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UMA PROPOSTA DE USO DO TMMI PARA MELHORIA DA 
CAPACIDADE NAS ÁREAS DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO 
DO CMMI 
 

RESUMO 

As soluções de software estão cada dia mais presentes no cotidiano das pessoas, e a 

preocupação com a qualidade desses sistemas cresceu bastante na última década. A 

exigência do mercado por qualidade levou ao desenvolvimento de modelos para a 

melhoria do processo de software como o CMMI - o mais conhecido e utilizado 

atualmente. Como conseqüência dessa busca por remover o maior número possível de 

erros antes de entregar o software aos clientes, teve início um movimento de 

especialização de profissionais nas atividades de teste de software (verificação e 

validação). Atualmente, muitas organizações possuem, inclusive, equipes especializadas 

em testar o software. Nesse contexto, o processo de testes passou a receber destaque no 

ciclo de vida de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Embora o CMMI, em suas 

área de processo de Verificação e Validação, defina um guia para a melhoria das 

mesmas, ele não fornece informações mais detalhadas sobre boas práticas de testes. 

Assim, é necessário utilizar modelos voltados, especificamente, à melhoria do processo 

de testes como o Test Maturity Model Integration-TMMi. Nesse trabalho, o TMMi é 

apresentado como uma ferramenta para alcançar os objetivos definidos pelo CMMI para 

as áreas de processo de Verificação e Validação (Ver&Val). A partir da proposição de 

um mapeamento entre as práticas dos dois modelos, realizou-se um estudo prático no 

qual o processo de desenvolvimento de software de uma organização foi modificado, 

utilizando práticas do TMMi, com o objetivo de aumentar a capacidade dos processos 

de Ver&Val segundo o CMMI. Utilizando a abordagem de Pesquisa ação, além de 

avaliar a utilização conjunta dos dois modelos, foi possível obter resultados em projetos 

reais da indústria e promover a transferência de conhecimento entre o pesquisador e 

profissionais.  

Palavras-chave: Qualidade de Software, CMMI, TMMi, Verificação, Validação, 

Melhoria do Processo de Software. 
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A PROPOSITION TO THE USAGE OF TMMI TO IMPROVE THE 
CAPACITY IN AREAS OF VERIFICATION AND VALIDATION 
OF CMMI 
 

ABSTRACT 

The software solutions are more present in people’s everyday lives, and the concerning 

to the quality of those systems has grown a lot in the last decade. The demanding of the 

market for quality, led to developing models to improve the software process like 

CMMI – the most well-known and used currently. As a result to this search for 

removing the largest number of errors before delivering the software to clients, an 

action to specialize professionals in software tests (verification and validation) has 

started. Nowadays, many organizations have specialized teams to test softwares. In this 

context, the process of testing turned to be an important feature in the life cycle of 

systems development and maintanance. Although CMMI, in its process areas of 

Verification and Validation defines a guide for the advance of those areas, it does not 

provide detailed information about good testing practice. Therefore, it’s necessary to 

use models focused on the improvement of testing process, like the Test Maturity 

Model Integration – TMMi. In this work, TMMi is presented as a tool to reach the goals 

defined by CMMI to the areas of Verification and Validation (Ver&Val). Based on the 

proposition to map the practice of both models, a practical study was performed, in 

which the software process development of a company was modified, using practices of 

TMMi, aiming to increase de capacity of the processes of Ver&Val according to 

CMMI. Using the Action-research approach, besides evaluating the joint use of both 

models, it was also possible to have results in real projects of industry and promote the 

transference of knowledge between the researcher and the professionals. 

Keywords: Software Quality, CMMI, TMMi, Verification, Validation, Software 

Process Improvement. 
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1 Introdução 

1.1 Motivação 
Atualmente, a utilização dos sistemas baseados em computação estão presentes nos divesos 

setores da sociedade. Há casos, inclusive, em que a vida de seres humanos depende do bom 

funcionamento de softwares. Nesse cenário, desenvolver um produto de qualidade tornou-se uma 

condição essencial para que uma empresa desenvolvedora de software se mantenha competitiva. 

A qualidade de um software pode ser definida por um conjunto de atributos que devem ser 

satisfeitos em determinado grau, de acordo com as necessidades dos usuários. Uma forma de se 

alcançar a satisfação desses atributos é disciplinar o desenvolvimento do software através da 

padronização de seu processo produtivo. Um processo de software pode ser definido como um 

conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que as pessoas utilizam para 

desenvolver e manter o software e outros produtos associados (PAULK, 1993).  

Com o objetivo de servir de guia para a definição e melhoria de processos de software, 

diversos modelos e normas de qualidade foram desenvolvidos como o SW-CMM (PAULK, 93), 

CMMI (CMMI, 2006), ISO/IEC-15504 (ISO 2003-2005) e MPS.Br (SOFTEX, 2009). Atualmente, 

o CMMI é um dos modelos mais conhecidos e utilizados mundialmente. Em linhas gerais, o modelo 

consiste de um conjunto de boas práticas para o desenvolvimento e manutenção de software. 

Associado ao CMMI, há também um método de avaliação (SCAMPI) através do qual se determina 

o nível de maturidade da organização e/ou o nível de capacidade na execução das práticas das suas 

22 áreas de processo. 

O modelo surgiu como uma evolução dos modelos CMM (SW-CMM, IPD-CMM, etc.) e, de 

acordo com o SEI (2010), foram realizadas avaliações oficiais em mais de 4400 organizações em 69 

países, sendo 1352 avaliações somente no ano de 2009. No Brasil, desde o lançamento do CMMI 

até dezembro de 2009, foram realizadas 144 avaliações de certificação, número que vem crescendo 

mais rapidamente nos últimos anos. Os benefícios trazidos pela adoção do CMMI são reconhecidos 

inclusive pelas empresas públicas brasileiras, que atribuem pontos adicionais para empresas 

certificadas que participam de licitações (BNB, 2008) (BUSINESS, 2008), por exemplo. 

