste contexto 

foram usados como participantes alguns especialistas de processos e da qualidade de software 

de diferentes regiões do Brasil que estavam participando do Simpósio Brasileiro de Qualidade 

de Software – SBQS 2007, realizado em Porto de Galinhas-PE. 

6.5.1 Perfil dos Participantes 

Todos os participantes desta experimentação estavam fazendo o curso de Avaliador do 

Modelo MPS.BR, promovido pela SOFTEX – Sociedade para Promoção da Excelência do 

Software Brasileiro durante o evento SBQS 2007. 

Por assim ser, conforme requisito e avaliação/seleção prévia da própria SOFTEX, todos 

estes participantes têm, segundo [Softex.07]: formação acadêmica sólida (especialização ou 

mestrado concluídos) em cursos de ciência da computação; conhecimento comprovado de 

Engenharia de Software com foco em processos de software; experiência comprovada de 6 

(seis) anos no mínimo na área de Engenharia de Software; experiência comprovada de 3 (três) 

anos no mínimo em gerência de projetos de software ou experiência comprovada de 
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implementação de processos de software onde a organização obteve nível de maturidade MR-

MPS ou CMMI ou certificado ISO 9000:2000 [ABNT.00] em avaliação oficial. 

6.5.2 Execução do Survey 

O Survey foi guiado a partir das fases descritas na introdução deste capítulo e a 

execução das tarefas previstas e estimadas em 8 (oito) horas ocorreu dentro dos prazos 

definidos. O Survey foi realizado em uma sessão técnica do evento SBQS 2007, usando a 

infra-estrutura (notebook) própria dos participantes, onde foi necessária a instalação prévia de 

alguns componentes de software para a perfeita operação do sistema automatizado. 

Algumas restrições para a execução do Survey foram definidas: como nem todos os 

participantes do curso estavam inscritos na sessão de experimentação do ImPProS e por este 

número de participantes totalizar 10 (dez) membros, definiu-se que os membros formariam 

equipes de 2 (dois) membros, onde cada membro estaria alocado em micro diferente durante a 

execução do estudo para que alguns serviços providos pelo ImPProS pudessem ser analisados 

e as equipes não trocariam informações entre si sobre a realização do estudo, para caracterizar 

uma avaliação final mais contundente; em função do tempo exíguo da realização do Survey, 

durante a sessão técnica foram apresentadas, inicialmente, as iniciativas correlatas a partir de 

comparativos, posteriormente uma discussão sobre as recomendações de definição de 

processo de software provenientes das principais normas e modelos da qualidade de software 

foi realizada, e por fim a apresentação do modelo automatizado do ImPProS foi feita usando-

se como base um projeto piloto, onde discussões sobre a operação deste foram constantes; 

foram fornecidos a cada participante os formulários disponíveis nas Seções F.3 e F.4 para 

avaliar os serviços de definição do processo e de infra-estrutura do ImPProS, onde, para isso, 

foi disponibilizado o cenário descrito na Seção F.1. 

Inicialmente, as equipes receberam os treinamentos descritos previamente. Durante esta 

realização, percebeu-se que dois membros das equipes faziam parte do grupo de 

desenvolvimento de duas iniciativas discutidas no treinamento, o APSEE e a Estação TABA, 

o que permitiu uma análise e discussão mais críticas do modelo proposto pelo ambiente 

ImPProS, no contexto da definição de processos de software. 

Posteriormente, a lista definida na Seção B.1 foi apresentada às equipes para uma 

interpretação mais apropriada do que se caracterizou nesta tese como fundamental para a 
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definição dos processos de software a partir do programa de melhoria da qualidade 

organizacional. O grande problema encontrado na realização desta fase foi o uso de termos 

próprios nesta lista para representar algumas recomendações constantes nas normas e modelos 

da qualidade, que foi evidenciada como desconhecimento inicial por alguns membros das 

equipes, porém suprida por um glossário e pela interação com o gerente de projeto do Survey. 

A seguir, os membros das equipes, durante a execução do cenário proposto de definição 

do processo de software, fizeram o preenchimento dos formulários de avaliação do modelo do 

ImPProS, cujos resultados encontram-se no Apêndice J. Como todos os membros das equipes 

já tinham feito implementação de processos de software em diferentes organizações usando-se 

como base ambientes automatizados, e como os formulários de avaliação foram considerados 

muito extensos para o pouco tempo disponível na sessão, foi decidido que todas as equipes 

fariam uma análise qualitativa do modelo proposto pelo ImPProS quanto à sua contribuição 

automatizada para a implementação progressiva de processos de software. 

Finalmente, a partir das análises inferidas, destacou-se os principais pontos fortes, 

fracos e oportunidades de melhoria do modelo do ImPProS em relação aos serviços 

considerados como fundamentais para a definição do processo de software e de infra-estrutura 

do ambiente. E, ao final deste levantamento, fez-se uma avaliação mais caracterizada em 

relação ao que se desejava provar no modelo proposto por esta tese. 

6.5.3 Análise Qualitativa do Survey 

A partir da análise dos relatos descritos pelos participantes do Survey, foram destacados 

os seguintes pontos fortes: 

• Gerência colaborativa do trabalho de implementação dos processos de software e o 

suporte a múltiplos usuários no mesmo projeto de implementação; 

• Uso de um meta-modelo completo, único e flexível para o registro de novos ativos 

de processos de software. Considerando como um dos principais motivadores o 

mapeamento entre os ativos das normas e modelos da qualidade de software e a 

adaptação/disponibilização de diferentes modelos e normas para o programa de 

melhoria da qualidade organizacional, com foco no processo de software e sua 

gerência; 
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• Gerência de um mecanismo de reutilização de processos de software mais 

apropriado para a caracterização destes processos; 

• Aquisição contínua do conhecimento e uso integrado em todos os serviços propostos 

pelo modelo automatizado do ImPProS, além de sugestões dos ativos a partir do 

legado proveniente da implementação dos processos; 

• Aperfeiçoamento gradativo dos processos baseado em métricas coletadas que 

provêem uma avaliação mais assertiva do andamento do programa de melhoria; 

• Transformação dos ativos do processo de acordo com as restrições propostas pelos 

modelos e normas da qualidade de software; 

• Uso integrado de todos os mecanismos de gerenciamento em um único modelo 

capaz de promover a implementação gradativa do processo de software aderente ao 

perfil organizacional. 

Como pontos fracos podem-se listar: 

• Ausência de um mecanismo de representação diagramática do processo de software 

previamente definido pelo ProDefiner, para um melhor entendimento das restrições 

dos ativos deste processo. Atualmente, o ImPProS oferece mecanismos para 

documentação do processo textual e a partir do uso de linguagem de marcação, no 

entanto o mecanismo de modelagem encontra-se em fase de desenvolvimento. Este 

mecanismo está sendo orientado para dar suporte à linguagem SPEM; 

• A análise do diagnóstico é feita em documento (relatório textual) o que não permite 

uma integração dos resultados do perfil organizacional, de projeto e de produto 

obtidos para o início da definição dos processos de software. A especificação deste 

serviço já foi contemplada no seu escopo funcional, porém o seu desenvolvimento 

ainda não foi executado; 

• Atualmente o ImPProS apresenta um planejamento para a execução do processo, 

porém o planejamento automatizado para a execução das atividades pertinentes à 

implementação do processo de software não existe. Este serviço encontra-se em fase 

de testes para uma perfeita integração com todos os mecanismos de gerenciamento; 
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• O ImPProS demonstra ser bastante eficaz a partir do seu conjunto de serviços para o 

programa de melhoria da qualidade do processo organizacional, porém não existe 

uma análise desta intervenção na organização. No futuro, espera-se desenvolver uma 

análise mais contundente em nível organizacional. 

Para finalizar, como oportunidades de melhoria foram detectadas: 

• Apesar do ambiente ImPProS abranger consistentemente todos os requisitos não-

funcionais relacionados como fundamentais para o tipo de tecnologia desenvolvida, 

o mesmo, em alguns momentos, não apresenta uma boa usabilidade quanto à 

interação do usuário com os componentes gráficos disponíveis, como ocorre no 

serviço de publicação do processo em que durante a geração do documento ao 

usuário não é oferecido nenhum acompanhamento do progressão do trabalho.  

• Outra melhoria relacionada diz respeito à portabilidade, onde o ImPProS possui 

restrição de uso quanto a determinados sistemas operacionais e configuração de tela 

para prover uma perfeita visualização dos seus serviços. Ainda nesta linha, apesar do 

ImPProS se orientar a múltiplos usuários, a comunicação entre as pessoas da mesma 

equipe não é gerenciada, o que permite um possível “descompasso” na realização 

dos serviços, porém isso é facilmente administrado pelo controle de versões e 

históricos do trabalho executado; 

• Atualmente o ImPProS permite a manutenção no seu meta-modelo de ativos 

oriundos das práticas e aprendizados organizacionais, porém sem haver uma 

interligação entre todos estes ativos para a composição do processo de software em 

si. É relevante que este ambiente permita que os usuários descrevam processos já 

existentes e a partir deste proveja adaptação dos ativos mantidos no meta-modelo. 

Apesar de alguns pontos fracos e oportunidades de melhoria listados pelos participantes 

do Survey, todas as equipes caracterizaram o modelo proposto pelo ambiente como uma 

iniciativa eficaz no auxílio à implementação de processos de software em organizações que 

possuem um programa de melhoria da qualidade, além de enfatizar como um dos seus 

diferenciais a execução do trabalho de forma gradativa a partir do uso dos mecanismos de 

gerenciamento definidos no seu ciclo de vida e o repositório possibilitando manter diferentes 

normas e modelos da qualidade para auxílio deste trabalho. 
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6.6 Considerações Finais 

Este capítulo abordou as duas estratégias usadas no estudo da experimentação das 

propostas desta tese. O Experimento, onde, inicialmente, foram definidos os objetivos e as 

questões usadas para a medição, assim como se especificou um conjunto de métricas para 

caracterizar a análise destas questões. Posteriormente o plano de execução do estudo 

experimental foi especificado contemplando as hipóteses, a instrumentação, o contexto de 

realização, as variáveis usadas na análise dos resultados, os critérios para observação da 

análise qualitativa e quantitativa e o fluxo contendo as fases que serviram como guia da 

execução. Relatou-se, ainda, toda a operação prática do experimento realizado e a coleta dos 

dados puros resultantes do preenchimento dos artefatos do experimento. Por fim, a análise e a 

interpretação destes dados a partir da estatística, análise qualitativa e quantitativa foi feita, 

para a verificação final das hipóteses previamente planejadas. 

Foi discutida a realização do Survey, onde a partir de um treinamento e do 

conhecimento adquirido a partir das práticas de alguns especialistas de processo e da 

qualidade de software no uso de ambientes como o ImPProS pôde-se relatar pontos fracos, 

fortes e oportunidades de melhoria dos serviços deste ambiente em relação aos considerados 

fundamentais para a definição do processo e infra-estrutura do ambiente. 

Finalmente, pode-se concluir que apesar da necessidade de modificação, os serviços 

constantes no ciclo de vida de definição dos processos de software e de infra-estrutura do 

ImPProS são, na sua maioria, similares aos definidos no Apêndice B, úteis e com um 

detalhamento adequado para a implementação do processo de software, considerando, ainda, 

que há um conjunto de serviços considerados adicionais em relação aos fundamentais 

analisados, e que pode caracterizar um diferencial desta iniciativa automatizada em relação às 

existentes. Pode-se visualizar nas Tabelas B.1 e B.2 uma análise comparativa do ImPProS em 

relação às iniciativas automatizadas discutidas nas Seções 2.1 e 3.1, no que tange aos 

requisitos funcionais e não funcionais de ambientes de implementação de processo de 

software. 
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Capítulo 7 

Conclusões 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado nesta 

tese, enfatizando, com isso, a descrição das atividades já realizadas no contexto apresentado 

nas seções anteriores, detalhando, ainda, as reais contribuições desta tese. Em seguida, uma 

análise da abordagem proposta é feita, utilizando os principais pontos referenciais. Por fim, 

um detalhamento dos trabalhos em andamento e algumas das perspectivas futuras são 

apresentados. 
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7.1 Sumário do Trabalho 

Diante de um mercado cada vez mais competitivo, organizações de software 

constantemente precisam aumentar a qualidade de seus produtos, para garantir sua 

sobrevivência. Neste contexto, a procura por abordagens que garantam a melhoria do 

processo de software tem sido uma preocupação constante.  

A definição e utilização de padrões em Engenharia de Software são práticas importantes 

para se homogeneizar o desenvolvimento de software em projetos e organizações 

[Machado.00]. Um processo padrão estabelece a estrutura básica que guiará a definição de 

qualquer processo numa organização desenvolvedora de software. A definição de um 

processo padrão que descreve as atividades que devem ser realizadas no desenvolvimento de 

sistemas de software em todos os projetos de uma organização tornou-se um elemento chave 

das normas e modelos da qualidade. Tanto a norma ISO/IEC 12207, como as normas e 

modelos da qualidade, estabelecem a definição de um processo padrão como condição para o 

estabelecimento de um processo de software disciplinado. Para que possa ser utilizado em um 

projeto, o processo padrão deve ser adaptado para atender às características específicas deste 

projeto, gerando um processo instanciado. Entretanto a adaptação do processo padrão para 

projetos específicos é uma atividade complexa que pode se beneficiar de apoio baseado em 

conhecimento. 

Em prosseguimento a trabalhos encontrados na literatura, o mapeamento de atividades 

entre a norma ISO/IEC 12207 e as normas e modelos da qualidade (ISO/IEC TR 15504, 

CMMI, MPS.Br), e entre as atividades e resultados esperados destas mesmas normas e 

modelos da qualidade, permitiu a sua utilização combinada, estabelecendo um vocabulário 

comum e, assim, possibilitando que processos de software sejam definidos aderentes a ambos 

os padrões. O referido mapeamento é um importante subsídio para organizações que utilizam 

a abordagem de alcançar aderência à Norma ISO/IEC 12207 a partir dos níveis de capacitação 

previstos nas normas e modelos da qualidade, e a definição de processos que possam agregar 

os padrões estabelecidos por diferentes normas e modelos da qualidade. A estrutura que 

possibilita este mapeamento foi inserida no meta-modelo do ImPProS, encontrando-se 

disponível para todo o ambiente. 

Como enfatizado em capítulos anteriores, outros trabalhos no contexto do ImPProS, 

como discutido nas Seções 2.1, sobre PSEEs, e 3.1, sobre iniciativas automatizadas para a 
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definição do processo de software, preocupam-se com a implementação deste processo. A 

abordagem do ProDefiner estendeu estas propostas na fase de definição do processo 

considerando: o caráter progressivo, já que o processo é implementado gradativamente a 

partir de lições aprendidas na prática, aplicadas a partir do uso de diferentes mecanismos de 

automação (aquisição do conhecimento, reutilização do processo, conversão do processo, 

melhoria contínua); o conhecimento individual e a integração proveniente do possível 

mapeamento entre as normas e modelos da qualidade; além dos diferentes níveis de abstração 

na definição do processo, tomando como auxílio um conjunto mais abrangente de 

características organizacionais, de projetos e de produtos de software. O ciclo de vida único 

para a definição progressiva do processo de software, com base em normas e modelos da 

qualidade, e integrado em um meta-modelo complexo para gerência de processos com 

enfoque em um ambiente centrado no processo, é uma importante característica que diferencia 

o ProDefiner e suas ferramentas de apoio das abordagens descritas neste trabalho. 

São, portanto, contribuições desta tese, a partir da análise das soluções do Capítulo 1: 

• Especificação e desenvolvimento da arquitetura, ciclo de vida e modelo de 

integração do ambiente ImPProS; 

• Definição de uma meta-modelo de processos de software para agregar ativos de 

modelos e normas da qualidade; 

• Implementação do ciclo de vida de definição de processos de software, agregando o 

valor de ser progressivo; 

• Extensão da arquitetura hierárquica de definição do processo de software proposta 

por [Rocha.01], incluindo novas características de definição, flexibilidade no uso 

dos níveis de definição e o nível de planejamento do processo a partir de cenários de 

execução; 

• Desenvolvimento e avaliação experimental da ferramenta de definição progressiva 

do processo de software; 

• Especificação e implementação de todos os mecanismos (aquisição do 

conhecimento, reutilização do processo, conversão do processo, melhoria contínua) 

de apoio à definição do processo de software; 
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• Especificação para o ImPProS de dois modelos de publicação do processo de 

software. 

A partir de todas estas iniciativas, pode-se enfatizar que a originalidade deste trabalho 

está no uso de diferentes modelos e normas da qualidade para a automação de tarefas que 

guiem o usuário na definição do processo de software e ao uso integrado dos mecanismos de 

gerenciamento (reutilização, melhoria contínua, transformação/conversão e aquisição do 

conhecimento) destes processos no contexto de um ambiente centrado no processo. Isso pode 

ser evidenciado a partir do comparativo definido nas Tabelas B.1 e B.2 entre o ImPProS e as 

soluções discutidas na Seção 3.1, onde, percebe-se que a maioria das soluções automatizadas: 

não permite uma sugestão dos ativos que compõem o processo de software a partir da 

execução de atividades de definição do processo de software e sim, tão somente, automatizam 

o projeto deste processo a partir do uso de uma linguagem de modelagem, como é o caso do 

APSEE, RPW, RUP Builder, MAPS; não contempla serviços de trabalho cooperativo à 

múltiplos usuários de uma mesma equipe especialista no processo de software, como no 

DefPro, AdaptPro, Assist-Pro, BPMS, RPW, RUP Builder; e não agrega a independência dos 

modelos de processo de software gerados em função da linguagem de implementação, como 

no VSTS, MAPS, EPF, DefPro. 