Todavia, independente da utilização de processos e modelos de qualidade, desde a chamada 

“era da inspeção” (GARVIN, 1988 apud BUENO, 2003), entregar um produto sem defeitos tem 

sido preocupação dos fornecedores, que o examinam, medem ou testam antes de entregá-lo. Nesse 
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sentido, atividades voltadas à identificação e correção de defeitos sempre fizeram parte do ciclo de 

desenvolvimento de software. 

Se antes a responsabilidade de testar o produto (já pronto) era dos desenvolvedores, e tinha 

como objetivo demonstrar que o software funcionava, atualmente, tem-se a concepção de que os 

testes devem ser realizados ao longo das várias etapas do processo de desenvolvimento e não 

apenas após a codificação (ROCHA, 2001). Além disso, o objetivo de testar também evoluiu com o 

tempo. Hoje se testa o software com o objetivo de encontrar erros, ou seja, de mostrar que o 

software não funciona (MYERS, [1979] 2004) (BARTIÉ, 2002).  

Nesse contexto, o aumento da complexidade das aplicações, o surgimento de novas 

tecnologias como as linguagens orientadas a objeto (C++, Java, etc.) e os avanços da engenharia de 

software (métodos, técnicas e ferramentas de teste), tornaram a atividade de testar mais difícil 

(MYERS, [1979] 2004), levando as organizações a buscarem a especialização de técnicos nessas 

atividades (BASTOS, 2007). O processo de testes ganhou maior destaque no ciclo de vida de 

desenvolvimento e manutenção de software, e a melhoria contínua desse processo pode contribuir 

para a geração de um produto com maior qualidade. 

Contudo, apesar dos avanços significativos da área de testes na última década, o nível de 

detalhamento em que essas atividades estão presentes no CMMI (áreas de processo de Verificação e 

Validação) ainda é insuficiente para atender à necessidade de informação decorrente dessa crescente 

especialização (VEENENDAAL, GROOFF e HENDRIKS, 2009). As organizações precisam 

buscar fontes adicionais de informação para implementar programas de melhoria em testes.  

De acordo com Vasconcelos (2007), a partir dessa lacuna existente em vários modelos de 

qualidade para o desenvolvimento de software, surgiram então modelos de maturidade voltados 

para a melhoria dos processos de testes dentre os quais podemos destacar o TIM (ERICSON, 1997), 

TMM (BURSTEIN, 1996), TPI (KOOMEN, 1999) e TMMi (TMMI, 2009). Contudo, como esses 

modelos não são tão difundidos na indústria de software, alcançar altos níveis de maturidade de 

acordo com eles não traz à organização o reconhecimento externo que ela pode obter quando possui 

uma certificação CMMI. 

Diante desse cenário, identificou-se a necessidade de avaliar a utilização do CMMI, modelo 

que possui maior destaque na indústria de software atualmente, em conjunto com modelos voltados 

para a melhoria do processo de testes. É necessário que as práticas dos dois modelos se 

complementem, ou seja, a adoção da base de conhecimento em testes de software deve propiciar a 

melhoria do processo de desenvolvimento da organização de tal forma que os objetivos definidos 
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pelo CMMI para as áreas de Verificação e Validação sejam alcançados. Isto é, deseja-se que o 

investimento na adoção de um modelo de maturidade em testes contribua diretamente para que o 

processo de desenvolvimento da organização esteja aderente às práticas definidas pelo CMMI e, 

assim, não haja dispersão dos investimentos na melhoria do processo.  

1.2 Objetivos 
A partir do contexto apresentado na seção anterior, essa pesquisa investigará uma 

abordagem de utilização do CMMI em conjunto com o TMMi, uma vez que esse último foi 

definido como complementar ao primeiro.  

A partir da hipótese de que a utilização do TMMi contribui para se alcançar os objetivos 

estabelecidos pelo CMMI para o nível 3 de capacidade nas áreas de Verificação e Validação 

(V&V), serão formulados os seguintes objetivos neste estudo: 

• Identificar no TMMi as práticas que podem contribuir para o alcance das metas 

específicas do CMMI para as áreas de processo de Verificação e Validação; 

• Identificar no TMMi as práticas que podem contribuir para o alcance das metas 

genéricas correspondentes aos níveis 2 e 3 de capacidade do CMMI em sua representação contínua, 

para as áreas de processo de Verificação e Validação; 

• Implementar melhorias no processo de testes (verificação e validação) a partir de 

práticas do TMMi de forma a alcançar o nível 3 de capacidade do CMMI para essas áreas. 

 

1.3 Metodologia 
Além da realização de uma pesquisa bibliográfica para estabelecer o relacionamento entre as 

práticas dos dois modelos, será realizado um estudo prático para verificar se o uso do TMMi 

contribui para se alcançar os objetivos do CMMI, utilizando a abordagem da pesquisa ação. 

Originária das ciências sociais, a pesquisa ação é uma abordagem que busca aproximar a 

pesquisa da prática, e pode ser caracterizada como "um processo iterativo envolvendo 

pesquisadores e profissionais que agem juntos num ciclo de atividades que inclui diagnóstico do 

problema, intervenção e aprendizado" (AVISON et al p. 94 , 1999). 

Easterbrook et al (2008) apresentam a pesquisa ação (Action Research) como uma 

abordagem empírica para a realização de pesquisas. Enquanto outros métodos empíricos observam 
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o mundo como ele é, na pesquisa ação é feita uma intervenção na situação existente com o objetivo 

de implementar melhorias que levem à resolução de um problema real. Sjøberg, Dybå e Jørgensen 

(2007) definiram a realização de estudos empíricos na indústria de software como um desafio para o 

futuro da pesquisa em engenharia de software. 

O trabalho será desenvolvido de acordo com as seguintes etapas:  

1. Pesquisa bibliográfica com vistas a identificar as práticas relacionadas do TMMi e do 

CMMI; 

2. Realização de uma simulação de avaliação no nível 3 de capacidade do CMMI para 

as áreas de Verificação e Validação para identificação das oportunidades de melhoria relativas ao 

processo de testes da organização-alvo; 

3. Aplicação de uma abordagem iterativa para a melhoria em testes, adaptada da AITS 

(OCHNER, 2008). Nessa fase, serão consideradas as práticas do TMMi identificadas na etapa 

inicial do estudo para a melhoria do processo de testes; 

4. Realização de nova simulação de avaliação CMMI, seguida de comparação com os 

resultados da avaliação inicial a fim de verificar a hipótese da pesquisa. Ou seja, verificar se 

práticas do TMMi realmente contribuem para alcançar a capacidade dos processos de Verificação e 

Validação da organização de acordo com o CMMI. 

1.4 Organização do Trabalho 
Além desse capítulo introdutório, essa dissertação contém mais 4 capítulos organizados da 

seguinte maneira: o Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura referente à Verificação e 

Validação de Software, apresenta o Capability Maturity model Integrated – CMMI e o Test 

Maturity Model Integration – TMMI; o Capítulo 3 traz o planejamento do estudo realizado para 

avaliar a utilização conjunta do TMMi e CMMI; o Capítulo 4 apresenta os resultados desse estudo e 

as conclusões a que se pode chegar; por fim, o Capítulo 5 apresenta as consideraçõe finais e 

perspectivas de trabalhos futuros.  
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2  Verificação e Validação de Software e 
Modelos de Processo 

 O objetivo desse capítulo é apresentar as atividades de 

Verificação e Validação de software, e como as mesmas são 

descritas por dois modelos de processo: o CMMI, que trata das 

várias disciplinas do desenvolvimento de software, e o TMMi, 

que trata especificamente da disciplina de testes. 

 

2.1 Verificação e Validação 
A preocupação com a qualidade dos sistemas de software tem crescido assim como a 

presença desses sistemas no cotidiano da sociedade moderna. Os sistemas de computação, 

atualmente, dão suporte aos serviços ofertados por diversos setores da economia, e a percepção de 

qualidade que os usuários desses serviços têm é diretamente afetada por esses sistemas.  

Nesse contexto, tem-se buscado continuamente a evolução dos métodos, técnicas e 

ferramentas utilizados para o desenvolvimento de manutenção de software de forma a atender 

adequadamente às expectativas dos usuários, fornecendo um produto de qualidade. 

Na última década, com o objetivo de melhorar a qualidade do software, as empresas 

investiram bastante na melhoria do processo de desenvolvimento. Um processo de desenvolvimento 

e software consiste de um conjunto de atividades com a finalidade de se obter um produto de 

software (Sommerville, [1982] 2007) (Pressman, [1982] 2001). Modelos de referência como SW-

CMM (PAULK et al, 1993) do Instituto de Engenharia de Software (SEI) passaram a ser utilizados 

em larga escala devido a essa preocupação da indústria de software. 

Dentre as atividades do processo de desenvolvimento, destacamos aquelas que têm por 

objetivo garantir que o software atenda às suas especificações - desde os requisitos até a 

implementação (BROWNE et al, 2006). De acordo com Collofello (1988), as atividades de 

Verificação e Validação (Ver&Val) de software visam a garantir que as expectativas do usuário 
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sejam atendidas. Segundo Collofello (1988), Arthur et al (1999) e Browne et al (2006),  podemos 

definir essas disciplinas da seguinte maneira: 

Verificação – atividades que visam garantir que os produtos de trabalhos de uma fase 

(requisitos, análise e projeto, implementação, testes, etc.) satisfaçam aos requisitos gerados 

na fase anterior, ou seja, implementam corretamente suas entradas. Além disso, as saídas 

geradas devem dar suporte à execução da fase seguinte. A verificação tem como objetivo 

identificar faltas (fault) ou erros (error) que podem provocar falhas (failure) no software. 

Por exemplo, os modelos de análise e projeto devem corresponder às especificações contidas 

nos documentos de requisitos; a implementação da arquitetura deve ser feita de acordo com 

seu projeto, e assim sucessivamente. 

Validação – é a demonstração de que o software implementa cada um dos seus requisitos 

correta e completamente. Nas atividades de validação, o software é avaliado para garantir 

que está livre de falhas (failure) e de acordo com os requisitos do usuário. Geralmente os 

usuários finais ou outras partes interessadas estão envolvidas nas atividades de validação. 

Tradicionalmente, o foco das atividades de Ver&Val tem sido nos testes do software, que 

consistem na análise dinâmica do produto para a identificação de erros (COLLOFELLO, 1988). 

Contudo, elas também envolvem a utilização de técnicas de análise estática do produto como 

revisões técnicas e verificação de requisitos, por exemplo. Nesse trabalho, quando nos referirmos ao 

processo de testes, estamos fazendo menção ao conjunto de atividades que utilizam técnicas de 

análise estática e dinâmica com o objetivo de encontrar erros no software, incluindo-se aí o 

planejamento, avaliação e melhoria do processo. 

De acordo com Myers ([1979] 2004), ao longo do tempo, o aumento da complexidade das 

aplicações e o surgimento de novas tecnologias (métodos, técnicas e ferramentas) para o 

desenvolvimento de software tornaram a atividade de testar mais difícil. Nesse contexto, as 

atividades de verificação e validação passaram a ter mais destaque no processo de desenvolvimento, 

e profissionais começaram a se especializar nessa área. Atualmente, são várias as empresas nas 

quais as atividades de Ver&Val são de responsabilidade de uma equipe especializada.  