Trabalhos do mesmo grupo estão desenvolvendo propostas para simulação de processos 

de software [Souza.07], modelagem do processo usando como base o SPEM 

[Vasconcelos.06], execução de processos de software [Vasconcelos.06], avaliação do 

processo de software [Xavier.06], dentre outros trabalhos. No contexto do ProDefiner pode-se 

retratar, ainda, o desenvolvimento de 1 (uma) Dissertação de Mestrado do CIn/UFPE, 13 

(treze) Trabalhos de Graduação do CIn/UFPE e 5 (cinco) trabalhos de Iniciação Científica 

com vínculo PROPESQ/UFPE/CNPq, além de 15 (quinze) artigos publicados em Eventos 

Nacionais e Internacionais e em Revistas Nacionais, e mais 4 (cinco) artigos submetidos, em 

processo de avaliação, em Evento Internacional e Revistas Nacionais. 

7.2 Análise dos Resultados 

Esta seção faz uma análise da tese proposta, enfatizando os aspectos relacionados com o 

seu desenvolvimento e experiência nos mecanismos apresentados. 
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7.2.1 Procedimentos Utilizados na Especificação 

O modelo de implementação de processos de software foi aqui apresentado através da 

combinação de diferentes procedimentos. No Capítulo 2, foram utilizadas as notações para 

componentes fornecidas pela UML para descrever de uma forma geral a arquitetura do 

ambiente ImPProS em relação às ferramentas de suporte propostas neste trabalho, além de 

referenciar ao documento [Imppros.06a] que permite um entendimento do nível de integração 

proposta pelo ambiente, fazendo uso do padrão XML para possibilitar o intercâmbio de 

informações entre os componentes da arquitetura, também usado no Capítulo 4 para descrever 

a estrutura de publicação dos processos de software. Estas abordagens foram adotadas a partir 

da experiência nas avaliações dos artigos submetidos, onde se constatou que: a notação UML 

poderia ser utilizada em textos que explorassem a descrição da arquitetura do modelo em alto 

nível, quando não houvesse preocupação com detalhes específicos da implementação do 

ambiente e das ferramentas; e a representação da estrutura de dados proposta pelo XML capaz 

de prover uma dinamicidade das informações gerenciadas entre sistemas incompatíveis, e a 

reutilização e a publicação destas informações em forma de texto de forma eficaz. 

Os Capítulos 3, 4 e 5 fizeram uso das notações propostas pela linguagem de modelagem 

de processos de software SPEM para: descrever os fluxos de atividades usados para um 

entendimento da execução dos mecanismos de gerenciamento propostos neste modelo; e 

representar o relacionamento existente entre os ativos que compõem o processo de software 

de acordo com a especificação do meta-modelo e os ativos que permeiam o possível 

mapeamento entre as normas e modelos da qualidade mantidos no repositório do ambiente. 

Apesar da existência de outras linguagens utilizadas para representar diagramaticamente 

processos, o uso do SPEM deu-se pelo seu foco original na engenharia de processos de 

software, área de atuação desta tese, e por se tratar de um meta-modelo que define esteriótipos 

UML. 

No Capítulo 6 usaram-se os padrões: GQM, para ajudar a identificação das métricas 

úteis e relevantes para o estudo do experimento e o apoio à análise e interpretação dos dados 

coletados, já que se trata de uma abordagem orientada a objetivos para a medição de produtos 

e processos de software, apoiando a definição top-down do processo de medição e análise 

bottom-up dos dados resultantes; e o Teste Estatístico do Chi-2, para analisar os testes de 

avaliação de hipóteses genéricas no estudo do experimento realizado, já que este leva em 
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consideração os desvios ocorridos entre os valores previstos e os observados, e é sensível ao 

tamanho da amostra. 

A escolha dos procedimentoss citados mostrou-se adequada, pois permitiu o 

particionamento de detalhes dos diferentes mecanismos do modelo e estudos resultantes desta 

tese. 

7.2.2 Escalabilidade 

A análise da escalabilidade em PSEEs e suas ferramentas de apoio é baseada na 

possibilidade de prover assistência automatizada para gerenciar processos em organizações de 

grande porte. Apesar disso, organizações de pequeno e médio porte podem se beneficiar dessa 

tecnologia. 

A construção do modelo ProDefiner foi influenciada por tendências recentes na área de 

processos de software, pois é fornecido apoio à definição progressiva. Assim, para definir 

processos os usuários fazem uso dos ativos dos modelos e normas da qualidade mantidos no 

repositório do ambiente de forma detalhada separadamente ou de forma conjunta a partir do 

possível mapeamento existente estas normas e modelos, assim como os processos podem ser 

decompostos em vários níveis (padrão, especialização ou instanciação). Esta própria 

hierarquia de níveis caracteriza uma melhor reutilização e transformação/conversão do 

processo uma vez que as políticas (características e regras) de definição dos processos estão 

associadas aos processos e não aos ativos destes processos, o que faz com que, mesmo que o 

número de processos aumente, as mesmas políticas continuam podendo ser usadas. 

O uso de um ciclo de vida para a definição do processo é um aspecto importante do 

modelo que contribui para a sua escalabilidade. As atividades constantes neste ciclo de vida 

estão integradas a partir de suas entradas e saídas e a suas execuções são controladas por 

estados, o que permeia um guia bem definido para o usuário no tocante a implementação do 

processo de software. 

O modelo proposto neste trabalho está preparado para atender organizações de grande 

porte onde são implementados vários processos simultâneos que concorrem para os mesmos 

recursos. A definição rigorosa dos recursos e agentes torna possível controlar sua alocação e o 

mecanismo de instanciação fornece o apoio adequado para auxiliar a seleção desses ativos nos 

processos. Considerando que o aumento do número de processos concorrentes torna a tarefa 
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de definição difícil para um gerente, o modelo proposto fornece um importante auxílio nesse 

sentido, já que o uso de uma estrutura hierárquica em níveis facilita a definição. 

7.2.3 Adaptabilidade 

Em princípio, a estrutura do meta-modelo proposto pode ser adaptada para diferentes 

PSSEs ou ferramentas de definição do processo de software. Isso pode ser facilitado devido 

ao fato de que a descrição da sua concepção foi realizada de forma precisa em alto nível de 

abstração de modelo e independente de linguagem de implementação; além disto, os conceitos 

envolvidos neste meta-modelo são comuns à comunidade atuante no programa de melhoria de 

processos de software. 

Outras possibilidade de adaptação da solução proposta referem-se à(o): uso das 

ferramentas de suporte independente do núcleo de controle proposto ao ImPProS, uma vez 

que a concepção e implementação das mesmas deu-se de forma a prover suporte ao 

mecanismo de gerenciamento de processos de software de forma individual, assim 

funcionalmente as mesmas podem ser integradas a qualquer outro PSEE cujo o foco seja 

implementação de processos de software; flexibilidade do nível de integração de ferramentas 

ao ImPProS, uma vez que todo o controle é feito em nível de serviços, o que requer um 

conhecimento por parte dos fornecedores das ferramentas para projetar conectores ao 

ambiente e não esta adaptação ser feita no ambiente sempre que uma nova ferramenta tiver de 

ser integrada ao seu núcleo de gerenciamento; publicação dos processos de software a partir 

de uma linguagem de marcação, garantindo um intercâmbio dos ativos dos processos entre 

sistemas incompatíveis. 

7.2.4 Aplicação do ImPProS 

A partir do entendimento das contribuições desta tese, pode-se facilmente enxergar a 

aplicação do modelo proposto ao ImPProS para diferentes contextos. Aqui são retratados 

alguns destes:  

• Como uma iniciativa automatizada para auxiliar a implementação de processos de 

software em organizações que possuem um programa de melhoria da qualidade; 
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• Como um ambiente de auxílio na experiência de ensino das práticas, modelos e 

normas da qualidade de software, nas organizações de desenvolvimento de software 

e na academia; 

• Como um repositório dos possíveis mapeamentos entre os modelos e normas da 

qualidade de software, a partir das experiências aprendidas, para organizações que 

tenham interesse no programa de melhoria da qualidade do processo de software. 

A partir da estrutura, discutida nesta tese, pode-se caracterizar a aplicação do ImPProS 

em organizações de grande porte, onde os diferentes módulos servirão como auxílio para as 

diferentes áreas organizacionais com foco em desenvolvimento de software: definição, 

simulação e avaliação direcionada à área de garantia da qualidade e SEPG; execução focada 

às equipes de desenvolvimento do software e controlada pela área de garantia da qualidade e 

SEPG. No entanto, a customização do modelo do ImPProS em nível funcional permite que o 

mesmo possa ser usado para organizações de pequeno e médio porte quando o foco for a 

definição e avaliação do processo de software, por se tratarem de módulos mais adaptados a 

realidade estrutural deste tipo de organização. 

Vale ressaltar que os módulos propostos pelo ImPProS podem ser usados, ainda, por 

organizações cujo foco seja oferecer consultorias no programa de melhoria de processo de 

software, ajudando potencialmente os especialistas da área na execução de suas tarefas. 

7.2.5 Sumário Geral do Experimento 

Apesar do estudo do experimento ter sido realizado com um projeto-piloto em uma 

disciplina de um curso de graduação, é importante relatar que: 

• A essência do projeto-piloto usado como base foi extraída da implementação do 

programa de melhoria de processos em uma organização real; 

• Os processos resultantes do experimento, embora desenvolvidos por diferentes 

equipes, mostraram-se compatíveis após a realização das suas avaliações finais e as 

práticas contidas nestes processos, a partir de uma prévia avaliação, estavam 

aderentes ao modelo da qualidade usado como orientação; 
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• O uso de um ciclo automatizado e integrado de suporte à implementação do 

processo de software, foi definido como um ponto forte pelas equipes do estudo, por 

reconhecerem a complexidade em se desenvolver este trabalho de melhoria; 

• Atualmente o modelo automatizado do ImPProS encontra-se em uso desde fevereiro 

de 2007 por um consultor de implementação do modelo MPS.BR, o autor desta tese, 

juntamente com uma equipe técnica, para orientar a melhoria da qualidade em uma 

organização de grande porte localizada em Recife-PE, que dedica-se ao 

desenvolvimento de sistemas de gestão em diversas áreas de atuação, com operações 

a mais de 30 (trinta) anos nas regiões nordeste e sudeste do país. Os resultados deste 

uso servirão posteriormente para uma avaliação do potencial proposto pelo modelo 

do ImPProS e possíveis melhorias possam ser extraídas deste procedimento. 

7.3 Perspectivas Futuras 

A pesquisa no ImPProS não se esgota com os resultados dessa tese. Esse foi, apenas, 

um primeiro passo embora fundamental, em direção a um PSEE que apóie as atividades 

presentes no ciclo de vida do processo de software considerando o programa de melhoria. 

Várias outras pesquisas serão realizadas. Algumas já estão em andamento como dissertações 

de mestrado e trabalhos de iniciação científica no Centro de Informática da UFPE: 

• Desenvolvimento do mecanismo que proveja o planejamento do processo de 

implementação de processos de software, ou seja, um plano sistematizado que 

oriente os especialistas do SEPG no controle das atividades relevantes à 

implementação do processo de software definidas ao ImPProS; 

• Prover a automação da modelagem e visualização diagramática do processo de 

software já definido a partir do ProDefiner e possibilitar a sua adaptação em função 

da modificação do processo organizacional a partir da execução das atividades 

contempladas no ciclo de vida de definição progressiva do processo de software; 

• Especificação e desenvolvimento de uma abordagem para a avaliação da execução 

de processos de software com base no feedback da interação da equipe de 

desenvolvimento, métricas coletadas e aderência do processo aos vários modelos e 

normas da qualidade. 
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Outros trabalhos que devem ser realizados envolvem: 

• Propor um modelo de diagnóstico que consolide a análise da situação atual da 

organização e a visão que se deseja que a mesma adquira com a implementação de 

processos de software, a partir de uma avaliação dos resultados obtidos. Prover a 

automação deste modelo no ImPProS para viabilizar os mecanismos de análise ao 

SEPG; 

• Especificar e desenvolver um modelo que garanta que processos organizacionais, já 

existentes e em uso por empresas, possam ser desenhados, analisados, adaptados e 

gerenciados a partir das tarefas contempladas no ciclo de vida do ImPProS; 

• A definição de um template, em forma de documentação, do ciclo de vida de 

processo proposto ao ImPProS e suas ferramentas de suporte, para um melhor 

entendimento das atividades, resultados esperados, entradas e saídas garantindo a 

sua execução eficaz; 

• Análise da iniciativa de melhoria de processos de software proposta pelo ImPProS 

no ponto de vista da sua intervenção na organização que produz software, com base 

na teoria de intervenção e conceitos complementares de teorias de ação e de 

aprendizagem organizacional do cientista Chris Argyris [Argyris.04] e seus 

colaboradores, provendo, assim, uma reinterpretação e uma compreensão mais 

profundamente dos problemas sócio-técnicos desta iniciativa e uma prescrição de 

estratégias de ação de como tratar os problemas que possam ser levantados, a partir 

da análise proposta em [Santana.07]. O que possibilitará, juntamente com os 

resultados obtidos da aplicação em organizações do modelo proposto nesta tese, uma 

captura de indícios e uma posterior análise do fenômeno de aprendizagem 

organizacional; 

• Adaptação da estrutura de implementação de processos do ImPProS para outros 

contextos de aplicação, de acordo com o tipo de projeto que as organizações 

possuem como foco no seu desenvolvimento. 

Portanto, muito trabalho ainda deve ser realizado. Os resultados e contribuições 

apresentados, nesta tese, representam um primeiro passo na direção de uma abordagem para a 
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definição de processos de software de forma progressiva, no contexto de um PSEE. Acredita-

se que o uso de mecanismos de gerenciamento no auxílio à definição de processos de software 

possa ser um dos fatores determinantes para o êxito do programa de melhoria organizacional, 

podendo contribuir decisivamente para o desenvolvimento de produtos de software com maior 

qualidade e produtividade. 
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Apêndice A 

Detalhamento das Fases do Ciclo de 
Vida do ImPProS 

 

Este apêndice provê um melhor entendimento das fases contempladas no ciclo de vida 

do ImPProS. 
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A1 Entendimento das Fases do Ciclo de Vida do ImPProS 

As tabelas, a seguir, descrevem cada uma das fases presentes no ciclo de vida do 

ImPProS a partir dos seguintes parâmetros: características (seus objetivos); responsáveis 

(perfil no ImPProS); e entradas (insumos para a sua execução). 

Tabela A.1 Detalhamento da Fase Análise das Características do Processo 

Análise das Características do Processo 

Características - Levantamento das Características Organizacionais, de Produto e de Projeto 
de Software; 

- Definição dos Critérios para a Definição do Processo. 

Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Projetista de Processo. 

Entradas - Características da Organização (Maturidade, Categorização, etc.), do 
Produto (Nível de Dano, Características da Qualidade do Produto, etc.) e do 
Projeto de Software (Conhecimento da Equipe, Disponibilidade de 
Recursos, etc.); 

- Novas Características para a Definição do Processo após Avaliação da sua 
Execução. 

 
Tabela A.2 Detalhamento da Fase Definição do Processo 

Definição do Processo 

Características - Para a Definição de um Novo Processo: 

- Análise das Características do Processo para a Inferência/Sugestão dos 
Componentes do Processo (Processos, Atividades, Recursos, 
Procedimentos, etc.); 

- Adaptação do Processo de acordo com o Nível de Definição (Processo 
Padrão, Processo Especializado a um Projeto de Software, Processo 
Instanciado a um Produto de Software); 

- Análise do Processo em Reuso e sua Adequação aos Critérios de 
Definição do Processo a partir das Tarefas incluídas no Nível do 
Processo em Definição; 

- Geração do Processo Abstrato. 

- Para a Re-Definição de um Processo em Andamento: 

- Aperfeiçoamentos no Processo durante a fase de Melhoria Contínua; 

- Análise do Processo Transformado e sua Adequação aos Critérios de 
Definição do Processo a partir das Tarefas incluídas no Nível do 
Processo em Definição; 

- Ajustes/Refinamento do Processo em andamento a partir das soluções 
provenientes das fases de Simulação e Execução. 
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Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Projetista de Processo. 

Entradas - Para a Definição de um Novo Processo: 

- Características do Processo; 

- Processo Adaptado após análise de Reuso; 

- Para a Re-Definição de um Processo em Andamento: 

- Processo Aperfeiçoado a partir do Método de Melhoria de Contínua. 

- Processo Adaptado após análise da Transformação; 

- Requisição de Mudança/Refinamento no Processo proveniente das 
Fases de Simulação/Avaliação; 

- Solução inferida a partir da Mudança/Refinamento no Processo. 

 
Tabela A.3 Detalhamento da Fase Melhoria Contínua 

Melhoria Contínua 

Características - Definição do Contexto e Infra-Estrutura da Melhoria; 

- Caracterização dos Estados Atual e Desejado para a Melhoria; 

- Estabelecimento das Prioridades e Planejamento das Ações; 

- Criação, Teste, Refinamento e Implantação da Solução de Melhoria; 

- Análise e Validação da Solução, e Proposição de Ações Futuras. 

Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Projetista de Processo. 

Entradas - Características do Processo; 

- Processo Abstrato em Definição. 

 
Tabela A.4 Detalhamento da Fase Reuso do Processo 

Reuso do Processo 

Características - Definição dos Critérios de Caracterização do Processo para a sua busca; 

- Obtenção do Processo Abstrato em adequação aos Critérios de 
Caracterização do Processo; 
- Adaptação do Processo a ser Reusado no ImPProS. 

Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Projetista de Processo. 

Entradas - Características do Processo; 

- Repositório de Processos já Definidos no ImPProS. 
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Tabela A.5 Detalhamento da Fase Transformação do Processo 

Transformação do Processo 

Características - Estabelecimento da Norma ou Modelo da Qualidade a ser transformado o 
Processo Abstrato; 

- Análise da Estrutura do Processo (Processos, Atividades, etc.) a ser 
Transformado; 

- Levantamento das Regras de Transformação existentes entre as Normas e 
Modelos da Qualidade; 

- Transformação do Processo a partir dos Ativos das Normas e Modelos da 
Qualidade; 

- Adaptação do Processo Transformado no ImPProS. 

Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Projetista de Processo. 