Nesse cenário, possuir um processo de testes claramente definido e integrado ao ciclo de 

vida do desenvolvimento é essencial para o sucesso da entrega, pois essa integração possibilita que 

os erros sejam encontrados o mais cedo possível no ciclo de desenvolvimento. Dessa forma, 
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emprega-se menos esforço para sua correção e, consequentemente, os custos do projeto são 

reduzidos (ARTHUR et al, 1999) (ALAWNEH , 2006). 

No estudo realizado por Arthur et al (1999), verificou-se que o software desenvolvido 

utilizando uma equipe independente de testes teve menos erros que outro em que os testes foram 

realizados pela própria equipe de desenvolvimento. Em 2002, pesquisa realizada pelo Software Test 

Institute (2002) revelou uma tendência na criação de equipes de testes independentes.  

Nesse mesmo ano, Anderson e Runesson (2002) publicaram os resultados de um survey no 

qual as empresas concordam com a necessidade de profissionais especializados em testes, cuja 

experiência foi considerada como fundamental para o alcance de bons resultados. É importante 

destacar que não apenas a experiência em desenvolvimento de software contribui para os resultados, 

mas o conhecimento do profissional de testes a respeito do negócio também influencia a qualidade 

do trabalho (BEER & RAMLER, 2008). 

Alinhado a essa tendência de especialização, modelos de maturidade do processo de testes 

consideram a existência dessa equipe independente, às vezes denominada organização de testes, 

como um indicador do aumento da capacidade da organização em executar as atividades de 

Ver&Val (BURSTEIN, 1996) (TMMI, 2009).  

Como se pode observar, as atividades de verificação e validação têm papel fundamental na 

garantia da qualidade do software produzido. A tendência da especialização de profissionais e da 

formação de equipes responsáveis pela condução do processo de testes reflete o aumento na 

importância dada pela indústria a essa área. Na próxima seção apresentamos o Capability Maturity 

Model Integrated – CMMI, modelo de processo desenvolvido pelo SEI cuja implementação já foi 

avaliada pelo instituto em mais de 4400 organizações em 69 países até dezembro de 2009. 

2.2 O Capability Maturity Model Integrated- CMMI 
O Capability Maturity Model Integrated – CMMI (CMMI, 2002) foi publicado em 2002 pelo 

Software Engineering Institute – SEI, um centro de pesquisa e desenvolvimento criado em 1984 

com o apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Seu desenvolvimento foi motivado 

pela necessidade de integração dos vários modelos CMM existentes - SW-CMM (PAULK et al, 

1993), SE-CMM (BATE et al, 1995), SA-CMM (FERGUSON et al, 1996) e P-CMM (CURTIS, 

HEFLEY e MILLER, 1995) - que não eram baseados no mesmo framework de processo e cujos 

modelos de avaliação também não eram os mesmos. 
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Essas diferenças entre os modelos, dentre outros problemas, causavam um aumento de 

custos para as organizações que decidiam implementar mais de um deles. Abaixo temos alguns dos 

principais objetivos da criação do CMMI: 

• Prover um framework único para a criação de novos modelos; 

• Preservar os investimentos feitos pelas organizações na implementação de programas de 

melhoria de qualidade baseados no CMM; 

• Unificar os vários modelos CMM; 

• Aproveitar os benefícios das experiências do mercado em melhoria de processos de 

software; 

• Criar uma representação contínua como na ISO 15504 (2003-2005); 

• Reduzir os custos de treinamento, programas de melhoria e avaliações de maturidade. 

O framework CMMI gerou modelos que agrupam o conhecimento de diversas áreas como 

Engenharia de Software (CMMI-SW), Engenharia de Sistema (CMMI-SE), Processo de 

desenvolvimento integrado de Produtos (IPPD-CMMI) e Gerenciamento de Fornecedores (SS-

CMMI) (CMMI, 2002). A organização deveria estar preparada para decidir que modelo melhor 

atende às suas necessidades de melhoria. Ela deveria adotar o CMMI-SW, CMMI-SE ou ambos. O 

IPPD-CMMI e o SS-CMMI só poderiam ser adotados em conjunto com os outros. 

No ano de 2006 foi publicada a versão 1.2 do modelo que teve como principais objetivos 

reduzir a complexidade e expandir a cobertura do modelo. Os modelos CMMI-SE, CMMI-SW,  

CMMI-IPPD e CMMI-SS foram consolidados no CMMI for Development (CMMI-Dev) e, 

posteriormente foram publicados os modelos CMMI for Acquisiton (CMMI, 2007) e CMMI for 

Services (CMMI, 2009). 

Todos os modelos CMMI possuem a mesma estrutura, sendo compostos por Áreas de 

Processo, Objetivos, Práticas, Níveis de Capacidade e Níveis de Maturidade como na Figura 2.1. As 

práticas específicas estão associadas a uma determinada área de processo, enquanto as práticas 

genéricas ao grau de institucionalização das práticas na organização. 
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Figura 2.1 - Elementos do Modelo CMMI 

Os componentes do modelo são classificados da seguinte forma: 

• Componentes Requeridos – São os objetivos genéricos e específicos. Descrevem o 

que uma organização deve implementar para satisfazer uma área de processo.  

• Componentes Esperados – servem de guia para quem implementa as melhorias do 

processo. Para que os objetivos sejam alcançados, o processo da organização deve 

implementar as práticas (atividades consideradas importantes para o alcance dos 

objetivos) definidas no CMMI ou práticas alternativas. As práticas podem ser 

genéricas ou específicas. 

• Componentes Informativos – provêm detalhes para ajudar as organizações a 

alcançarem as metas através da implementação das práticas definidas no modelo. 

Produtos de trabalho e subpráticas são exemplos desses componentes.  

2.2.1 Áreas de Processo 
As Áreas de Processo (AP) são conjuntos de práticas relacionadas, que quando 

implementadas corretamente, satisfazem a um conjunto de objetivos importantes para se obter uma 

melhoria naquela área. São agrupadas em quatro categorias: gerenciamento de projetos, engenharia, 

gerenciamento do processo e suporte (Tabela 2.1). 

Área de Processo Área de Processo Área de Processo 

Objetivo Específico Objetivo Genérico 

Prática Específica Prática Específica Prática Genérica 

Subprática Subprática Produto de 
Trabalho Típico 

Componente Requerido Componente Esperado Componente Informativo 
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2.2.2 Níveis de Maturidade e de Capacidade 
Os níveis no CMMI representam um caminho a ser seguido pelas organizações na melhoria 

de seus processos. O modelo propõe duas abordagens para essa trajetória de melhoria, como 

apresentado a seguir. 

 
Figura 2.2 – Representação Contínua – Perfil de Capacidade CMMI 

Representação contínua: permite que a organização possa focar na melhoria de uma área de 

processo específica, de acordo com suas necessidades. A capacidade de cada processo é definida em 

função da forma como o mesmo é executado, cujo grau é avaliado de acordo com o cumprimento 

dos objetivos genéricos do modelo. A Tabela 2.2 descreve os níveis de capacidade definidos pelo 

CMMI. O nível de capacidade a ser alcançado em cada área é definido em função da relevância das 

práticas associadas com os objetivos organizacionais, constituindo um Perfil de Capacidade (Figura 

2.2), que consiste numa lista de áreas de processo e seus níveis de capacidade correspondentes. 

Tabela 2.1 – Áreas de Processo do CMMI por categoria 

Categoria Áreas de Processo 
Gerenciamento de Projetos Planejamento de Projeto 

Monitoramento e Controle de Projeto 
Gerenciamento de Acordo com Fornecedores 
Gestão de Risco 
Gestão Integrada de Projeto 
Gestão Quantitativa de Projeto 

Engenharia Gestão de Requisitos 
Desenvolvimento de Requisitos 
Integração de Produto 
Solução Técnica 
Verificação 
Validação 

Gerenciamento do Processo Foco no Processo Organizacional 
Definição do Processo Organizacional 
Desempenho do Processo Organizacional 
Treinamento Organizacional 
Inovação Organizacional 



 

 

21 

Suporte Gestão de Configuração 
Garantia de Qualidade de Processo e Produto 
Medição e Análise 
Análise de Decisão 
Análise de Causa e Resolução de Problemas 

 
Representação por estágios: fornece uma abordagem para a melhoria conjunta de áreas de processo 

agrupadas em níveis de maturidade, cada um servindo como base para a institucionalização das 

práticas do nível seguinte (Figura 2.3). É a melhor alternativa se a empresa não sabe por onde 

começar o processo de melhoria. Aqui a organização atinge os níveis de maturidade (Tabela 2.3) 

através do alcance dos objetivos específicos de cada uma das áreas de processo daquele nível. Além 

desses, também devem ser alcançados os objetivos genéricos associados ao nível de maturidade. 

Tabela 2.2 – Níveis de Capacidade do CMMI 

Nível de Capacidade Descrição 
0 – Incompleto A área de processo não é executada ou é parcialmente executada 
1 – Executado A AP é executada, ou seja, todos os objetivos específicos são 

alcançados 
 

2 – Gerenciado Os processos são gerenciados, ou seja, há um planejamento para 
sua execução que atribui claramente quais as responsabilidades 
de cada parte envolvida em sua execução. Todos os recursos 
necessários são disponibilizados e as pessoas são capacitadas 
para seguir o processo. A gerência assegura o uso do processo 
mesmo nos momentos de crise. 
 

3 – Definido Nesse nível há um processo padrão definido pela organização 
para a área de processo. Este processo pode ser adaptado de 
acordo com as necessidades dos projetos e critérios pré-
estabelecidos. 
 

4 – Quantitativamente 
Gerenciado 

O processo definido é controlado utilizando estatística e outras 
técnicas quantitativas. A performance do processo é monitorada 
para garantir resultados cada vez mais controlados.  
 

5 - Otimização Neste nível, o objetivo é melhorar continuamente a performance 
do processo. 

  

A seleção da representação a ser utilizada depende dos objetivos da organização. A 

abordagem contínua pode, por exemplo, ser utilizada como estratégia para uma futura avaliação de 

maturidade. Nesse caso, uma organização que deseja alcançar o nível 2 de maturidade, por 

exemplo, prioriza as áreas de processo daquele nível e, em ciclos iterativos, busca alcançar o nível 2 

de capacidade para cada uma das APs. Ou seja, possuir nível 2 de capacidade nas áreas de Gestão 
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de Requisitos, Planejamento de Projeto, Monitoramento e Controle de Projeto, Gestão de 

Configuração, Medição e Análise, Gestão de Acordo com Fornecedores e Garantia da Qualidade, a 

princípio, equivale a estar no nível 2 de maturidade. 

 

Figura 2.3. Representação em Estágios – Níveis de Maturidade do CMMI 
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Tabela2.3 – Níveis de Maturidade do CMMI 

Nível de 
Capacidade 

Descrição Áreas de Processo 

1 – Inicial Processo normalmente ad hoc e 
caótico. A organização não provê um 
ambiente estável. O sucesso depende 
da competência e heroísmo das 
pessoas, sendo difícil repetir sucessos 
anteriores 

Nenhuma 

2 – Gerenciado Os projetos garantem que os 
requisitos são gerenciados, e o 
processo é planejado, executado 
medido e controlado. As práticas são 
mantidas mesmo nos momentos de 
pressão. 