Entradas - Características do Processo; 

- Regras de Transformação do Processo a partir dos Mapeamentos entre as 
Normas e Modelos da Qualidade disponíveis no ImPProS; 

- Mapeamento entre os Ativos das Normas e Modelos da Qualidade; 

- Estrutura do Processo a ser Transformado. 

 
Tabela A.6 Detalhamento da Fase Planejamento da Execução do Processo 

Planejamento da Execução do Processo 

Características - Para o Planejamento de um Novo Processo: 

- Inferência de Estimativas e Métricas para o Plano do Processo; 

- Definição da Hierarquia entre os Cargos definidos para o Processo; 

- Estabelecimento do Cronograma para a Execução das Atividades 
constantes no Processo; 

- Alocação de Pessoas e Ferramentas aos Recursos definidos para o 
Processo; 

- Definição do Custo despendido por cada Recurso alocado ao Processo. 

- Para o Re-Planejamento de um Processo em Andamento: 

- Ajustes/Refinamento do Plano do Processo em andamento a partir das 
soluções provenientes das fases de Simulação e Execução. 

Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Projetista de Processo; 

- Gerente de Projeto. 

Entradas - Para o Planejamento de um Novo Processo: 

- Processo Abstrato; 

- Informações de Processos já executados: Métricas e Estimativas; 

- Informações Organizacionais (Cargos, Pessoas, Recursos, Custo Inicial, 
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Tempo Disponível). 

- Para o Re-Planejamento de um Processo em Andamento: 

- Requisição de Mudança/Refinamento no Plano de Execução do 
Processo proveniente das Fases de Simulação/Avaliação; 

- Solução inferida a partir da Mudança/Refinamento no Plano do 
Processo. 

 
Tabela A.7 Detalhamento da Fase Projeto do Processo 

Projeto do Processo 

Características - Análise da Estrutura de Composição do Processo Abstrato (Processos, 
Atividades, Artefatos, Recursos, etc.); 

- Análise das diferentes formas de Publicação do Processo disponíveis no 
ImPProS; 

- Adequação dos Componentes do Processo à Estrutura das Formas de 
Publicação; 

- Identificação das Notações do SPEM33, relevantes para os Componentes 
do Processo; 

- Uso da Ferramenta de Modelagem para Processos; 

- Geração Automática do Modelo do Processo Abstrato; 

- Avaliação do Modelo do Processo. 

Responsáveis - Projetista de Processo. 

Entradas - Processo Abstrato já Planejado; 

- Adequação das Notações do SPEM, à Estrutura do Meta-Modelo de 
Processo do ImPProS; 

- Ferramenta para Representação Diagramática do Processo usando as 
Notações do SPEM; 

- Políticas para a Modelagem Automática do Processo Abstrato. 

 
Tabela A.8 Detalhamento da Fase Simulação do Processo 

Simulação do Processo 

Características - Execução Simbólica do Processo com base nas informações do Plano; 

- Geração do Conjunto de não Conformidades do Processo e do Plano; 

Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Projetista de Processo. 

                                                
33 O SPEM é um meta-modelo utilizado para especificar e definir processos e seus componentes. O modelo foi 
constituído a partir de um subconjunto, chamado de SPEM Foundation, do meta-modelo da UML 1.4. A 
linguagem do SPEM oferece algumas representações e esteriótipos para modelar seus principais elementos em 
diagramas UML. Optou-se por utilizar esta notação como base no ImPProS por se tratar de uma representação 
que caracteriza o contexto de software, e não de negócios, como é o caso do BPMN – Business Process 
Modeling Notation. 
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Entradas - Processo Modelado e Planejado; 

- Informações de Processos já executados: Métricas e Estimativas; 

- Informações Organizacionais (Cargos, Pessoas, Recursos, Custo Inicial, 
Tempo Disponível). 

 
Tabela A.9 Detalhamento da Fase Execução do Processo 

Execução do Processo 

Características - Controle da Execução Real do Processo Planejado ou Simulado; 

- Orientação e Suporte na Realização do Processo; 

- Geração das Informações sobre a Execução do Processo no Repositório de 
Processos. 

Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Gerente de Projeto; 

- Equipe de Desenvolvimento. 

Entradas - Processo Modelado e Planejado, e/ou Simulado; 

- Informações Organizacionais (Cargos, Pessoas, Recursos, Custo Inicial, 
Tempo Disponível); 

- Critérios para a Execução do Processo. 

 
Tabela A.10 Detalhamento da Fase Avaliação do Processo 

Avaliação do Processo 

Características - Análise do Processo Executado ou em Execução para levantar as 
Características para a Definição de Novos Processos; 

- Produção de Novos Critérios para a Definição de Processos; 

- Geração do Conjunto de Inconformidades do Processo e do Plano. 

Responsáveis - Gerente de Processo. 

Entradas - Processo Executado ou em Execução; 

- Solicitações de Mudanças/Refinamento no Processo/Plano de Execução; 

- Análise do Gerente de Processo que acompanhou a Execução do Processo; 
- Feedback da Execução do Processo. 

 
Tabela A.11 Detalhamento da Fase Análise dos Itens do Processo 

Análise dos Itens do Processo 

Características - Análise das não Conformidades do Processo e/ou do Plano geradas durante 
a fase de Simulação e Avaliação/Execução; 

- Definição de Soluções para o Processo Abstrato e/ou Plano do Processo. 
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Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Projetista de Processo. 

Entradas - Para a Fase de Simulação do Processo: 

- Processo Modelado, Planejado e Simulado; 

- Refinamento no Processo/Plano. 

- Para a Fase de Avaliação do Processo: 

- Processo Executado ou em Execução; 

- Mudanças no Processo/Plano. 

 
Tabela A.12 Detalhamento da Fase Aquisição do Conhecimento 

Aquisição do Conhecimento 

Características - Caracterização do Tipo de Conhecimento; 

- Manutenção dos Conhecimentos Adquiridos; 

- Indexação dos Conhecimentos a partir de Palavras-Chave; 

- Avaliação dos Conhecimentos Mantidos no Repositório; 

- Disseminação/Consulta dos Conhecimentos Adquiridos. 

Responsáveis - Gerente de Processo; 

- Projetista de Processo; 

- Gerente de Processo; 

- Equipe de Desenvolvimento. 

Entradas - Informações sobre os Conhecimentos Adquiridos na Implementação do 
Processo; 

- Palavra-chave que caracterize um Conhecimento na Implementação do 
Processo. 
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Apêndice B 

Atividades de Definição do Processo 
de Software 

 

Este apêndice apresenta a lista das atividades existentes em ferramentas e ambientes 

automatizados de definição do processo de software, no meta-processo de software [Reis.00] 

e em práticas encontradas em normas e modelos da qualidade para processo de software, que 

evidenciam a fase inicial da implementação do processo de software. Isso possibilita a análise 

das atividades do ImPProS com base na sua experimentação. 
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B.1 Lista de Atividades 

O fato de que processos de software devem ser adaptados para os ambientes específicos 

nos quais serão aplicados, de forma a serem aceitos e terem seu uso maximizado, é bem 

conhecido. Como algumas dessas iniciativas, ferramentas e ambientes automatizados que 

tratam deste fim podem ser citados: TAME [Basili.87], ProcePT [Welzel.95], ProTail 

[Münch.97], AdaptPro [Berger.03], Assist-Pro [Falbo.99], DefPro [Machado.00], MAPS 

[Coelho.03], APSEE [Reis.06], BORE [Henninger.02], RPW [Rational.02a], RUP Builder 

[Rational.02b], VSTS [Microsoft.07], EPF [Hauner.07], BPMS [Dubray.02]; pode-se ainda 

mencionar o trabalho de [Reis.00] que trata da adaptação do meta-processo de software 

proposto por [Osterweil.87], uma perspectiva de um ciclo de vida contendo as fases que 

descrevem a implementação de processos de software; e as inúmeras normas e modelos da 

qualidade (CMMI [Chrissis.06], ISO/IEC TR 15504 [ISO/IEC.04], MPS.Br [Softex.06]) que 

definem recomendações a partir de práticas, resultados esperados e objetivos (propósitos) 

acerca do processo de Definição do Processo de Software. 

A partir deste conjunto de fontes, a lista abaixo relaciona as atividades definidas como 

comuns para a definição do processo de software e que serviram como base para a análise 

resultante da experimentação do ImPProS. Este resultado foi oriundo de: um levantamento 

dos requisitos funcionais quando a fonte tratava-se de ferramentas e ambientes automatizados; 

uma descrição das orientações quando o foco foi o meta-processo de software; e as inúmeras 

práticas, recomendações, propósitos, resultados esperados, etc., quando o foco tratava-se da 

análise de modelos ou normas da qualidade. 

1. Definição da Organização, caracterizar o conjunto de informações organizacionais 

para o início do programa de melhoria do processo de software; 

2. Escolha do Modelo de Maturidade, selecionar, dentre as normas e modelos de 

maturidade disponíveis, qual será usada como base para a definição do processo; 

3. Escolha do Nível de Maturidade, com base no modelo de maturidade selecionado, 

deve-se escolher o nível de maturidade que a organização terá seus processos 

especificados; 
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4. O repositório de Medidas (Características) da Organização é estabelecido e 

mantido, estabelecer e manter as características que definem o escopo da 

organização; 

5. Definir o Processo Padrão da Organização, definir as habilidades-padrão da 

organização no contexto de desenvolvimento de software; 

6. Definição dos Processos de Ciclo de Vida, especificar os processos que comporão 

o ciclo de vida de desenvolvimento de software da organização; 

7. Escolha de Atividades de Níveis de Maturidade superiores, possibilitar que 

ativos existentes em processos de outros níveis de maturidade possam ser 

incorporados ao processo em definição; 

8. Comparação das Atividades dos Modelos de Maturidade com Atividades da 

ISO/IEC 12207, possibilitar que responsáveis pela definição do processo possam 

identificar a correlação existente entre os ativos mantidos no processo com os 

recomendados pela norma ISO/IEC 12207; 

9. Inclusão das Atividades realizadas pela Organização, incluir no processo em 

definição os ativos de processo já em uso pela organização; 

10. Especializar e Instanciar o Processo Padrão para diversos projetos, a partir de 

Estratégias, baseado em regras de definição gradativa do processo de software, 

possibilitar que este possa ser refinado até a uma instância de sua própria execução; 

11. Entrada de Dados sobre Características do Projeto para o qual o Processo está 

sendo definido, possibilitar a caracterização do projeto de software que será 

desenvolvido a partir do uso dos ativos do processo; 

12. Definir um Processo de Software para Projetos específicos, analisar as 

características de um projeto de software específico e realizar a especialização do 

seu processo; 

13. Incluir Atividades do Tipo de Software, possibilitar que atividades de 

desenvolvimento de software possam ser inseridas de acordo com o tipo de projeto 

de software a ser desenvolvido; 
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14. Apoio à Seleção de um Modelo de Ciclo de Vida para o Processo, mediante 

análise das características do projeto de software e as características que melhor 

identificam um modelo de ciclo de vida, possibilitar a recomendação de um modelo 

mais propício para o desenvolvimento do software; 

15. Adaptação do Modelo de Ciclo de Vida Selecionado, permitir que as atividades 

definidas aos processos do ciclo de vida do desenvolvimento de software possam 

sem mapeadas para as fases de execução dos modelos de ciclo de vida; 

16. Apoio ao Detalhamento das Atividades, provê aos responsáveis pela definição do 

processo uma identificação a partir do detalhamento funcional da atividade em uso; 

17. Estabelecimento das Relações de Precedência entre Atividades, estabelecer um 

mecanismos de identificação do encadeamento entre as atividades; 

18. Apoio à Seleção de Procedimentos para a Realização de Atividades, definir 

procedimentos que orientem a execução das atividades de acordo com a sua 

classificação; 

19. Apoio à Designação de Artefatos e Recursos às Atividades do Processo, 

especificar as entradas e as saídas e alocação dos recursos humanos, de hardware e 

de software que determinam a realização de uma atividade do processo; 

20. Armazenar um Processo Padrão já existente na Organização e Especializá-lo / 

Instanciá-lo para diferentes Projetos, permitir que todos os processos do ciclo de 

vida, especificados como padrão para organização, possam ser mantidos a fim de 

prover um refinamento dos seus ativos; 

21. Os Objetivos de Melhoria são identificados e priorizados e as conseqüentes 

Mudanças nos Processos são planejadas e implementadas de forma controlada 

e com Resultados previsíveis, identificar e priorizar os objetivos de melhoria dos 

processos e ativos de processo, e planejar e realizar ações de melhoria dos processos 

e ativos de processo; 

22. Redefinir o Processo Padrão à medida que ocorram Melhorias na Capacitação 

da Organização, à medida que a capacidade em desenvolvimento de software de 
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uma organização seja aperfeiçoada, deve-se possibilitar que os ativos constantes no 

processo padrão possam ser revistos, e quando necessário, redefinidos; 

23. Reutilizar Processos de Software, permitir que processos mantidos no repositório 

possam ser reusados total ou parcialmente de acordo com a similaridade das 

características que os definem; 

24. Complementação e Uso do Processo Reutilizado, permitir que os ativos reusados 

no processo possam sofrer adaptações para o seu perfeito uso; 

25. Comparação dos Projetos de Definição dos Processos, prover que as práticas 

realizadas nas iniciativas de definição dos processos possam ser analisadas 

comparativamente para agregar lições aprendidas; 

26. Avaliação do Processo, prover e disponibilizar critérios específicos que guiem as 

avaliações dos processos-padrão da organização em definição; 

27. Registros precisos das Avaliações realizadas são obtidos e mantidos acessíveis, 

realizar e registrar avaliações dos processos-padrão da organização, e manter 

registros das avaliações acessíveis aos interessados; 

28. Alimentação da Base de Processos, à medida que os processos forem sendo 

definidos e avaliados, o repositório deve manter estes ativos juntamente com todas 

as características usadas para esta definição; 

29. Documentar Processos de Software e Indicar a sua Aplicabilidade, prover 

diferentes meios de publicação do processo do processo e detalhar qual o foco de sua 

aplicação; 

30. Manter o conjunto de Processos em uma Biblioteca de Ativos, com mecanismo 

de consulta e recuperação, definir uma biblioteca de ativos contendo os ativos dos 

processos-padrão definidos com mecanismo de consulta e recuperação para futuras 

definições; 

31. Atividades e Produtos de Trabalho associados aos Processos são detalhados e 

identificados, definir processos-padrão identificando tarefas, atividades e produtos 
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de trabalhos que são entradas e/ou saídas, e descrever mecanismos para avaliar o 

desempenho esperado para os processos-padrão; 

32. As descrições dos Modelos de Ciclo de Vida a serem utilizados nos Projetos da 

Organização são estabelecidas e mantidas, descrever os modelos de ciclo de vida 

que foram selecionados para uso na organização, de forma a atender às variedade de 

projetos de software em desenvolvimento; 

33. A descrição das Necessidades e os Objetivos dos Processos da Organização 

estão estabelecidos e mantidos, descrever os objetivos e as necessidades dos 

processos-padrão da organização e atualizar esses objetivos e necessidades quando 

pertinente; 

34. Experiências relacionadas aos Processos são incorporadas nos Ativos do 

Processo Organizacional, gerar informações e os dados relacionados à adaptação e 

utilização de um processo-padrão da organização para projetos específicos, e 

armazenar estas informações em repositório específico. 

Além destes serviços funcionais para a definição do processo de software, um outro 

conjunto de serviços não-funcionais (de infra-estrutura), extraídos de [Oliveira.06c, 

ISO/IEC.02] também devem ser levados em consideração para a implementação do ambiente 

e das ferramentas de suporte: 

1. Suporte a Múltiplo Usuários, o sistema deve ter mecanismos para atender vários 

usuários ao mesmo tempo requisitando serviços do ambiente concorrentemente e 

mantendo a consistência do ambiente; 

2. Gerência de Objetos, o ambiente deve prover um módulo que seja responsável por 

controlar o acesso e a evolução de objetos compartilhados. Geralmente este módulo 

é conhecido como Repositório do ambiente e é implementado através de um sistema 

de gerência de banco de dados (SGBD); 

3. Gerência de Comunicação entre Pessoas, as pessoas que estarão envolvidas no 

desenvolvimento de software devem ter acesso a mecanismos de comunicação, tais 

como mensagens eletrônicas e conferência eletrônica; 
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4. Gerência de Cooperação, a edição cooperativa de documentos e itens de software 

deve ser gerenciada pelo ambiente de forma que os usuários envolvidos obtenham 

comunicação síncrona sobre os produtos que estão manipulando. Esta característica 

vem do fato de alguns ambientes apoiarem o trabalho de equipes de 

desenvolvimento geograficamente dispersos; 

5. Gerência de Processo, o suporte à modelagem e execução do processo de software 

tem sua importância na gerência das atividades desenvolvidas pelas pessoas e 

ferramentas durante a construção de software. Dentro desta característica, encontra-

se a necessidade de um formalismo de modelagem de processo e uma máquina de 

execução das definições de processo; 

6. Extensibilidade, permitir extensão do ambiente através da inclusão de novas 

ferramentas, sejam elas de apoio ao desenvolvimento de software ou com outras 

funções; 

7. Integração entre todos os Módulos, todos os níveis de integração devem estar 

disponíveis para viabilizar as características apontadas. As ferramentas do ambiente 

devem concordar sobre os tipos de dados, operações, métodos utilizados e o 

processo de desenvolvimento sendo seguido; 

8. Funcionalidade, o ambiente e as ferramentas de suporte são capazes de prover 

funções e propriedades que atendam necessidades explícitas e implícitas, quando o 

mesmo está sendo utilizado sob condições especificadas; 

9. Confiabilidade, o ambiente e as ferramentas de suporte são capazes de manter um 

nível de desempenho especificado durante um tempo estabelecido, quando usado em 

condições especificadas; 

10. Usabilidade, o ambiente e as ferramentas de suporte são capazes de ser 

compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário, quando usado sob 

condições especificadas; 

11. Eficiência, o ambiente e as ferramentas de suporte são capazes de apresentar 

desempenho apropriado, relativo à quantidade de recursos usados, sob condições 

especificadas; 



Apêndice B                                                    Atividades de Definição do Processo de Software 

239 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

12. Portabilidade, o ambiente e as ferramentas de suporte são capazes de ser transferido 

de um ambiente para outro. 

Em função das atividades de definição de processo de software e de infra-estrutura 

listadas acima, nas Tabela B.1 e B.2 pode ser visualizado o relacionamento de existência 

destas atividades nas ferramentas e ambientes discutidos na Seção 3.1, permitindo uma visão 

comparativa destas ferramentas e ambientes com o ImPProS, a partir dos resultados obtidos 

na experimentação 
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Tabela B.1 Atividades de Definição do Processo de Software presentes em Ferramentas e Ambientes 

Atividades de 
Definição do 
Processo de 
Software 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Ferramentas 
e Ambientes 

                                  

TAME          √          √ √ √             

ProcePT     √     √                         

ProTail     √     √  √        √               

AdaptPro             √       √               

DefPro √ √ √  √ √ √ √ √ √  √        √  √ √            

Assist-Pro           √   √ √ √ √ √ √                

MAPS           √            √ √ √ √  √       

APSEE     √     √  √  √ √ √ √ √ √ √               

RPW    √  √   √ √ √ √    √ √ √ √          √  √ √ √  

RUP Builder    √  √   √ √ √ √    √ √ √ √          √  √ √ √  

VSTS √   √ √ √   √ √ √ √    √ √ √ √  √ √ √ √     √ √ √ √ √ √ 

EPF √   √  √   √ √ √ √    √ √ √ √  √ √ √ √     √ √ √ √ √ √ 

BPMS √     √   √       √ √  √  √ √ √ √     √ √ √  √ √ 

ImPProS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Tabela B.2 Atividades de Infra-Estrutura presentes em Ferramentas e Ambientes 

Atividades 
de Infra-
Estrutura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ferramentas 
e Ambientes 

            

TAME √   √ √ √  √ √ √ √  

ProcePT  √ √ √ √  √   √ √ √ 

ProTail √ √ √  √  √  √ √   

AdaptPro  √ √  √ √ √ √  √ √  

DefPro  √ √  √ √ √ √  √ √  

Assist-Pro  √ √  √ √ √ √  √ √  

MAPS  √   √ √ √ √ √ √ √  

APSEE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

RPW  √   √ √  √ √ √ √  

RUP Builder  √   √ √ √ √ √ √ √  

VSTS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

EPF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

BPMS √ √   √ √ √ √ √ √ √  

ImPProS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Apêndice C 

Detalhamento das Características de 
Definição do Processo 

 

Este apêndice apresenta um detalhamento das características relacionadas à definição do 

processo de software no ImPProS. Este detalhamento facilita o entendimento do uso destas de 

acordo com o nível de definição do processo, provendo uma sugestão de ativos do processo 

de software. 
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C.1 Características Organizacionais 

A Tabela C.1 apresenta a classificação proposta acerca das características 

organizacionais apresentadas. É importante frisar que a classificação foi dada de acordo com 

as necessidades identificadas do ambiente de desenvolvimento de software ImPProS e servem 

apenas de ponto de partida para o módulo de definição do processo. 

Tabela C.1 Possíveis Valores para as Características Organizacionais [Cunha.05] 

Características do 
Processo de Software 

Valores Definições 

Nível de Maturidade. Depende da Norma/Modelo 
da Qualidade de Processo de 
Software 

 

Modelo de Maturidade. Depende da Norma/Modelo 
da Qualidade de Processo de 
Software 

 

Institucionalização do 
Processo. 

Efetivo, Utilizável ou 
Consistentemente Aplicado. 

Efetivo: coerente com o foco 
(missão, visão, valores) de atuação 
da organização e atende a todos os 
projetos desenvolvidos. 
Utilizável: especificado com base 
no foco da organização sendo que 
este sofre mudanças no seu 
contexto de acordo com o projeto o 
qual servirá como base para o 
desenvolvimento. 
Consistentemente Aplicado: possui 
as mesmas características do 
“Efetivo”, sendo que todos os 
projetos que fazem uso de serviços 
sub-contratados possuem um 
processo consistente e aliado aos 
interesses da organização, ou seja, 
o processo organizacional faz-se 
comum a todas as sub-contratadas. 

Características do 
Ambiente de 

Desenvolvimento 
Valores Definições 

Facilita o 
gerenciamento do 
projeto? 

Sim ou Não Sim: o ambiente de 
desenvolvimento possui 
ferramentas/técnicas que auxiliam 
todos os processos de 
gerenciamento de projetos da 
organização.  
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Não: o ambiente de 
desenvolvimento não possui 
nenhuma ferramenta/técnica que 
auxiliam os processos de 
gerenciamento de projetos da 
organização. 

Facilita o controle de 
versões? 

Sim ou Não Sim: o ambiente de 
desenvolvimento agrega 
ferramentas/técnicas que 
automatizam todo o processo de 
controle de versões do software 
desenvolvido pela organização. 
Não: o ambiente de 
desenvolvimento não agrega 
nenhuma ferramenta/técnica que 
auxilie no processo de controle de 
versões do software desenvolvido 
pela organização. 

Nível de facilidade no 
uso. 

Alto, Médio ou Baixo. Alto:o uso do ambiente é intuitivo, 
agregando funções relacionadas ao 
uso de ajuda e de fácil 
compreensão ao usuário final. 
Médio:o uso do ambiente é 
intuitivo, no entanto o mesmo 
agrega funções de ajuda de uma 
forma não totalmente completa 
para tarefas sistematizadas ao 
usuário final. 
Baixo: o uso do ambiente é 
intuitivo, no entanto o mesmo não 
possui funções de ajuda ao usuário 
final. 

Suporta o seu uso a 
múltiplos usuários? 

Sim ou Não Sim: possui a habilidade de prover 
seu uso diferenciado para todos os 
perfis de usuário definidos como 
base da organização. 
Não: não possui a habilidade de 
prover seu uso diferenciado para 
todos os perfis de usuário definidos 
como base da organização. 

Provê a comunicação 
entre os membros da 
equipe de 
desenvolvimento? 

Sim ou Não Sim: o ambiente disponibiliza o 
uso de ferramentas/técnicas de 
comunicação (chat, fórum, e-mail, 
reuniões, etc.) entre todos os 
membros da equipe de 
desenvolvimento. 
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Não: o ambiente não disponibiliza 
o uso de ferramentas/técnicas de 
comunicação (chat, fórum, e-mail, 
reuniões, etc.) entre todos os 
membros da equipe de 
desenvolvimento. 

Facilita a cooperação 
da equipe de 
desenvolvimento? 

Sim ou Não Sim: o ambiente possibilita que os 
membros da equipe de 
desenvolvimento compartilhem a 
execução de todos os componentes 
do processo. 
Não: o ambiente não possibilita 
que os membros da equipe de 
desenvolvimento compartilhem a 
execução dos componentes do 
processo. 

Suporta múltiplas 
visões para diferentes 
usuários? 

Sim ou Não Sim:o ambiente provê a função de 
adaptar seus serviços e os objetos 
automatizados de acordo com o 
perfil dos membros da equipe de 
desenvolvimento. 
Não: o ambiente não provê a 
função de adaptar seus serviços e 
os objetos automatizados de acordo 
com o perfil dos membros da 
equipe de desenvolvimento. 

Nível de automação da 
gerência do processo? 

Alto, Médio ou Baixo. Alto: a execução do processo é 
automatizada e o status (estado) 
dos componentes do processo é 
controlado por uma máquina de 
controle. 
Médio: a execução do processo é 
automatizada, porém o status 
(estado) dos componentes do 
processo não é controlado por uma 
máquina de controle. 
Baixo: o ambiente não é orientado 
a processos. 

Possibilita a sua 
extensão? 

Sim ou Não Sim: o ambiente permite a inserção 
ou criação de novas ferramentas ou 
já existentes. 
Não: o ambiente não permite a 
inserção ou criação de novas 
ferramentas ou já existentes. 
Parcial: 
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Possibilita a integração 
entre as tecnologias 
utilizadas pela 
organização? 

Sim ou Não Sim: o ambiente provê com que as 
tecnologias usadas ao longo do 
desenvolvimento sejam integradas 
em todos os seus diferentes níveis 
de controle (interface, dados, 
serviços, etc.) 
Não: o ambiente não provê com 
que as tecnologias usadas ao longo 
do desenvolvimento sejam 
integradas nos seus diferentes 
níveis de controle (interface, 
dados, serviços, etc.) 

Possibilita a integração 
entre os paradigmas de 
desenvolvimento 
utilizados pela 
organização? 

Sim ou Não Sim: o ambiente permite com que 
o desenvolvimento faça uso de 
diferentes paradigmas e proveja 
um controle na sua integração. 
Não: o ambiente não permite com 
que o desenvolvimento faça uso de 
diferentes paradigmas e não provê 
um controle na sua integração. 

Características da 
Equipe 

Valores Definições 

Nível de conhecimento 
de engenharia de 
software. 

Alto, Médio ou Baixo. Alto: a equipe de desenvolvimento 
possui conhecimento teórico e 
prático nas técnicas, modelos, 
normas, padrões, metodologias, 
etc. relacionadas ao 
desenvolvimento de software nas 
organizações. 
Médio: a equipe de 
desenvolvimento possui 
conhecimento apenas teórico nas 
técnicas, modelos, normas, 
padrões, metodologias, etc. 
relacionadas ao desenvolvimento 
de software nas organizações. 
Baixo: a equipe de 
desenvolvimento não possui 
conhecimento nas técnicas, 
modelos, normas, padrões, 
metodologias, etc. relacionadas ao 
desenvolvimento de software nas 
organizações. 

Os perfis dos membros 
se adequam às suas 
habilidades? 

Sim ou Não Sim: todos os membros têm perfis 
que se adequam às suas 
habilidades, ou seja, suas 
atividades estão de acordo com as 
funções a serem realizadas. 
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Não: nenhum dos membros da 
equipe tem perfil adequado às suas 
habilidades. 

Os membros agregam 
mais de um perfil no 
escopo do processo de 
software? 

Sim ou Não Sim: todos os membros da equipe 
agregam mais de um perfil no 
escopo do processo de software da 
organização. 
Não: nenhum dos membros da 
equipe agrega mais de um perfil no 
escopo do processo de software da 
organização. 

Nível de aplicação 
destes conhecimentos. 

Alto, Médio ou Baixo. Alto: os membros da equipe 
aplicam de forma diferenciada os 
modelos, normas, etc. relacionadas 
ao desenvolvimento de software, 
em projetos com características 
específicas. 
Médio: os membros da equipe 
aplicam de forma igualitária os 
modelos, normas, etc. relacionadas 
ao desenvolvimento de software, 
em projetos com características 
específicas. 
Baixo: os membros da equipe não 
aplicam os modelos, normas, etc. 
relacionadas ao desenvolvimento 
de software, em projetos com 
características específicas. 

Possui treinamento nas 
tecnologias utilizadas? 

Sim ou Não Sim: a equipe recebe um 
aculturamento e treinamento das 
tecnologias usadas no 
desenvolvimento de softwares, e 
acompanha esta aplicação em 
projetos reais. 
Não: a equipe não recebe um 
aculturamento e treinamento das 
tecnologias usadas no 
desenvolvimento de softwares. 

Possui treinamento no 
ambiente de 
desenvolvimento 
utilizado? 

Sim ou Não Sim: todos os membros da equipe 
possuem treinamento no ambiente 
de desenvolvimento utilizado na 
organização. 
Não: nenhum dos membros da 
equipe possui treinamento no 
ambiente de desenvolvimento 
utilizado na organização. 
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Possui treinamento no 
processo de software 
institucionalizado? 

Sim ou Não Sim: todos os membros da equipe 
possuem treinamento no processo 
de software institucionalizado na 
organização. 
Não: nenhum dos membros da 
equipe possui treinamento no 
processo de software 
institucionalizado na organização. 

C.2 Características de Projetos de Software 

A Tabela C.2 apresenta a classificação proposta acerca das características de projeto 

apresentadas. É importante frisar que a classificação foi dada de acordo com as necessidades 

identificadas do ambiente de desenvolvimento de software ImPProS e servem apenas de 

ponto de partida para o módulo de definição do processo. 

Tabela C.2 Possíveis Valores às Características de Projetos de Software [Barbosa.05] 

Critérios relacionados aos usuários Valores 

Experiência dos usuários no domínio da 
aplicação  

• Baixa: Usuário conhece o problema, mas nunca 
usou um software que o resolvesse (automação 
das informações); 

• Média: Usuário já usou algum software 
semelhante ao que será desenvolvido; 

• Alta: Usuário já usou versões anteriores do 
software que estará sendo desenvolvido. 

Facilidade dos usuários em expressar 
requisitos  

• Baixa: Usuário identifica a necessidade de um 
software, mas não consegue expressar os 
requisitos (sabe o “que”, mas não o “como”); 

• Média: Usuário tem uma noção das 
funcionalidades que um software precisaria ter 
para atender a suas necessidades (sabe o “que”, e 
o “como” de forma parcial); 

• Alta: Usuário sabe exatamente o que precisa de 
um software. 

Grau de acesso aos usuários  • Baixo: Usuários não possuem disponibilidade 
para interação; 

• Médio: Usuários possuem disponibilidade para 
interação, no entanto o canal de comunicação a 
estes não é acessível; 

• Alto: Usuários possuem disponibilidade para 
interação com um bom canal de comunicação 
entre estes. 
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Há nível de mudanças geradas no trabalho 
dos usuários  

• Não: Responsabilidades assumidas pelos 
usuários não mudam em função das habilidades 
requeridas no projeto, ou seja, ocupam sempre o 
mesmo perfil;  

• Sim: Responsabilidades assumidas pelo usuário 
mudam conforme as necessidades da 
organização em função de um projeto específico. 

Critérios relacionados ao problema Valores 

Grau de maturidade do domínio da 
aplicação  

• Baixo: Produção de menos de dois softwares no 
mesmo domínio, por parte da organização; 

• Médio: produção de 2-5 softwares no mesmo 
domínio, por parte da organização; 

• Alto: produção de mais de cinco softwares no 
mesmo domínio, por parte da organização. 

Complexidade do problema  • Baixa: Existe uma facilidade de resolução a 
partir de um plano de mitigação existente e 
usado anteriormente pelos membros da 
organização (experiência obtida); 

• Média: Existe uma facilidade de resolução a 
partir de um plano de mitigação existente, no 
entanto este não foi usado anteriormente pelos 
membros da organização; 

• Alta: Não existe uma facilidade de resolução em 
função de não haver um plano de mitigação ao 
mesmo. 

Freqüência de mudanças nos requisitos  • Baixa: Todas as mudanças ocorrem durante a 
fase de análise; 

• Média: Algumas mudanças ocorridas após a fase 
de análise; 

• Alta: Muitas mudanças ocorridas durante a fase 
de construção, causando re-trabalho. 

Grau de magnitude das mudanças nos 
requisitos  

• Baixo: Mudanças superficiais sem grande 
impacto no orçamento e cronograma; 

• Médio: Mudanças causam impacto significativo 
no orçamento e cronograma; 

• Alto: Mudanças causam impactos drásticos no 
orçamento e cronograma. 

Critérios relacionados à caracterização 
produto 

Valores 

Tamanho da aplicação  Pequeno, Médio ou Grande (Dependendo de 
experiências obtidas e métodos usados para 
inferência). 
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Grau de complexidade da aplicação  Baixo, Médio ou Alto (Dependendo de 
experiências obtidas e métodos usados para 
inferência). 

Grau de modularidade do produto • Baixo: Produto final é específico e não pode ser 
reaproveitado; 

• Médio: Produto final pode ser reaproveitado, 
porém são necessárias mudanças significativas; 

• Alto: Produto final pode ser reaproveitado sem a 
necessidade de grandes mudanças. 

Critérios relacionados aos recursos Valores 

Disponibilidade de recursos humanos  • Baixa: Recursos escassos. Demora em atender a 
demanda. 

• Adequada: Demanda atendida em tempo hábil. 

• Alta: Recursos sempre disponíveis, mesmo 
quando não há demanda. 

Disponibilidade de recursos financeiros  • Baixa: Recursos escassos. Demora em atender a 
demanda. 

• Adequada: Demanda atendida em tempo hábil. 

• Alta: Recursos sempre disponíveis, mesmo 
quando não há demanda. 

Disponibilidade de recursos de software  • Baixa: Recursos escassos. Demora em atender a 
demanda. 

• Adequada: Demanda atendida em tempo hábil. 

• Alta: Recursos sempre disponíveis, mesmo 
quando não há demanda. 

Disponibilidade de recursos de hardware • Baixa: Recursos escassos. Demora em atender a 
demanda. 

• Adequada: Demanda atendida em tempo hábil. 

• Alta: Recursos sempre disponíveis, mesmo 
quando não há demanda. 

Critérios relacionados à equipe de 
desenvolvimento 

Valores 

Tamanho da Equipe • Pequena: até 20 pessoas; 

• Média: 21-50 pessoas; 

• Grande: mais de 50 pessoas. 

Localização Geográfica • Mesma sala; 
• Mesmo prédio, salas diferentes; 
• Mesma cidade, mesma empresa, prédios 

diferentes; 
• Mesma cidade, empresas diferentes; 
• Cidades diferentes. 
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Experiência da equipe de desenvolvimento 
no domínio da aplicação  

• Baixa: Participação em menos de dois projetos; 

• Média: Participação em 2-5 projetos; 

• Alta: Participação em mais de cinco projetos. 

Experiência da equipe de desenvolvimento 
em engenharia de software  

• Baixa: Aplicação de ferramentas/técnicas de 
engenharia de software em menos de dois 
projetos; 

• Média: Aplicação de ferramentas/técnicas de 
engenharia de software em 2-5 projetos; 

• Alta: Aplicação de ferramentas/técnicas de 
engenharia de software em mais de cinco 
projetos. 