Gerenciamento de Requisitos 
Planejamento de Projeto 
Monitoramento e Controle de Projeto 
Gerência de Configuração 
Medição e Análise 
Gestão de Acordo com Fornecedores 
Garantia da Qualidade do Processo e do 
Produto 

3 – Definido A organização define um processo 
padrão e cada projeto define seu 
processo fazendo uma adaptação do 
mesmo, utilizando critérios pré-
definidos. 

Desenvolvimento de Requisitos 
Verificação 
Validação 
Solução Técnica 
Foco no Processo da Organização 
Definição do Processo da Organização 
Gerenciamento de Riscos 
Integração de Produto 
Gerenciamento Integrado de Projetos 
Análise de Decisão e Resolução 
Treinamento Organizacional 

4 – 
Quantitativamente 
Gerenciado 

São estabelecidos objetivos 
quantitativos relativos à qualidade e 
desempenho do processo. A 
organização utiliza um repositório de 
métricas para embasar suas decisões. 

Desempenho do Processo da Organização 
Gerenciamento Quantitativo do Projeto 
 

5 - Otimização O foco é a melhoria contínua do 
desempenho do processo. 

Inovação Organizacional e Entrega 
Análise de Causa e Resolução 

 
2.2.3 Modelo de Avaliação 

O Appraisal Requiremets for CMMI – ARC versão 1.2 (SCAMPI, 2006), documento que 

define os requisitos considerados essenciais para métodos de avaliação orientados ao modelo 

CMMI, define classes de evento de avaliação. Essas classes definem diferentes graus de 

complexidade e de formalidade para a avaliação, conforme descrito a seguir: 

Avaliação tipo A - Atende ao conjunto completo de requisitos definidos pelo ARC e é o 

único habilitado a fornecer nível de maturidade a uma organização. Oferece cobertura total e 

detalhada das práticas do CMMI e requer evidência oral e escrita de sua implantação; 

Avaliação tipo B - Atende a um subconjunto de requisitos do ARC, sendo assinalados 

como opcionais os demais requisitos. Eventos tipo “B” não atribuem nível de maturidade (em 
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nenhuma hipótese). São indicados para avaliações preliminares em organização que implantam o 

modelo CMMI visando à melhoria dos processos de desenvolvimento. Oferecem um “termômetro” 

de como está a implantação do modelo na organização e quais os pontos a serem tratados para uma 

futura avaliação tipo “A”. Requerem evidência oral e escrita; 

Avaliação tipo C - Atende a apenas um subconjunto dos requisitos definidos como 

obrigatórios para avaliações tipo “B”. Mais utilizado para avaliações rápidas, onde o principal 

objetivo é ter uma visão geral da aplicação do modelo e como a estratégia de implantação de suas 

práticas está sendo conduzida. Requer apenas um tipo de evidência (oral ou escrita). 

São três os tipos de evidências objetivas consideradas numa avaliação: 

Artefatos diretos, que materializam saídas primárias naturais de uma dada prática. Um ou 

mais artefatos diretos podem ser úteis para evidenciar a implementação das práticas de processo 

associadas; 

Artefatos indiretos, gerados como uma conseqüência da execução da prática, mas não se 

constituem necessariamente o propósito para o qual a prática é executada. Tais artefatos são 

representados, tipicamente, por atas de reunião, revisões (não necessariamente revisões por pares), 

comunicações de posicionamento, etc. 

Afirmações, declarações orais ou escritas confirmando a implementação da prática. Tais 

declarações são comumente coletadas usando entrevistas, questionários ou outros meios.  

2.3 Test Maturity Model Integration- TMMi 
Criado pela TMMi Foundation, organização sem fins lucrativos, o TMMi – Test Maturity 

Model Integration é um modelo detalhado para a melhoria de processos de testes. Desenvolvido 

para ser um complemento ao CMMI, o modelo teve como uma de suas principais referências o 

TMM, desenvolvido pelo Illinois Institute of Technology para ser utilizado em conjunto com o SW-

CMM. Além disso, o Modelo de Evolução de Testes de Gelperin e Hetzel (1988), Modelo de Testes 

de Beizer (1990) e de experiências da indústria na utilização do TMM foram utilizadas. 

O Modelo de Gelperin e Hetzel estabelece 5 (cinco) períodos na evolução do processo de 

testes: 
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• Até 1956 - A empresa não diferencia testes de depuração. Os testes ajudam a 

remover bugs; 

• De 1957 até 1978 – No período denominado “orientado à demonstração”, o objetivo 

dos testes era mostrar que o software funcionava de acordo com os requisitos; 

• De 1979 a 1982 - Chamado de “orientado à destruição”, nesse período os testes têm 

por objetivo mostrar que o software possui falhas; 

• De 1983 – 1987 – Nessa fase, denominada “orientada à avaliação”, os testes estão 

integrados ao ciclo de desenvolvimento de software. A organização reconhece a 

importância das atividades de revisão e os testes buscam encontrar defeitos nos 

requisitos, projeto e implementação do software; 

• A partir de 1988 - Finalmente, no período chamado “orientado à prevenção”, o 

principal objetivo é prevenir falhas em requisitos, projeto e implementação. 

O TMMi possui 5 níveis de maturidade, assim como a representação estagiada do CMMI. A 

estrutura dos dois modelos é similar, contendo níveis de maturidade, áreas de processo, práticas e 

sub-práticas (Figura 2.4). Também como no CMMI, os elementos são classificados em requeridos 

(objetivos genéricos e específicos), esperados (práticas genéricas e específicas) e informativos 

(subpráticas, produtos de trabalho típicos, exemplos, notas explicativas, etc.). 