Nível de experiência da gerência  

• Baixa: conhecimento de gerência de projetos, 
gerenciamento de menos de dois projetos; 

• Média: gerenciamento de 2-5 projetos; 

• Alta: gerenciamento de mais de cinco projetos. 

Capacidade de gerenciamento de múltiplas 
equipes  

Sim ou Não  

Critérios relacionados ao desenvolvimento Valores 

Há necessidade de entrega de produtos 
intermediários?  

Sim ou Não  

Há necessidade de o software ser colocado 
em uso rapidamente com funcionalidade 
total ou parcial?  

Sim ou Não  

Grau dos riscos técnicos  • Baixo: Equipe conhece todas as 
ferramentas/técnicas a serem utilizadas; 

• Moderado: Equipe não conhece parte das 
ferramentas/técnicas a serem utilizadas; 

• Alto: Equipe não conhece a maior parte das 
ferramentas/técnicas a serem utilizadas. 

Necessidade de interface com sistemas 
existentes  

Sim ou Não  

Uso de tecnologia inovadora  Sim ou Não  

C.3 Características de Produtos de Software 

A avaliação do grau em que cada característica da qualidade deve estar presente em um 

produto de software deve ser determinada através de avaliações de seus usuários. Oliveira, em 

[Oliveira.99], definiu cinco graus de importância para as características da qualidade definidas 

pela Norma ISO/IEC 9126: Sem relevância, Pouco relevante, Relevante, Muito relevante e 

Imprescindível. 
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Durante esta atividade da instanciação, o gerente do projeto deve selecionar, entre os 

potenciais usuários do produto, um grupo de avaliadores. Estes avaliadores devem atribuir 

para cada característica da qualidade definida na norma ISO/IEC 9126, o grau em que a 

referida característica é necessária na aplicação a ser desenvolvida. Com base nessas 

avaliações é, então, identificado o grau de relevância de cada característica para o projeto em 

questão. 

Os graus de importância ([Belchior,97a, Belchior.97b]) e que podem ser utilizados 

pelos especialistas durante as avaliações, são definidos na Tabela C.3. Para cada grau de 

importância existe um número que representa seu peso de importância da característica do 

produto. O ImPProS limita a avaliação dos usuários somente aos graus de importância 

definidos. 

Tabela C.3 Graus de importância utilizados pelos Avaliadores e seus pesos [Belchior.97] 

Grau de Importância Peso 
Indefinido Característica Ainda Não Avaliada 
Sem Relevância 0 
Pouco Relevante 1 
Relevante 2 
Muito Relevante 3 
Imprescindível 4 

 
Para se chegar a este grau de relevância, a partir do julgamento individual, é utilizada 

uma adaptação da proposta de [Belchior.97] realizada por [Oliveira.99], para tratamento dos 

dados coletados de especialistas na avaliação de cada característica da qualidade.  

O consenso das diferentes opiniões é feito a partir de uma função fuzzy específica, 

envolvendo um, o cálculo do coeficiente médio de consenso dos especialistas para cada 

atributo, a concordância da relação entre o peso dos avaliadores com o coeficiente médio para 

cada atributo e a determinação do valor fuzzy da característica da qualidade (adequação da 

concordância na tabela de valores).  

A definição do perfil dos especialistas é utilizada para definir um peso para o 

especialista através de um Questionário de Identificação do Perfil de Especialista (QIPE). O 

QIPE possui um conjunto de questões, cujo objetivo é avaliar cada especialista e determinar 

sua importância definindo seu peso. Para o ImPProS o QIPE é composto das questões e seus 

respectivos pesos listados na Tabela C.4. 
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Tabela C.4 Questões do QIPE 

Questões Respostas Pesos 
Já participou do desenvolvimento de 
quantos sistemas de computação? 

Nenhum 0 
Entre 1 e 2 1 
Entre 3 e 4 2 
Mais que 5 3 

Já usou quantos sistemas similares? Nenhum 0 
Entre 1 e 2 1 
Entre 3 e 4 2 
Mais que 5 3 

Como você classificaria seu entendimento 
sobre o produto de software em questão? 

Excelente 5 
Alto 4 
Bom 3 
Médio 2 
Baixo 1 
Nenhum 0 

Como você classificaria seu entendimento 
em qualidade de software? 

Excelente 5 
Alto 4 
Bom 3 
Médio 2 
Baixo 1 
Nenhum 0 

 
A seguir tem-se uma explicação de cada um dos passos para qualificar a relevância das 

características do produto: 

a.1) Cálculo do Grau de Concordância (Peso dos Avaliadores): possibilita identificar 

o grau de concordância do perfil dos avaliadores segundo as questões definidas na Tabela C.4. 

Isto é calculado em dois momentos: primeiro calcula-se a média dos pesos a partir dos valores 

indicativos (resultados) nas questões de acordo com a quantidade de avaliadores. 

                                    n 

                                   ΣΣΣΣ tQIPEi 

                                                     i = 1 
                                ------------------  = Mindi 
                                           n 

 
tQIPEi => Total dos Pesos dos Valores Indicativos nas Questões do QIPE de cada 

Avaliador 

Mindi   => Média dos Valores Indicativos 

n           => Quantidade de Avaliadores 
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Posteriormente calcula-se o Coeficiente do Peso entre os Avaliadores: 

 
                                    n 

                                   ΣΣΣΣ Mindi 

                                                     i = 1 
                        p =   ---------------- 
                                           16 
 

p     => Coeficiente do Pesos entre os Avaliadores 

16   => Pontuação Total do QIPE 

 
a.2) Cálculo do Coeficiente Médio para cada Atributo da Qualidade: este cálculo é 

feito pela média dos coeficientes de cada atributo de acordo com a quantidade de avaliadores. 

                                             n 

                                            ΣΣΣΣ tGrau(a)i 

                                                                   i = 1 
                        Matr(a) =   ---------------- 
                                                   n 

 
a               => Atributo da qualidade 

Matr(a)   => Média dos coeficientes de cada atributo da qualidade 

tGrau(a)i => Grau total de cada atributo definido por cada Avaliador 

a.3) Concordância da Relação entre o Peso dos Avaliadores com o Coeficiente 

Médio para cada Atributo: calcula-se o valor de concordância entre os pesos definidos aos 

Avaliadores e o grau de relevância inferido a cada Atributo da Qualidade. 

                C(a) = p * Matr(a) 
 

C(a) => Concordância entre os Pesos Atribuídos a cada Atributo 

a.4) Adequação da Concordância na Tabela de Valores: nesta última etapa é 

determinado o grau de relevância a cada atributo em função da concordância obtida a cada um 

deles em particular. Os limites de valores possíveis da Concordância de cada atributo para os 

graus de importância utilizados pelos Avaliadores para determinar as características da 

qualidade do produto são definidos na Tabela C.5. 
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Tabela C.5 Limite da Concordância dos Atributos a partir dos Graus de Importância 

Grau de Importância Limite da Concordância de cada 
Atributo da Qualidade 

Sem Relevância C(a) = 0 
Pouca Relevante 0 < C(a) ≤ 1 
Relevante 1 < C(a) ≤ 2 
Muito Relevante 2 < C(a) ≤ 3 
Imprescindível 3 < C(a) ≤ 4 

C.4 Influências das Características na Definição do Processo de 
Software 

O levantamento das características organizacionais e de projetos de software definidas 

na Seção 4.2, como já mencionado, auxilia o grupo de SPEG na definição do processo de 

software segundo os níveis de definição (definição do processo padrão, especialização e 

instanciação do processo) especificados na estrutura do ImPProS. Este auxílio é feito 

mediante sugestão dos componentes do processo de software (atividades, modelos de ciclo de 

vida, técnicas, etc., definidos na Seção 3.3) que cada característica provê aos membros do 

SEPG. Baseado em pesquisas e em aprendizados obtidos na definição de processos de 

software, a Tabela C.6 permite a visualização dessas sugestões. 
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Tabela C.6 Sugestões de Componentes do Processo de Software a partir da Análise das 

Características Organizacionais, de Projetos e de Produtos de Software 

Nível de Definição  
do Processo 

Características Sugestão dos Componentes 
do Processo de Software 

Definição do 
Processo Padrão 

Modelo de Maturidade. Níveis de Maturidade 
Nível de Maturidade. Processos do Ciclo de Vida de 

Software relacionados e 
mapeados ao Nível de 
Maturidade; 
Atividades dos Processos de 
Ciclo de Vida de Software 
relacionadas e mapeadas ao Nível 
de Maturidade. 

Institucionalização do Processo; 
Características do Ambiente de 
Desenvolvimento; 
Características da Equipe. 

Tipo de Organização. 

Tipo de Organização. Atividades dos Processos de 
Ciclo de Vida de Software 
relacionadas ao Tipo de 
Organização. 

Especialização do 
Processo 

Tipo de Software. Paradigma de Desenvolvimento; 
Tecnologia de Desenvolvimento; 
Atividades dos Processos de 
Ciclo de Vida de Software 
relacionadas ao Tipo de Software. 

Instanciação do 
Processo 

Critérios relacionados aos Usuários; 
Critérios relacionados ao Problema; 
Critérios relacionados ao Produto; 
Critérios relacionados aos Recursos; 
Critérios relacionados à Equipe de 
Desenvolvimento; 
Critérios relacionados ao 
Desenvolvimento. 

Modelo de Ciclo de Vida do 
Processo de Software. 

Atributos da Qualidade relevantes ao 
Produto segundo a ISO/IEC 9126. 

Atividades dos Processos de 
Ciclo de Vida de Software 
relacionadas aos Atributos da 
Qualidade do Produto. 

Nível de Garantia da Qualidade definido 
ao Produto. 

Técnicas de Avaliação da 
Qualidade para as Atividades do 
Processo de Ciclo de Vida de 
Software. 

Paradigma de Desenvolvimento; 
Tecnologia de Desenvolvimento. 

Procedimentos das Atividades do 
Processo de Ciclo de Vida de 
Software 

 



257 ProDefiner: Uma Abordagem Progressiva para a Definição de Processos de Software 
no Contexto de um Ambiente Centrado no Processo 

Apêndice D 

Template para Documentação do 
Processo de Software 

  

Este apêndice apresenta a estrutura de documentação do processo de software 

implementado pelo ImPProS para o nível de instanciação do processo. Para a estrutura de 

definição dos demais níveis de definição (processo padrão e processo especializado), são 

descartadas algumas das informações constantes neste template e outras são opcionais, pelo 

fato destes níveis possuírem um detalhamento menor que o do processo instanciado, como 

discutido no Capítulo 5. A Tabela 4.3 ajuda no entendimento de quais informações constantes 

no template estão presentes de acordo com o nível de definição do processo de software. 
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D.1 Documentação do Processo de Software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Nome do Processo> 
<Descrição do Processo> 

 
Versão <Número> 
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Histórico de Revisões 

 
 

Data 
 

 
Versão 

 
Descrição 

 
Autor 

<Data da Publicação> <Número> <Descrição> <Autor(es)> 
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Conteúdo 

 
 
 
 

I - Introdução ........................................................................ 
 

<No.> 

II - Dados do Processo .......................................................... 
 

<No.> 

III - Características de Definição do Processo ....................... 
 

<No.> 

IV - Visão Geral do Processo ................................................. <No.> 
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I – Introdução 

 
Este documento compreende o procedimento utilizado para o desenvolvimento de produtos de 
software na <Nome da Organização>, o <Nome do Processo> (<Descrição do Processo>), o 
qual é adotado como linha-mestra por todos os membros envolvidos no desenvolvimento do 
projeto de software <Nome do Projeto de Software> da organização. 

 
I.1 – Histórico 

A qualidade sempre foi um item desejável para a garantia do sucesso de uma organização no 
mercado. Com a globalização e consequente crescimento da competitividade, surgiu uma 
necessidade muito mais forte de equiparação das empresas nacionais com padrões 
internacionais, já que os produtos passaram a ser produzidos para consumo mundial. 

Alinhado às transformações pelas quais o mercado mundial vem passando, o corpo estratégico 
da <Nome da Organização> identificou que um projeto de melhoria organizacional seria 
primordial para o crescimento e fortalecimento da empresa quanto ao serviço de 
desenvolvimento. 

O <Nome do Processo> representa uma das iniciativas deste projeto estratégico, que por sua 
vez compreende ações de melhoria em todos os processos da organização. 

 
I.2 – Visão Geral deste Documento 

Este documento está divido em 4 seções. Além desta Seção introdutória, a Seção 2 alinha 
algumas informações de registro e implementação do processo; a Seção 2 detalha as 
características analisadas para a implementação do processo definido; a Seção 3 compreende 
uma visão geral do <Nome do Processo>. 

 
II – Dados do Processo 

 
Organização: <Nome da Organização> 
 
Nome do Processo Padrão: <Nome do Processo Padrão> 
 
Nome do Processo Especializado: <Nome do Processo Especializado> 
 
Projeto de Software: <Nome do Projeto de Software> 
 
Descrição do Projeto de Software: <Descrição do Projeto de Software> 
 
Nome do Processo Instanciado: <Nome do Processo Instanciado> 
 
Descrição do Processo: <Descrição do Processo Instanciado> 
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Nível de Definição: Instanciação do Processo Padrão 
 
Situação da Definição: <Status da Definição> 
 
Data do Início da Definição: <Data da Definição> 
 
Responsável pela Definição: <Nome do Membro Responsável> 
 
Equipe de Definição: <Nome dos Membros Alocados, separados por vírgula> 
 
 

III – Características de Definição do Processo 
 
a) Características Organizacionais: 
 
Tipo de Organização: <Categoria da Organização> 
 
Norma/Modelo de Maturidade ou de Referência: <Nome Modelo de Maturidade/de 
Referência> 
 
Nível de Maturidade: <Nível de Maturidade da Organização> 
 
Características da Organização:  
 

Atributo Valor 
Institucionalização do Processo <Valor Atribuído> 
Faz uso de Ambiente de Desenvolvimento? <Valor Atribuído> 
Nível de contribuição na facilidade do 
gerenciamento do projeto 

<Valor Atribuído> 

Nível de contribuição na facilidade do 
controle de versões 

<Valor Atribuído> 

Nível de facilidade no uso <Valor Atribuído> 
Condição de suporte de uso a múltiplos 
usuários 

<Valor Atribuído> 

Provimento de comunicação entre os 
membros da equipe de desenvolvimento 

<Valor Atribuído> 

Suporte à cooperação da equipe de 
desenvolvimento 

<Valor Atribuído> 

Suporta a múltiplas visões para diferentes 
usuários 

<Valor Atribuído> 

Nível de automação da gerência do processo <Valor Atribuído> 
Possibilidade de extensão <Valor Atribuído> 
Possibilidade de integração entre as 
tecnologias utilizadas pela organização 

<Valor Atribuído> 

Possibilidade de integração entre os 
paradigmas de desenvolvimento utilizados 
pela organização 

<Valor Atribuído> 

Nível de conhecimento da Equipe em <Valor Atribuído> 
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Engenharia de Software 
Nível de aplicação dos conhecimentos de 
Engenharia de Software pela Equipe 

<Valor Atribuído> 

Adequação dos perfis dos membros às suas 
habilidades 

<Valor Atribuído> 

Quantidade de perfis agregados pelos 
membros no escopo do processo de software 

<Valor Atribuído> 

Nível de treinamento nas tecnologias 
utilizadas 

<Valor Atribuído> 

Nível de treinamento no ambiente de 
desenvolvimento utilizado 

<Valor Atribuído> 

Nível de treinamento no processo de software 
institucionalizado 

<Valor Atribuído> 

 
b) Características de Projetos de Software: 
 
Tipo(s) de Projeto de Software: <Categoria do Projeto de Software, separados por vírgula > 
 
Paradigma(s) de Desenvolvimento: <Paradigma de Desenvolvimento, separados por vírgula 
> 
 
Tecnologia(s) de Desenvolvimento: <Tecnologia de Desenvolvimento, separados por 
vírgula> 
 
Características Relacionadas aos Usuários:  
 

Atributo Valor 
Experiência dos usuários no domínio da 
aplicação 

<Valor Atribuído> 

Facilidade dos usuários em expressar 
requisitos 

<Valor Atribuído> 

Grau de acesso aos usuários <Valor Atribuído> 
Há nível de mudanças geradas no trabalho 
dos usuários 

<Valor Atribuído> 

 
Características Relacionadas ao Problema:  
 

Atributo Valor 
Grau de maturidade do domínio da aplicação <Valor Atribuído> 
Complexidade do problema <Valor Atribuído> 
Freqüência de mudanças nos requisitos <Valor Atribuído> 
Grau de magnitude das mudanças nos 
requisitos 

<Valor Atribuído> 

 
Características Relacionadas ao Produto:  
 

Atributo Valor 
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Tamanho da aplicação <Valor Atribuído> 
Grau de complexidade da aplicação <Valor Atribuído> 
Grau de modularidade do produto <Valor Atribuído> 
 
Características Relacionadas aos Recursos:  
 

Atributo Valor 
Disponibilidade de recursos humanos <Valor Atribuído> 
Disponibilidade de recursos financeiros <Valor Atribuído> 
Disponibilidade de recursos de software <Valor Atribuído> 
Disponibilidade de recursos de hardware <Valor Atribuído> 
 
Características Relacionadas à Equipe de Desenvolvimento:  
 

Atributo Valor 
Tamanho da Equipe <Valor Atribuído> 
Localização Geográfica <Valor Atribuído> 
Experiência da equipe de desenvolvimento no 
domínio da aplicação 

<Valor Atribuído> 

Experiência da equipe de desenvolvimento 
em engenharia de software 

<Valor Atribuído> 

Nível de experiência da gerência <Valor Atribuído> 
Capacidade de gerenciamento de múltiplas 
equipes 

<Valor Atribuído> 

 
Características Relacionadas ao Desenvolvimento:  
 

Atributo Valor 
Há necessidade de entrega de produtos 
intermediaries 

<Valor Atribuído> 

Há necessidade de o software ser colocado 
em uso rapidamente com funcionalidade total 
ou parcial 

<Valor Atribuído> 

Grau dos riscos técnicos <Valor Atribuído> 
Necessidade de interface com sistemas 
existentes 

<Valor Atribuído> 

Uso de tecnologia inovadora <Valor Atribuído> 
 
c) Características do Produto de Software: 
 
Nível de Garantia da Qualidade do Produto: <Nível de Garantia do Produto> 
 
Características da Qualidade do Produto:  
 

Atributo Valor 
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Funcionalidade <Valor Atribuído> 
Confiabilidade <Valor Atribuído> 
Usabilidade <Valor Atribuído> 
Eficiência <Valor Atribuído> 
Manutenibilidade <Valor Atribuído> 
Portabilidade <Valor Atribuído> 
 

IV – Visão Geral do Processo 
 
O <Nome do Modelo de Ciclo de Vida> foi o Modelo de Ciclo de Vida adotado ao 
Processo de Software da <Nome da Organização> no Projeto de Software <Nome do 
Projeto de Software>. A estrutura deste Modelo de Ciclo de Vida está composta da 
seguinte forma: 
 
a) <Fase> 
 
Descrição: <Descrição da Fase> 
 
Número de Iterações: <Número de Iterações da Fase> 
 
Atividades da Fase: <Lista de Atividades, separadas por vírgula> 
 
 a.1) <Nome da Atividade>: 
 Descrição: <Descrição da Atividade> 
 Tipo: <Tipo da Atividade> 
 Origem: <Origem da Atividade> 
 Restrição: <Restrição da Atividade> 
 Super-Atividade(s): <Lista de Atividades, separadas por vírgula> 
 Sub-Atividade(s): <Lista de Atividades, separadas por vírgula> 
 Pré-Atividade(s): <Lista de Atividades, separadas por vírgula> 
 Pós-Atividade(s): <Lista de Atividades, separadas por vírgula> 
 Artefatos de Entrada: <Nome do(s) Artefato(s), separados por vírgula> 
 Artefatos de Saída: <Nome do(s) Artefato(s), separados por vírgula> 
 Procedimentos: <Nome do(s) Procedimento(s), separados por vírgula> 
 Recursos de Hardware: <Nome do(s) Recurso(s), separado por vírgula> 
 Recursos de Software: <Nome do(s) Recurso(s), separado por vírgula> 
 Recursos de Humano: <Nome do(s) Recurso(s), separado por vírgula> 
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Apêndice E 

Questões para Avaliação da Melhoria 

 

Esse apêndice descreve as questões definidas para validar a execução da melhoria. A 

partir dessas questões é possível inferir se a melhoria foi bem sucedida ou não, além de 

identificar pontos fracos e fortes, que podem ser aprimorados em melhorias futuras 

[Oliveira.06i]. Cada questão possui um conjunto de características (métricas) associadas. Para 

cada questão, é especificado o procedimento para inferir sua resposta a partir dos valores 

atribuídos ás suas características relacionadas. 
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E.1 Conjunto de Questões 

QUESTÃO 1: Como se avalia a quantidade de práticas definidas para a melhoria? 

Característica Pergunta 
Eficiência da Implantação das Práticas Os resultados obtidos após a implantação 

das práticas foram satisfatórios para suprir 
as necessidades identificadas na definição 
dos objetivos da melhoria? 

 

Inferência: 

Se o valor SIM for atribuído à característica Eficiência da Implantação das Práticas, 

então a inferência da questão será SUFICIENTE; caso contrário, a inferência da questão será 

INSUFICIENTE. Essa inferência é válida, pois a melhoria só pode ser considerada como 

concluída e avaliada quando a mesma estiver implantada. 

 
QUESTÃO 2: A infra-estrutura alocada foi suficiente para a execução da 

melhoria? 

Característica Pergunta 
Condições de Infra-Estrutura A implantação da melhoria foi interrompida 

por falta de infra-estrutura? 
 

Inferência: 

Se o valor SIM for atribuído à característica Condições de Infra-Estrutura, então a 

inferência da questão será NÃO; caso contrário, a inferência da questão será SIM. 

 
QUESTÃO 3: Os procedimentos definidos para as práticas foram especificados 

adequadamente? 

Característica Pergunta 
Necessidade de Novos Procedimentos Foi necessária a adoção de procedimentos 

para as práticas da sub-melhoria que não 
haviam sido prevista anteriormente? 

Capacidade de Executar os Procedimentos Algum dos procedimentos deifnidos para as 
práticas não pôde ser seguido? 
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Inferência: 

Se o valor SIM for atribuído a qualquer uma das características listadas, então a 

inferência da questão será NÃO; caso contrário, a inferência da questão será SIM. 

 
QUESTÃO 4: Os atributos para a execução da sub-melhoria foram especificados a 

contento? 

Característica Pergunta 
Eficiência na Definição das Etapas de 
Execução 

Algum passo definido para a execução da 
sub-melhoria não pôde ser seguido? 

Completude da Definição das Práticas de 
Execução 

Foi necessária executar alguma etapa não 
definida no planejamento de execução da 
sub-melhoria? 

Completude da Definição dos Perfis 
Necessários 

Foi necessário algum perfil profissional não 
previsto para a execução da sub-melhoria? 

Coerência na Definição dos Perfis 
Necessários 

Algum perfil previsto para a execução da 
sub-melhoria não foi necessário? 

 

Inferência: 

Se o valor SIM for atribuído a qualquer uma das características listadas, então a 

inferência da questão será NÃO; caso contrário, a inferência da questão será SIM. 

 
QUESTÃO 5: Os atributos para o plano da sub-melhoria foram especificados de 

forma adequada? 

Característica Pergunta 
Necessidade de Novos Recursos Foram necessários recursos não previstos 

no planejamento da sub-melhoria? 
Necessidade de Novas Métricas Forma requeridas métricas não previstas 

para a sub-melhoria? 
Coerência na Definição das Métricas Alguma métrica prevista para a sub-

melhoria não foi coletada? 
Coerência na Definição das Estratégias As estratégias definidas no plano da sub-

melhoria foram realmente seguidas? 
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Inferência: 

Se o valor NÃO for atribuído á característica Coerência na Definição das Estratégias ou 

o valor SIM for atribuído a qualquer uma das demais características, então a inferência da 

questão será NÃO; caso contrário, a inferência da questão será SIM. 

 

QUESTÃO 6: O plano de riscos foi definido de forma abrangente a fim de 

possibilitar a gerência de problemas durante a execução da 

solução? 

Característica Pergunta 
Ocorrência de Problemas não Previstos Ocorreu alguma situação problemática não 

prevista pelo plano de riscos? 
Completude do Plano de Riscos Algum risco potencial foi descoberto 

somente após a finalização da fase de 
planejamento do controle de riscos? 

 

Inferência: 

Se o valor SIM for atribuído a qualquer uma das características listadas, então a 

inferência da questão será NÃO; caso contrário, a inferência da questão será SIM. 

 

QUESTÃO 7: Os atributos para a solução foram especificados a contento? 

Característica Pergunta 
Necessidade de Novas Ferramentas Foi utilizada alguma ferramenta não 

especificada no planejamento da solução? 
Coerência da Definição das Ferramentas Alguma ferramenta especificada no 

planejamento da solução não foi utilizada? 
Coerência na Definição dos Processos para 
a Solução 

Algum processo definido para a solução 
não foi utilizado? 

Completude da Definição dos Processos 
para a Solução 

Foi utilizado algum processo para a solução 
que não havia sido definido em seu plano? 

Necessidade de Novas Habilidades Foi necessária alguma habilidade não 
prevista no planejamento da solução? 

Coerência na Definição das Habilidades 
Necessárias 

Alguma habilidade prevista no 
planejamento da solução não foi necessária 
à sua implantação? 

Necessidade de Ajuda Externa Adicional Foi requisitada alguma ajuda externa não 
prevista no planejamento da solução? 

Necessidade de Conhecimentos Adicionais Foi necessário algum conhecimento não 
especificado no planejamento da solução? 
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Inferência: 

Se o valor SIM for atribuído a qualquer uma das características listadas, então a 

inferência da questão será NÃO; caso contrário, a inferência da questão será SIM. 

 
QUESTÃO 8: A rotina descrita para testar a solução foi eficaz para o seu 

atendimento? 

Característica Pergunta 
Eficiência do Plano de Testes Foram encontrados problemas na solução 

proposta para a sub-melhoria que não foram 
contemplados em seu plano de testes? 

 

Inferência: 

Se o valor SIM for atribuído à característica Eficiência do Plano de Testes, então a 

inferência da questão será NÃO; caso contrário, a inferência da questão será SIM. 

 
QUESTÃO 9: A execução da sub-melhoria possibilitou o levantamento de lições 

aprendidas? 

Característica Pergunta 
Aprendizado Alguma lição foi aprendida durante a 

execução da sub-melhoria? 
 

Inferência: 

Se o valor SIM for atribuído à característica Aprendizado, então a inferência da questão 

será SIM; caso contrário, a inferência da questão será NÃO. 
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Apêndice F 

Instrumentos da Experimentação 

 

Esse apêndice descreve o cenário usado como base para a experimentação da tese, assim 

como permite uma visualização dos questionários usados para coleta dos dados do 

experimento realizado. 
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F.1 Cenário 

Imagine você, membro da área de SEPG – Software Engineering Process Group (Grupo 

de Processo de Engenharia de Software, equipe que coordena permanentemente a evolução 

dos processos de ciclo de vida do software) de uma organização, cujo foco seja 

desenvolvimento de software para varejo, necessita definir um novo processo de software que 

seja aderente ao nível de maturidade G do MPS.Br – Melhoria do Processo de Software 

Brasileiro. Caracterizando a organização, pode-se descrever que a mesma trata-se de uma 

Fábrica de Projeto Ampliada, com sua institucionalização do processo de forma efetiva, não 

fazendo uso de ambiente de desenvolvimento, com uma equipe: dotada de um alto 

conhecimento em engenharia de software; onde os membros agregam um único perfil no 

processo de software e estes possuem perfis adequados às suas habilidades; aplicando em um 

nível alto seus conhecimentos; tendo treinamento nas tecnologias usadas e no processo de 

software em uso. 

Para a definição do processo desta organização faz-se necessário a criação de um 

projeto, contendo um responsável pelo mesmo e alguns membros alocados para a execução 

das tarefas de definição. Além disso, é importante mencionar que esta organização já faz uso 

de alguns processos, atividades, artefatos, recursos e procedimentos de desenvolvimento de 

software, específicas do seu uso, que necessitam ser incorporadas ao meta-modelo de 

processo existente no ImPProS. Estes ativos são: 

Processos: Controle dos Requisitos do Sistema; Planejamento e Controle do Projeto do 

Software; 

• Atividades: Definir Prioridade no Desenvolvimento dos Requisitos do Sistema; 

Definir Planilha de Rastreabilidade dos Requisitos; Registrar Mudança nos 

Requisitos do Projeto; Fazer uso do FPA para mensurar esforço do projeto; Definir o 

Plano do projeto; Definir Custo do Projeto; 

• Artefatos: Registro de Mudanças; Planilha de Rastreabilidade; Planilha do FPA; 

Plano do Projeto; Planilha de Custos; 

• Recursos: Analista de Requisitos; Gerente do Projeto; Ferramenta para 

Documentação; Ferramenta para Rastrear Requisitos; Ferramenta para Planejar e 

Gerenciar Projeto de Software; 
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• Procedimentos: FPA; COCOMO; COTS. 

A equipe de definição do processo de software possui a sua disposição uma ferramenta 

(ProKnowledge) para a aquisição de conhecimento capaz de coletar, avaliar e disseminar as 

idéias, lições aprendidas, deduções, inferências, etc. analisadas ao longo da execução das 

atividades. Assim, esta desempenhará nesta ferramenta os perfis adequados para o bom 

andamento deste processo de aquisição. O processo de aquisição encontra-se detalhadamente 

automatizado na ferramenta. 

Para a definição do processo de software, a equipe fará uso da estrutura proposta pela 

metodologia do ImPProS, que perfaz este procedimento de forma particionada: a primeira 

fase trata-se da Definição do Processo Padrão, que trata do estabelecimento de um processo 

básico, que servirá como ponto de partida para a posterior definição dos processos de software 

adequados às diferentes características de cada projeto; a segunda consiste na Especialização 

do Processo Padrão, o qual visa a adaptação do processo padrão da organização para o tipo de 

software a ser desenvolvido considerando diferentes abordagens de desenvolvimento; por fim 

a Instanciação do Processo, que consiste na adaptação de um processo especializado a um 

projeto, considerando-se as suas peculiaridades a partir da definição do modelo de ciclo de 

vida, os métodos e as ferramentas que serão utilizadas no projeto, os recursos humanos e suas 

responsabilidades ao longo do processo e os artefatos (produtos) consumidos e gerados. 

Para a Definição do Processo Padrão, um conjunto de processos que pertencem ao ciclo 

de vida de desenvolvimento de software deve ser especificado, a partir de modelos e normas 

da qualidade, norma ISO/IEC 12207, oriundos da própria organização ou genéricos. A equipe 

deve identificar este conjunto de processos e analisar o objetivo de cada um destes a fim de 

não incluir processos com a mesma finalidade nas suas habilidades. Ao final disso, cada 

processo constante no ciclo de vida deve ser especificado, ou seja, um detalhamento das 

atividades que especificam a sua realização deve ser executado. Estas atividades são oriundas 

dos níveis de maturidade da norma e modelo da qualidade definidas como padrão do processo 

da organização, do tipo da organização (em função do foco de desenvolvimento de software 

da empresa), da norma ISO/IEC 12207 e da organização em si (tarefas realizadas comumente 

pela empresa e que são caracterizadas como expertise da mesma). A situação de definição 

destes processos pertencentes ao ciclo de vida, e do processo padrão como um todo, deve ser 
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mantido. Vale enfatizar que uma vez um destes processos tidos como Definidos, a equipe não 

poderá mais modificá-lo. 

Assim, para o cenário em execução, espera-se que os procedimentos de Melhoria 

Contínua (a partir do uso da ferramenta ProImprove) sejam executados para o Processo 

Padrão, antes que o mesmo seja caracterizado como Definido. Esta melhoria decorre do fato 

da organização não possuir, como seus ativos de desenvolvimento de software, um processo 

de Análise dos Processos de Gerência da Organização, que possui como finalidade o controle 

da execução das atividades de gerência de requisitos e de gerência de projeto constantes no 

processo padrão. 

Para a Especialização do Processo Padrão, alguns parâmetros do projeto de software 

que a organização visa desenvolver devem ser especificados: o projeto que possui a finalidade 

de desenvolver um produto que automatize a fase de execução do ambiente ImPProS; este 

projeto pode ser classificado como sendo um Sistema de Informação e Sistema Iterativo, por 

se tratar de um gerenciamento e triagem de informações, e por possibilitar com que o usuário 

manipule os objetos compostos de informações gerenciadas do processo de software; por 

assim ser, a equipe de desenvolvimento fará uso dos paradigmas de desenvolvimento 

Orientado a Objetos e Lógico, e o projeto será baseado na tecnologia de sistemas baseados em 

conhecimentos. 

No entanto, após a conclusão da definição do processo padrão, a equipe sentiu a 

necessidade de verificar no repositório de processos do ImPProS a existência de um processo 

que pudesse ser reusado para a fase de Especialização do Processo Padrão. Assim, usou a 

ferramenta ProReuse e a partir dos ranks inferidos como similaridade às características do 

processo em desenvolvimento, a equipe selecionou, avaliou e definiu os parâmetros para que 

o processo pudesse ser configurado e sua adaptação fosse analisada no ImPProS. 

Com este enfoque a equipe deve agregar aos processos pertencentes ao ciclo de vida de 

desenvolvimento de software, atividades relacionadas ao tipo de software a ser desenvolvido, 

para que o mesmo possa ser executado mais direcionado à suas características. 

Uma vez Definido o processo especializado para o projeto de software da organização, 

parte-se para a fase de Instanciação do Processo. O foco recai em agregar mais ativos 

(atividades, modelo de ciclo de vida, recursos, procedimentos, artefatos) ao processo 
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especializado, em conformidade às características do projeto de desenvolvimento de software 

e do produto de software a ser desenvolvido. Assim, o projeto de software apresenta as 

seguintes características: os usuários possuem alta experiência no domínio da aplicação, assim 

como a facilidade em expressar requisitos é média, possui-se um baixo acesso aos mesmos e 

há mudanças constantes no trabalho dos usuários; o grau de maturidade no domínio da 

aplicação é médio, é baixa a complexidade do problema, no entanto é alta a freqüência de 

mudanças nos requisitos, embora o grau de magnitude desta evidência seja baixa; o tamanho 

da aplicação é pequeno e os graus de modularidade e complexidade do produto são médios; a 

disponibilidade de recursos humanos, financeiros, de software e de hardware da organização 

para este projeto é adequada; no que tange à equipe de desenvolvimento, o tamanho é 

pequeno, os membros localizam-se no mesmo prédio porém em salas diferentes, é média a 

experiência no domínio da aplicação e alta em engenharia de software, e quanto à gerência o 

nível de experiência é alto e não possui capacidade para gerenciar múltiplas equipes; por fim, 

o desenvolvimento do projeto requer que haja entrega de produtos intermediários, assim como 

há necessidade evidente do software ser colocado em uso rapidamente e ter interface com 

sistemas externos, é moderado o grau de riscos técnicos e não será feita uso de tecnologia 

inovadora. 

Quanto ao produto de software, o nível de garantia da qualidade classifica-se como B, 

por se tratar de um sistema de Controle de Processos, e suas características da qualidade, 

segundo a ISO/IEC 9126 são classificadas da seguinte forma: Funcionalidade deve ser 

Imprescindível, uma vez que o produto de software deve prover funções que atendam 

necessidades quando o software estiver sendo usado; Confiabilidade seve ser Relevante, pois 

o nível de manutenção do desempenho deve ser algo não tão notório do produto; Usabilidade 

deve ser Imprescindível, já que o produto será totalmente interativo; Eficiência deve ser 

Pouco Relevante, uma vez que o desempenho da solução não é grave para o seu 

funcionamento; Manutenibilidade deve ser Relevante, já que o mesmo pode ser modificado; 

Portabilidade deve ser Sem Relevância, visto que o mesmo será executado em um único 

ambiente. 