Como foi projetado para ser utilizado em conjunto com o CMMI, em muitos casos, as 

práticas do TMMi são suportadas por outras  do CMMI, que são referenciadas no modelo sempre 

que necessário. Segundo a TMMI Foundation, as áreas de processo de Verificação e Validação do 

CMMI são suportadas pelo TMMi, que fornece uma especificação mais detalhada do que é 

necessário para se estabelecer um processo de Ver&Val. Os níveis de maturidade e as respectivas 

Áreas de Processo (Tabela 2.4) são descritas a seguir. 

2.3.1 Níveis de Maturidade  

Nível 1: Inicial  

Nesse nível, o processo de teste é caótico, e as atividades são realizadas após a codificação 

ser concluída. Não há distinção entre teste e depuração e o objetivo dos testes nesse nível é mostrar 

que o software funciona sem grandes problemas. Os produtos são entregues sem uma visibilidade 

de sua qualidade. Não há objetivos associados a esse nível. 
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Figura2.4. Estrutura do TMMi (Fonte: TMMi) 

Nível 2: Gerenciado 

No nível 2, é definida uma fase de testes. As atividades são planejadas e acompanhadas, e a 

organização já utiliza métodos e técnicas pré-estabelecidos. Os riscos do produto são utilizados para 

priorizar os testes, por exemplo. Os objetivos de cada um dos níveis de teste (unitário, integração, 

sistema e aceitação) são claramente definidos numa política corporativa. Nesse nível, o objetivo dos 

testes é demonstrar que o software satisfaz aos requisitos. Embora exista uma distinção entre testes 

e depuração, os testes ainda ocorrem somente após a conclusão da implementação, pois dependem 

que o código esteja concluído. As áreas de processo estabelecidas para o alcance deste nível: 

Política e estratégias de teste, Planejamento de Testes, Monitoramento e Controle do Processo de 

Teste, Projeto e Execução de Testes, Ambiente de Testes. 

Nível 3: Definido 

Neste nível, os testes não estão presentes apenas ao final da codificação, mas suas atividades 

estão integradas às diversas fases do ciclo de desenvolvimento do software, sendo planejadas desde 

a fase de requisitos. É criado um grupo especialista responsável pelos testes e há treinamento que 

visa à qualificação desses profissionais. O uso de revisões começa a ser reconhecido pela 

organização como uma ferramenta para a prevenção de defeitos, e os profissionais de teste 

participam das revisões dos requisitos. Nesse nível há a padronização do processo de testes da 

organização, que é adaptado para os projetos de acordo com necessidades específicas. Os métodos e 
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técnicas de testes utilizados passam a contemplar testes não funcionais. As áreas de processo 

correspondentes são: Organização de Teste, Programa de Treinamento em Testes de Software, 

Integração dos Testes ao ciclo de vida, Testes não funcionais e Revisão por Pares. 

Tabela 2.4 – Áreas de Processo por nível de Maturidade do TMMi 

Nível de Maturidade Áreas de Processo 
1 – Inicial  
2 – Gerenciado Política e estratégias de teste 

 Planejamento de Testes 
 Monitoramento e Controle do Processo de Teste 
 Projeto e Execução de Testes 
 Ambiente de Testes 
 

3 – Definido Organização de Teste 
 Programa de Treinamento em Testes de Software 
 Integração dos Testes ao ciclo de vida 
 Testes não funcionais 
 Revisão por Pares 
 

4 – Gerenciamento e Medições Medição de Testes 
 Avaliação da Qualidade de Software 
 Revisões por Pares Avançada 
 

5 - Otimização Prevenção de Defeitos 
 Controle de Qualidade 
 Otimização do Processo de Teste 

 

Nível 4: Gerenciamento e Medição 

Um programa de medição em testes é estabelecido definindo, inclusive, atributos de 

qualidade para avaliação dos produtos de software. Revisões e inspeções são consideradas como 

parte das atividades de teste e utilizadas para medir a qualidade da documentação gerada. As 

medidas coletadas possibilitam à organização ter uma visão a respeito do processo de testes. As 

AP's desse nível são: Medição de Testes, Avaliação da Qualidade de Software e Revisões por 

Pares Avançada. 

Nível 5: Otimização 

Neste nível, o teste tem o objetivo de prevenir defeitos. Uma vez que o processo está 

completamente definido e sua eficiência e eficácia são conhecidas, os métodos e técnicas devem ser 
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otimizados de forma a se obter resultados cada vez melhores. Possui as seguintes áreas de 

processo:Prevenção de Defeitos, Controle de Qualidade e Otimização do Processo de Teste  

A Figura 2.5 exibe as áreas de processo do TMMi agrupadas por nível de maturidade.  

 

Figura 2.5. Níveis de Maturidade do TMMi (Fonte: TMMI,2009) 

2.3.2 Modelo de Avaliação   
O TMMi não define um modelo para avaliar de sua implementação. A TMMi Foundation 

define apenas um conjunto de requisitos que devem ser atendidos para que as organizações possam 

desenvolver os seus próprios métodos de avaliação.  

O TAMAR - TMMi Assessment Method Application Requirements (TAMAR, 2009), uma  

interpretação da norma ISO 15504-2 (ISOIEC, 2003)  define os tipos possíveis de avaliação e as 

respectivas etapas. Organizações interessadas em realizar avaliações TMMi devem documentar o 

método a ser utilizado e submetê-lo à TMMi Foundation. Somente resultados obtidos a partir de um 

método previamente autorizado são passíveis de reconhecimento pela fundação. De acordo com o 

documento, existem dois tipos de avaliação: 

- Formal: possui um nível de rigor suficiente para se classificar a organização de acordo 

com o TMMi. As evidências coletadas precisam ser corroboradas por mais de uma fonte (análise de 

documentos, entrevistas, questionários, etc.). Avaliações desse tipo são realizadas por equipe de, no 

mínimo, 2 pessoas sendo o Líder da Avaliação formalmente reconhecido pela TMMi Foundation. 
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Produz uma descrição detalhada dos pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria 

(adicionalmente com relação à implementação das subpráticas do modelo). 