A partir da análise das características acima, atividades genéricas e atividades da 

ISO/IEC 12207 que devem estar presentes para garantir a qualidade de acordo com as 

características relevantes ao produto, devem ser especificadas aos processos do ciclo de vida 

de desenvolvimento do software. Uma vez os processos já com seus detalhamentos 
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estabelecidos, o modelo de ciclo de vida mais adequado, com base na similaridade das 

características inferidas ao processo, é selecionado. Posteriormente, para cada fase que 

compõe o modelo de ciclo de vida, é estabelecido o número de iterações (quantidade de vezes 

que a fase será executada) e as atividades pertencentes aos processos do ciclo de vida que 

serão realizadas em cada uma delas. Finalmente, identifica-se para cada fase do modelo de 

ciclo de vida a composição (organização em níveis das atividades) e o encadeamento 

(organização em seqüência de execução) entre as atividades, as técnicas de avaliação da 

qualidade para as atividades com este fim, os procedimentos, os recursos e artefatos que 

comporão a execução de cada uma delas. 

No entanto, a equipe de definição do processo de software percebeu que a organização 

possuía uma outra unidade organizacional com as mesmas características sendo que o 

processo deveria ser baseado no CMMI, visto que o mercado para o qual o produto seria 

desenvolvido possui aderência na qualidade inferida pelas práticas deste modelo da qualidade. 

Assim, o uso do ProConverter entra em operação garantindo que os ativos do processo 

instanciado baseado no MPS.Br possam ser transformados em ativos do CMMI a partir das 

regras de mapeamento. Nesta conversão a equipe deve parametrizar o novo processo 

convertido no CMMI a partir de um nome e descrição, acompanhar o resultado obtido com o 

mesmo e prover a configuração deste novo processo gerado no ImPProS. Se houver 

necessidade, o novo processo convertido deve redefinido no ImPProS para atender mais 

apropriadamente as peculiaridades do projeto de desenvolvimento de software. 

Uma vez o processo instanciado tido como sua situação Definido, a equipe prepara-se 

para definir um plano de execução do mesmo com base na análise dos ativos. Este 

planejamento serve apenas para antever problemas de definição do processo, na fase de 

simulação, para que a sua institucionalização ocorra sem grandes riscos. Ao final de todo o 

procedimento de definição, a equipe deve publicar o processo padrão na forma de XML e o 

processo instanciado em um Documento. 

F.2 Questionário do Perfil do Participante 

Formação 
Instituição? (  ) Pública 

(  ) Particular 
Tipo de Curso? (  ) Engenharia 

(  ) Informática / Ciência da Computação 
(  ) Matemática 
(  ) Outro(s): 
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Grau de Escolaridade? (  ) Ensino Médio Técnico 
(  ) Universitária 

Experiência 
Como você Classificaria seu Entendimento 
sobre o Desenvolvimento de Produto de 
Software? 

(  ) Excelente 
(  ) Alto 
(  ) Bom 
(  ) Médio 
(  ) Baixo 
(  ) Nenhum 

Experiência ou a Atividades (Cargo) que mais 
já Exerceu, ou Exerce, na Área da 
Computação? 

(  ) Gerente de Projeto 
(  ) Analista de Sistemas 
(  ) Projetista de Sistemas 
(  ) Usuário 
(  ) Gerente de Processo 
(  ) Projetista de Processo 
(  ) SQA 

Já Participou do Desenvolvimento de que tipo 
de Sistemas de Computação? 

(  ) Grande Porte 
(  ) Médio Porte 
(  ) Pequeno Porte 

Em que Fases do Ciclo de Vida (Engenharia e 
Apoio) de um Produto de Software já 
Participou mais? 

(  ) Especificação de Requisitos 
(  ) Projeto 
(  ) Codificação 
(  ) Teste 
(  ) Manutenção 
(  ) Garantia / Controle da Qualidade 
(  ) SEPG 

Como você Classificaria seu Entendimento 
sobre Processo de Software? 

(  ) Excelente 
(  ) Alto 
(  ) Bom 
(  ) Médio 
(  ) Baixo 
(  ) Nenhum 

Já Usou Quantos Processos de Software? (  ) Nenhum 
(  ) Entre 1 e 2 
(  ) Entre 3 e 7 
(  ) Acima de 7 

Quantos Processos de Software já Definiu? (  ) Nenhum 
(  ) Entre 1 e 2 
(  ) Entre 3 e 7 
(  ) Acima de 7 

Como você Classificaria seu Entendimento 
sobre Qualidade de Software? 

(  ) Excelente 
(  ) Alto 
(  ) Bom 
(  ) Médio 
(  ) Baixo 
(  ) Nenhum 

Já Usou Quantos Modelos/Normas da 
Qualidade? 

(  ) Nenhum 
(  ) Entre 1 e 2 
(  ) Entre 3 e 7 
(  ) Acima de 7 

F.3 Questionário de Definição do Processo 

Sob o ponto de vista de desenvolvimento de software pessoal, implementação de 

processo de software e modelos/normas da qualidade e considerando a experiência que 

você indicou no Questionário do Perfil do Participante, avalie e marque as colunas 
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correspondentes segundo as escalas abaixo, presença, utilidade e adequação quanto ao 

detalhamento que lhe foi apresentando no ImPProS, do uso dos serviços de definição de 

processo de software listados no questionário: 

Presença Utilidade 
Adequação do nível de 

detalhamento 
1. Não é oferecido pelo 
ImPProS e não gostaria de 
tivesse disponível. 
2. Não oferecido, mas gostaria 
que tivesse disponível. 
3. Oferecido, parcialmente. 
4. Oferecido. 

1. Não é útil. 
2. Provavelmente é útil, mas 
ainda não apliquei. 
3. É útil e já apliquei em 
diferentes implementações. 
 

1. O detalhamento deve ser 
aumentado. 
2. O detalhamento não precisa 
ser modificado. 
3. O detalhamento deve ser 
diminuído. 

 
N Serviço Presença Utilidade Adequação 
1 Definição da Organização           
2 Escolha do Modelo de Maturidade           
3 Escolha do Nível de Maturidade           
4 O repositório de Medidas (Características) da 

Organização é estabelecido e mantido 
          

5 Definir o Processo Padrão da Organização           
6 Definição dos Processos de Ciclo de Vida           
7 Escolha de Atividades de Níveis de Maturidade superiores           
8 Comparação das Atividades dos Modelos de Maturidade 

com Atividades da ISO/IEC 12207 
          

9 Inclusão das Atividades realizadas pela Organização           
10 Especializar e Instanciar o Processo Padrão para diversos 

projetos, a partir de Estratégias 
          

11 Entrada de Dados sobre Características do Projeto para o 
qual o Processo está sendo definido. 

          

12 Definir um Processo de Software para Projetos específicos           
13 Incluir Atividades do Tipo de Software           
14 Apoio à Seleção de um Modelo de Ciclo de Vida para o 

Processo 
          

15 Adaptação do Modelo de Ciclo de Vida Selecionado           
16 Apoio ao Detalhamento das Atividades           
17 Estabelecimento das Relações de Precedência entre 

Atividades 
          

18 Apoio à Seleção de Procedimentos para a Realização de 
Atividades 

          

19 Apoio à Designação de Artefatos e Recursos às 
Atividades do Processo 

          

20 Armazenar um Processo Padrão já existente na 
Organização e Especializá-lo / Instanciá-lo para diferentes 
Projetos 

          

21 Avaliação do Processo           
22 Registros precisos das Avaliações realizadas são obtidos e 

mantidos acessíveis 
          

23 Alimentação da Base de Processos           
24 Manter o conjunto de Processos em uma Biblioteca de 

Ativos, com mecanismo de consulta e recuperação 
          

25 Atividades e Produtos de Trabalho associados aos 
Processos são detalhados e identificados 

          

26 As descrições dos Modelos de Ciclo de Vida a serem 
utilizados nos 
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Projetos da Organização são estabelecidas e mantidas 
27 A descrição das Necessidades e os Objetivos dos 

Processos da Organização estão estabelecidos e mantidos 
          

28 Os Objetivos de Melhoria são identificados e priorizados 
e as conseqüentes Mudanças nos Processos são planejadas 
e implementadas de forma controlada e com Resultados 
previsíveis 

          

29 Redefinir o Processo Padrão à medida que ocorram 
Melhorias na Capacitação da Organização 

          

30 Reutilizar Processos de Software           
31 Complementação e Uso do Processo Reutilizado           
32 Comparação dos Projetos de Definição dos Processos           
33 Documentar Processos de Software e Indicar a sua 

Aplicabilidade 
          

34 Experiências relacionadas aos Processos são incorporadas 
nos Ativos do Processo Organizacional 

          

 
Sob o mesmo ponto de vista usado para análise dos serviços listados acima e 

considerando os demais serviços providos pelo ImPProS, que por um acaso não tenham sido 

encontrados na listagem acima, descreva na tabela a seguir todos estes serviços, e avalie e 

marque as colunas correspondentes segundo as mesmas escalas anteriormente usadas como 

parâmetro do uso dos serviços de definição de processo de software listados por você no 

questionário: 

N Serviço Descrição Presença Utilidade Adequação 
1             
2             

F.4 Questionário da Infra-Estrutura do Ambiente 

Sob o ponto de vista de características que influenciam na utilização de um 

ambiente de implementação do processo de software e requisitos não funcionais, avalie e 

marque as colunas correspondentes segundo as escalas abaixo, presença, utilidade e 

adequação quanto ao detalhamento que lhe foi apresentando no ImPProS, do uso dos serviços 

de definição de processo de software listados no questionário: 

Presença Utilidade 
Adequação do nível de 

detalhamento 
1. Não é oferecido pelo 
ImPProS e não gostaria de 
tivesse disponível. 
2. Não oferecido, mas gostaria 
que tivesse disponível. 
3. Oferecido, parcialmente. 
4. Oferecido. 

1. Não é útil. 
2. Provavelmente é útil, mas 
ainda não apliquei. 
3. É útil e já apliquei em 
diferentes implementações. 
 

1. O detalhamento deve ser 
aumentado. 
2. O detalhamento não precisa 
ser modificado. 
3. O detalhamento deve ser 
diminuído. 

 
N Característica Descrição Presença Utilidade Adequação 
1 Suporte a Múltiplos 

Usuários 
O sistema deve ter mecanismos 
para atender vários usuários ao 
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mesmo tempo requisitando 
serviços do ambiente 
concorrentemente e mantendo a 
consistência do ambiente. 

2 Gerência de Objetos O ambiente deve prover um 
módulo que seja responsável por 
controlar o acesso e a evolução 
de objetos compartilhados. 
Geralmente este módulo é 
conhecido como Repositório do 
ambiente e é implementado 
através de um sistema de 
gerência de banco de dados 
(SGBD). 

          

3 Gerência de 
Comunicação entre 
Pessoas 

As pessoas que estarão 
envolvidas no desenvolvimento 
de software devem ter acesso a 
mecanismos de comunicação, 
tais como mensagens eletrônicas 
e conferência eletrônica. 

          

4 Gerência de 
Cooperação 

A edição cooperativa de 
documentos e itens de software 
deve ser gerenciada pelo 
ambiente de forma que os 
usuários envolvidos obtenham 
comunicação síncrona sobre os 
produtos que estão manipulando. 
Esta característica vem do fato 
de alguns ambientes apoiarem o 
trabalho de equipes de 
desenvolvimento 
geograficamente dispersos. 

          

5 Gerência de Processo O suporte a modelagem e 
execução do processo de 
software tem sua importância na 
gerência das atividades 
desenvolvidas pelas pessoas e 
ferramentas durante a construção 
de software. Dentro desta 
característica, encontra-se a 
necessidade de um formalismo 
de modelagem de processo e 
uma máquina de execução das 
definições de processo. 

          

6 Extensibilidade Permitir extensão do ambiente 
através da inclusão de novas 
ferramentas, sejam elas de apoio 
ao desenvolvimento de software 
ou com outras funções.  

          

7 Integração entre 
Todos os Módulos 

Todos os níveis de integração 
devem estar disponíveis para 
viabilizar as características 
apontadas. As ferramentas do 
ambiente devem concordar sobre 
os tipos de dados, operações, 
métodos utilizados e o processo 
de desenvolvimento sendo 
seguido. 

          

8 Funcionalidade O ambiente é capaz de prover           
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funções e propriedades que 
atendam necessidades explícitas 
e implícitas, quando o mesmo 
está sendo utilizado sob 
condições especificadas. 

9 Confiabilidade O ambiente é capaz de manter 
um nível de desempenho 
especificado durante um tempo 
estabelecido, quando usado em 
condições especificadas. 

          

10 Usabilidade O ambiente é capaz de ser 
compreendido, aprendido, 
operado e atraente ao usuário, 
quando usado sob condições 
especificadas. 

          

11 Eficiência O ambiente é capaz de 
apresentar desempenho 
apropriado, relativo à quantidade 
de recursos usados, sob 
condições especificadas. 

          

12 Portabilidade O ambiente é capaz de ser 
transferido de um ambiente para 
outro. 

          

F.5 Formulário de Avaliação dos Processos 

A partir do cenário de implementação do processo de software proposto para o 

experimento e do diagnóstico obtido na fase inicial do projeto, avalie, segundo os critérios 

abaixo, o processo definido pela equipe e teça seus comentários sobre cada tópico abordado, 

tentando estabelecer, se necessário, possíveis modificações no processo em avaliação. 

 
N 

 
Critério de 
Avaliação 

 
Descrição 

Avaliação (Alto, 
Médio, Baixo, 

Nenhum) 

 
Problema 

 
Solução 

1 Corretude o processo não contém erros.    
2 Completude / 

Abrangência 
o processo contém as informações 
necessárias para ser compreendido 
de forma adequada 

   

3 Coerência / 
Adequação 

o processo contém harmonia 
(uniformidade) com o fim a que se 
destina 

   

4 Consistência o processo apresenta informações 
coerentes e sem ambigüidades 

   

5 Utilidade / 
Aplicabilidade 

o processo é capaz de satisfazer às 
necessidades, possui serventia, 
destina-se a algo, resulta em 
proveito 

   

6 Originalidade o processo pode ser encarado 
como original, inovador, criativo 

   

7 Relevância o processo destaca-se em escalas 
comparativas ou de valores, possui 
importância singular 
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Apêndice G 

Template para o Resultado do 
Diagnóstico da Experimentação 

  

Este apêndice apresenta a estrutura do resultado de diagnóstico usado para a realização 

do estudo de experimentação de acordo com o cenário proposto no Apêndice F. 
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G.1 Resultado de Diagnóstico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado de Diagnóstico 
 

Versão <Número> 
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Histórico de Revisões 

 
 

Data 
 

 
Versão 

 
Descrição 

 
Autor 

<Data da Revisão> <Número> <Descrição> <Autor(es)> 
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Resultado de Diagnóstico 
 
1.  Introdução 
 

<O SEPG – Software Engineering Process Group (trata-se da equipe que 
coordena permanentemente a evolução dos processos de ciclo de vida do software em 
uma organização), deve fazer uma descrição sucinta do propósito de elaboração deste 
documento para o processo em implementação. Uma descrição sucinta para o que este 
documento se aplicará. O que será afetado e influenciado por este documento.> 
 
2. Escopo 
 

<O SEPG deve definir qual o escopo do projeto em desenvolvimento, ou seja, 
qual o objetivo do trabalho a ser realizado e ao que o mesmo se destina. Deve-se, ainda, 
detalhar qual a finalidade do diagnóstico realizado.> 
 
3. Identificação do Diagnóstico 
 

<O SEPG deve definir os detalhes da condução do diagnóstico para a 
implementação do processo de software.> 
 
Conduzido Por <Nome do Membro responsável pela Execução do Diagnóstico> 
Data <Período da Execução do Diagnóstico> 
Local <Local da Execução do Diagnóstico> 
Técnica <Técnica usada para a Execução do Diagnóstico, ou seja, qual o procedimento adotado 

como base para a realização> 
Descrição <Descrição detalhada de como se deu a Execução do Diagnóstico> 

 
 
4. Referências 
 

<Se necessário, uma lista de documentos relacionados e que servem como 
referência deste Resultado de Diagnóstico.> 
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5. Identificação da Implementação do Processo 
 

5.1. Projeto de Implementação 
 

<Nesta seção o SEPG deve prover detalhes da fase do ciclo de vida de 
implementação do processo de software, assim como uma identificação do projeto que 
envolverá esta execução.> 

 
Fase de Implementação (   ) Definição do Processo 

(   ) Simulação do Processo 
(   ) Execução do Processo 
(   ) Avaliação do Processo 

Processo de Software Existente? (   ) Sim 
(   ) Não 

Caso o Processo 
de Software já 
exista, identifique-
o 

Nome: <Nome do Processo de Software> 
Descrição: <Descrição sucinta da Finalidade do Processo de Software> 
Processos do Ciclo 
de Vida do 
Software: 

<Processos pertencentes ao ciclo de vida de desenvolvimento do 
software que compõem o processo a ser usado como base para a 
implementação.> 

Projeto de Implementação <Nome do Projeto de Implementação que servirá como 
identificação do Processo de Software> 

Descrição do Projeto de Implementação <Descrição sucinta do Projeto de Implementação a ser criado> 
Papéis e Responsabilidades Papel Descrição Responsabilidade 

Patrocinador   
Gerente de Processo   
Projetista do Processo   

Equipe Participante Papel Descrição 
Patrocinador  
Gerente de Processo  
Projetista do Processo  

5.2. Processo de Software 
 

<Nesta seção o SEPG deve especificar os detalhes do processo de software que 
será implementado.> 
 
Modelo de Maturidade <Especificar qual o Modelo da Qualidade que servirá 

como base para a implementação do Processo de 
Software> 

Nível de Maturidade <Especificar qual o Nível de Maturidade do Modelo da 
Qualidade que servirá como base para a 
implementação do Processo de Software> 

Processos Existentes <Identificar os Processos existentes na Organização 
que comporão o Processo em Implementação. Deve-se, 
ainda, especificar a Origem dos mesmos> 

Atividades Existentes <Identificar as Atividades existentes na Organização 
que comporão o Processo em Implementação. Deve-se, 
ainda, especificar a Origem das mesmas> 

5.3. Organização 
 

<Nesta seção o SEPG deve especificar os detalhes da organização para a qual o 
processo será implementado.> 
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Nome <Nome da Organização> 
Endereço <Endereço da Organização> 
Telefone <Telefone da Organização> 
Foco de Atuação <Descrição sucinta do Foco de Atuação da Organização> 
Tipo de Organização <Categorização da Organização de acordo com o seu Foco de 

Atuação> 
Características da Organização 
(OBS: Os itens de 3 a 13 só 
devem ser respondidos caso a 
resposta do item 2 seja “SIM”) 

Característica Valor 
Institucionalização do Processo (   ) Efetivo 

(   ) Utilizável 
(   ) Consistentemente Aplicado 

Faz Uso de Ambiente de 
Desenvolvimento? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

O Ambiente de Desenvolvimento 
Facilita o Gerenciamento do 
Projeto? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

O Ambiente de Desenvolvimento 
Facilita o Controle de Versões? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

Nível de Facilidade no Uso do 
Ambiente de Desenvolvimento? 

(   ) Alto 
(   ) Médio  
(   ) Baixo 

O Ambiente de Desenvolvimento 
Suporta o Uso a Múltiplos Usuários 

(   ) Sim 
(   ) Não  

O Ambiente de Desenvolvimento 
Provê a Comunicação entre os 
Membros da Equipe de 
Desenvolvimento? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

O Ambiente de Desenvolvimento 
Facilita a Cooperação da Equipe de 
Desenvolvimento? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

O Ambiente de Desenvolvimento 
Suporta Múltiplas Visões para 
Diferentes Usuários? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

Nível de Automação da Gerência 
do Processo no Ambiente de 
Desenvolvimento? 

(   ) Alto 
(   ) Médio  
(   ) Baixo 

O Ambiente de Desenvolvimento 
Possibilita a sua Extensão? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

O Ambiente de Desenvolvimento 
Possibilita a Integração entre 
Diferentes Tecnologias Utilizadas 
na Organização? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

O Ambiente de Desenvolvimento 
Possibilita a Integração entre os 
Paradigmas de Desenvolvimento 
Utilizados pela Organização? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

Nível de Conhecimento de 
Engenharia de Software da Equipe? 

(   ) Alto 
(   ) Médio  
(   ) Baixo 

Os Perfis dos Membros de adequam 
às suas Habilidades? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

Os Membros agregam mais de um 
Perfil no Escopo do Processo de 
Software? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

Nível de Aplicação dos 
Conhecimentos? 

(   ) Alto 
(   ) Médio  
(   ) Baixo 

A Equipe possui Treinamento nas 
Tecnologias Utilizadas? 

(   ) Sim 
(   ) Não  
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A Equipe possui Treinamento no 
Ambiente de Desenvolvimento 
Utilizado? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

A Equipe possui Treinamento no 
Processo de Software 
Institucionalizado? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

5.4. Projeto de Software 
 

<Nesta seção o SEPG deve especificar os detalhes do projeto de software para o 
qual o processo será implementado.> 

 
Nome <Nome do Projeto de Software> 
Descrição <Descrição sucinta do Projeto de Software> 
Tipo do projeto de Software <Categorização do Projeto de Software> 
Características do Projeto de 
Software 

Característica Valor 
Paradigma de Desenvolvimento <Especificar o Paradigma de 

Desenvolvimento usado no Projeto 
de Software> 

Tecnologia de Desenvolvimento <Especificar a Tecnologia de 
Desenvolvimento usada no Projeto 
de Software> 

Experiência dos Usuários no 
Domínio da Aplicação 

(   ) Alta 
(   ) Média 
(   ) Baixa 

Facilidade dos Usuários em 
Expressar Requisitos 

(   ) Alta 
(   ) Média 
(   ) Baixa 

Grau de Acesso aos Usuários (   ) Alto 
(   ) Médio 
(   ) Baixo 

Há Níveis de Mudanças geradas nos 
Trabalhos dos Usuários? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

Grau de Maturidade do Domínio da 
Aplicação 

(   ) Alto 
(   ) Médio 
(   ) Baixo 

Complexidade do Problema (   ) Alta 
(   ) Média 
(   ) Baixa 

Freqüência de Mudanças nos 
Requisitos 

(   ) Alta 
(   ) Média 
(   ) Baixa 

Grau de Magnitude das Mudanças 
nos Requisitos 

(   ) Alto 
(   ) Médio 
(   ) Baixo 

Tamanho da Aplicação (   ) Grande 
(   ) Médio 
(   ) Pequeno 

Grau de Complexidade da Aplicação (   ) Alto 
(   ) Médio 
(   ) Baixo 

Grau de Modularidade do Produto (   ) Alto 
(   ) Médio 
(   ) Baixo 

Disponibilidade de Recursos 
Humanos 

(   ) Alta 
(   ) Adequada 
(   ) Baixa 
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Disponibilidade de Recursos 
Financeiros 

(   ) Alta 
(   ) Adequada 
(   ) Baixa 

Disponibilidade de Recursos de 
Software 

(   ) Alta 
(   ) Adequada 
(   ) Baixa 

Disponibilidade de Recursos de 
Hardware 

(   ) Alta 
(   ) Adequada 
(   ) Baixa 

Tamanho da Equipe (   ) Pequena: até 20 Pessoas 
(   ) Média: 21-50 Pessoas 
(   ) Grande: mais de 50 Pessoas 

Localização Geográfica (   ) Mesma Sala 
(   ) Mesmo Prédio, Salas 
Diferentes 
(   ) Mesma Cidade, Mesma 
Empresa, Prédios Diferentes 
(   ) Mesma Cidades, Empresas 
Diferentes 
(   ) Cidades Diferentes 

Experiência da Equipe de 
Desenvolvimento no Domínio da 
Aplicação 

(   ) Alta 
(   ) Média 
(   ) Baixa 

Experiência da Equipe de 
Desenvolvimento em Engenharia de 
Software 

(   ) Alta 
(   ) Média 
(   ) Baixa 

Nível de Experiência da Gerência (   ) Alta 
(   ) Média 
(   ) Baixa 

Capacidade de Gerenciamento de 
Múltiplas Equipes 

(   ) Sim 
(   ) Não 

Há Necessidade de Entrega de 
Produtos Intermediários? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

Há Necessidade do Software ser 
colocado em Uso Rapidamente com 
Funcionalidade Total ou Parcial? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

Grau de Riscos Técnicos (   ) Alto 
(   ) Moderado 
(   ) Baixo 

Necessidade de Interface com 
Sistemas Externos 

(   ) Sim 
(   ) Não 

Uso de Tecnologia Inovadora (   ) Sim 
(   ) Não 

5.5. Produto de Software 
 

<Nesta seção o SEPG deve especificar os detalhes do produto de software 
desenvolvido a partir do uso do processo que será implementado.> 

 
Características 
do Produto de 
Software 

Característica Valor Justificativa 
Nível de Garantia da 
Qualidade do Produto (Nível 
de Dano) 

(   ) Nível A 
(   ) Nível B 
(   ) Nível C 
(   ) Nível D 

 

Funcionalidade (   ) Imprescindível 
(   ) Muito Relevante 
(   ) Relevante 
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(   ) Pouco Relevante 
(   ) Sem Relevância 

Confiabilidade (   ) Imprescindível 
(   ) Muito Relevante 
(   ) Relevante 
(   ) Pouco Relevante 
(   ) Sem Relevância 

 

Usabilidade (   ) Imprescindível 
(   ) Muito Relevante 
(   ) Relevante 
(   ) Pouco Relevante 
(   ) Sem Relevância 

 

Eficiência (   ) Imprescindível 
(   ) Muito Relevante 
(   ) Relevante 
(   ) Pouco Relevante 
(   ) Sem Relevância 

 

Manutenibilidade (   ) Imprescindível 
(   ) Muito Relevante 
(   ) Relevante 
(   ) Pouco Relevante 
(   ) Sem Relevância 

 

Portabilidade (   ) Imprescindível 
(   ) Muito Relevante 
(   ) Relevante 
(   ) Pouco Relevante 
(   ) Sem Relevância 
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Apêndice H 

Divisão dos Componentes ImPProS no 
Grupo de Pesquisa 

 

Este apêndice apresenta a alocação dos componentes do ImPProS aos membros do 

grupo de pesquisa em processos de software. 
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H.1 ImPProS versus Grupo de Pesquisa 

Tabela H.1 Componentes do ImPProS alocados aos Membros do Grupo de Pesquisa 

 Esta 
Tese 

Souza 
[Souza.07] 

Xavier 
[Xavier.06] 

Gonçalves 
[Gonçalves.06] 

Junior 
[Junior.06a] 

Junior 
[Junior.06b] 

Vasconcelos 
[Vasconcelos.06] 

Requisitos do ImPProS √       

Arquitetura do ImPProS √       

Ciclo de Vida do ImPProS √       

Estrutura de Integração no ImPProS √    √   

Meta-Modelo do Processo √       

Modelo Organizacional √       

Caracterização Organizacional, de 
Projetos e de Produtos de Software 

√       

Modelo de Definição do Processo 
Padrão 

√       

Modelo de Especialização do Processo √       

Modelo de Instanciação do Processo √       

Modelo de Planejamento da Execução 
do Processo 

√       
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 Esta 
Tese 

Souza 
[Souza.06] 

Xavier 
[Xavier.06] 

Gonçalves 
[Gonçalves.06] 

Junior 
[Junior.06a] 

Junior 
[Junior.06b] 

Vasconcelos 
[Vasconcelos.06] 

Modelo de Publicação do Processo √       

Modelo de Reutilização do Processo √      √ 

Modelo de Melhoria Contínua do 
Processo 

√     √  

Modelo de Conversão do Processo √   √    

Modelo de Aquisição de 
Conhecimento 

√    √   

Modelagem do Processo no ImPProS       √ 

Mecanismo de Automação da 
Ontologia do Processo 

      √ 

Modelo de Simulação do Processo  √      

Máquina de Execução do Processo       √ 

Políticas Estáticas       √ 

Políticas Dinâmicas       √ 

Modificação Dinâmica       √ 

Modelo de Avaliação do Processo   √     
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Apêndice I 

Notações do SPEM 

 

Este apêndice apresenta uma descrição sucinta dos elementos diagramáticos do SPEM, 

extraídos de [OMG.05], usados como base para representar alguns modelos constantes neste 

trabalho. 
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I.1 Descrição dos Elementos do SPEM 

Para a representação diagramática de alguns modelos constantes neste trabalho foram 

usadas algumas das notações constantes na especificação do SPEM. A seguir uma descrição 

do uso destes elementos neste trabalho é feita. 

 

Processo organizacional, ou seja, repositório de todos os ativos 
que compõem o núcleo de conhecimento dos processos de 
software. 

  

 

Processo de ciclo de vida de desenvolvimento de software, 
constante em um processo organizacional, representa uma área 
de habilidade da organização de desenvolvimento de software. 

  

 

Macro-atividade, ou seja, atividade que pode ser decomposta 
em outras. 

  

 
Atividade elementar, ou seja, atividade atômica que não possui 
uma composição. 

  

 

Procedimento, orientação para a realização das atividades de 
um processo. 

  

 

Artefato do tipo documento gerado e consumido na realização 
das atividades de um processo. 

  

 

Recurso usado como base para a realização das atividades de 
um processo. 

  

 
Modelo de ciclo de vida para orientar as fases da realização 
das atividades de um processo. 

  

 

Artefato do tipo modelo, código fonte, etc., excetuando 
documento, gerado e consumido na realização das atividades 
de um processo. 

  

 
Produto de trabalho, instanciado para este trabalho para 
representar recomendações de modelos de referência abstratos. 
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Apêndice J 

Resultados da Avaliação do Survey 

 

Este apêndice apresenta o resultado das avaliações realizadas durante o Survey a partir 

das evidências coletadas pelo preenchimento dos formulários, disponíveis no Apêndice F, 

pelas equipes. 
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J.1 Resultados do Survey Realizado 

A partir do mesmo procedimento usado na Seção 6.3.2, como forma de compactar os 

resultados dos formulários de avaliação, as Tabelas J.1 e J.2 permitem um entendimento dos 

dados obtidos por percentuais para cada serviço analisado ao longo da execução do Survey. 

Tabela J.1 Resultados do Survey aos Serviços de Definição do Processo no ImPProS 

N Serviço 
Presença Utilidade Adequação 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1 Definição da Organização    100%  7% 93% 7% 93%  
2 Escolha do Modelo de Maturidade    100%  7% 93%  100%  
3 Escolha do Nível de Maturidade    100%  7% 93%  100%  
4 O repositório de Medidas da 

Organização é estabelecido e mantido 
  7% 93%  28% 72% 21% 79%  

5 Definir o Processo Padrão da 
Organização 

   100%  7% 93% 7% 81% 21% 

6 Definição dos Processos de Ciclo de 
Vida 

  14% 86%  7% 93% 7% 81% 21% 

7 Escolha de Atividades de Níveis de 
Maturidade superiores 

  14% 86%  28% 72%  100%  

8 Comparação das Atividades dos 
Modelos de Maturidade com Atividades 
da ISO/IEC 12207 

   100%  7% 93% 28% 58% 14% 

9 Inclusão das Atividades realizadas pela 
Organização 

  14% 86%  7% 93% 7% 93%  

10 Especializar e Instanciar o Processo 
Padrão para diversos projetos, a partir 
de Estratégias 

  7% 93%  14% 86%  100%  

11 Entrada de Dados sobre Características 
do Projeto para o qual o Processo está 
sendo definido. 

  14% 86%  7% 93% 21% 89%  

12 Definir um Processo de Software para 
Projetos específicos 

   100%  7% 93%  100%  

13 Incluir Atividades do Tipo de Software   21% 79%  14% 86% 28% 65% 7% 
14 Apoio à Seleção de um Modelo de 

Ciclo de Vida para o Processo 
   100%  7% 93%  100%  

15 Adaptação do Modelo de Ciclo de Vida 
Selecionado 

  7% 86%  7% 93%  100%  

16 Apoio ao Detalhamento das Atividades   7% 93%  14% 86% 14% 86%  
17 Estabelecimento das Relações de 

Precedência entre Atividades 
  7% 93%  7% 93% 7% 86% 7% 

18 Apoio à Seleção de Procedimentos para 
a Realização de Atividades 

  21% 79%  7% 93% 43% 43% 14% 

19 Apoio à Designação de Artefatos e 
Recursos às Atividades do Processo 

   100%  21% 79% 7% 86% 7% 

20 Armazenar um Processo Padrão já 
existente na Organização e Especializá-
lo / Instanciá-lo para diferentes Projetos 

   100%  14% 86%  100%  

21 Avaliação do Processo    100%  7% 91% 7% 86% 7% 
22 Registros precisos das Avaliações 

realizadas são obtidos e mantidos 
acessíveis 

   100%  14% 86% 7% 93%  

23 Alimentação da Base de Processos   14% 86%  14% 86% 7% 93%  
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24 Manter o conjunto de Processos em 
uma Biblioteca de Ativos, com 
mecanismo de consulta e recuperação 

   100%  28% 72% 21% 79%  

25 Atividades e Produtos de Trabalho 
associados aos Processos são detalhados 
e identificados 

  14% 86%  7% 93%  100%  

26 As descrições dos Modelos de Ciclo de 
Vida a serem utilizados nos Projetos da 
Organização são estabelecidas e 
mantidas 

   100%  14% 86%  100%  

27 A descrição das Necessidades e os 
Objetivos dos Processos da 
Organização estão estabelecidos e 
mantidos 

  14% 86%  28% 72% 14% 86%  

28 Os Objetivos de Melhoria são 
identificados e priorizados e as 
conseqüentes Mudanças nos Processos 
são planejadas e implementadas de 
forma controlada e com Resultados 
previsíveis 

  14% 86%  21% 79% 14% 72% 14% 

29 Redefinir o Processo Padrão à medida 
que ocorram Melhorias na Capacitação 
da Organização 

   100%  14% 86% 7% 86% 7% 

30 Reutilizar Processos de Software    100%  7% 91% 7% 86% 7% 
31 Complementação e Uso do Processo 

Reutilizado 
   100%  14% 86% 7% 93%  

32 Comparação dos Projetos de Definição 
dos Processos 

   100%  14% 86% 7% 93%  

33 Documentar Processos de Software e 
Indicar a sua Aplicabilidade 

   100%  28% 72% 21% 79%  

34 Experiências relacionadas aos 
Processos são incorporadas nos Ativos 
do Processo Organizacional 

   100%  7% 93% 7% 86% 7% 

 

Tabela J.2 Resultados do Survey aos Serviços de Infra-Estrutura do ImPProS 

N Serviço 
Presença Utilidade Adequação 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1 Suporte a Múltiplos 

Usuários 
  28% 72%  21% 79% 7% 93%  

2 Gerência de Objetos   28% 72%  21% 79% 7% 93%  
3 Gerência de 

Comunicação entre 
Pessoas 

14% 28% 58%   21% 79% 72% 28%  

4 Gerência de Cooperação  50%  50%  58% 42% 50% 50%  
5 Gerência de Processo    100%  28% 72% 7% 93%  
6 Extensibilidade   28% 72%  50% 50% 42% 58%  
7 Integração entre Todos 

os Módulos 
  28% 72%  21% 79% 7% 93%  

8 Funcionalidade   21% 79%  21% 79% 7% 93%  
9 Confiabilidade    100%  21% 79% 42% 58%  
10 Usabilidade  21% 65% 14%  21% 79% 93%  7% 
11 Eficiência   7% 93%  7% 93% 7% 93%  
12 Portabilidade 7% 21% 21% 51%  42% 58% 42% 58%  



 

 