- Informal: não requer corroboração dos dados coletados e, consequentemente, não leva à 

identificação do nível de maturidade da organização. Pode ser realizada somente pelo líder, que não 

precisa ser formalmente reconhecido pela TMMi Foundation e deve possuir experiência na 

avaliação de aderência a modelos. Consiste numa verificação rápida da maturidade da organização, 

bastante adequada para utilização interna. 

Ainda conforme o TAMAR, são 4 (quatro) as etapas de uma avaliação: planejamento, 

gerenciamento dos dados, classificação dos atributos e apresentação dos resultados 

- Planejamento: essa etapa antecede a realização da avaliação e consiste em documentar 

todas as atividades, recursos, responsabilidades e resultados esperados da avaliação. O documento 

gerado deve ser revisado e aprovado, no mínimo, pelo patrocinador da avaliação na organização e 

pela equipe de avaliação.  

- Gerenciamento dos Dados: consiste na coleta e validação dos dados utilizados para se 

avaliar a implementação das práticas definidas no modelo. Todo dado coletado deve ser passível de 

verificação. 

- Classificação dos atributos (práticas, metas, áreas de processo, níveis de maturidade) do 

processo: analisando os dados coletados, a equipe de avaliação define o grau de implementação do 

modelo. É importante manter uma rastreabilidade entre as evidências coletadas e o modelo de 

referência. A Tabela 2.5 apresenta os níveis utilizados para classificar o atendimento às práticas, as 

áreas de processo e, por fim, os níveis de maturidade. É importante destacar que o método de 

avaliação deve especificar os procedimentos utilizados para a classificação dos atributos. 

- Apresentação de resultados: todos os resultados devem ser documentados e 

disponibilizados para o patrocinador da avaliação. O relatório da avaliação deve apresentar as 

evidências encontradas e detalhes sobre o método de avaliação. Para avaliações formais, deve-se 

apresentar o resultado geral da mesma. 
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Tabela 2.5 – Níveis de Implementação do TMMi 

Nível de 
Implementação 

Descrição 

Completamente 
Implementado 

Foram encontradas evidências consistentes convincentes da 
implementação da prática, sendo aplicada de maneira sistemática e 
por toda a organização. Não é possível identificar facilmente pontos 
fracos com relação à definição, divulgação e realização do processo. 
Corresponde a uma realização superior a 85%. 

Largamente 
Implementado 

Foram encontradas evidências consistentes da implementação da 
prática, sendo aplicada de maneira sistemática e por toda a 
organização. Contudo, é possível identificar alguns pontos fracos 
com relação à definição, divulgação e realização do processo. 
Corresponde a uma realização entre 50% e  85%. 

Parcialmente 
Implementado 

Foram encontradas algumas evidências da implementação da prática, 
contudo, é possível identificar alguns pontos fracos significativos, 
problemas com relação à definição, divulgação e realização do 
processo. Corresponde a uma realização entre 15% e 50% . 

Não Implementado Pouca ou nenhuma evidência da implementação foi encontrada. 
Corresponde a uma realização entre 0% e 15% . 

Não Aplicável Prática não aplicável à organização sendo avaliada e, 
consequentemente, excluída dos resultados 

 

2.3 CMMI e TMMi - Uma proposta de utilização conjunta 
Conforme apresentado anteriormente nesse capítulo, o CMMI é um modelo de maturidade 

que pode ser utilizado para avaliar a capacidade de uma organização na execução dos processos de 

Verificação e Validação (Ver&Val). Com relação à melhoria desses processos, a realização de um 

estudo de mapeamento (Apêndice A) nos levou à identificação de várias propostas que têm esse 

objetivo, dentre as quais o TMMi. 

Embora tenha sido criado com o propósito de ser complementar ao CMMI, o TMMi é um 

modelo recente e ainda pouco difundido na indústria de software. Por isso, ainda não possui o 

mesmo reconhecimento que o CMMI, e as organizações podem preterir a sua utilização acreditando 

que os esforços empregados na melhoria dos testes não irão contribuir para o alcance de seus 

objetivos com relação ao CMMI. Ainda de acordo com a pesquisa realizada (Apêndice A), não 

foram encontradas publicações relatando a utilização do TMMi,  fato que também pode ser 

decorrente de sua recente publicação. 
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Como forma de contribuir para divulgação do modelo e fomentar sua utilização pela 

indústria de software, as tabelas 2.6 e 2.7 apresentam um mapeamento das práticas do TMMi que 

apóiam a implementação das práticas específicas das áreas de Verificação e Validação do CMMI, 

respectivamente.  

Tabela 2.6. Áreas de Processo do TMMi associadas às práticas específicas da Área de Processo de Verificação 
CMMI 

Prática Específica de 
Verificação 

Área de Processo 
TMMi 

Meta Específica (Práticas 
Específicas) TMMi 

Planejamento de Testes Realizar uma gestão de riscos do produto;  
Estabelecer uma Abordagem de Testes 
(Identificar itens e funcionalidades a serem 
testadas; Definir a abordagem de Testes) 
 

PE 1.1 – Selecionar 
produtos para verificação 

Revisão por Pares Estabelecer uma abordagem para a Revisão 
por Pares (Selecionar produtos a serem 
revisados) 

PE 1.2 – Estabelecer o 
ambiente de verificação 

Ambiente de Testes  

Política e Metas de 
Teste 

Estabelecer uma estratégia de teste (Definir 
estratégias de teste) 

Planejamento de Testes Estabelecer abordagens de teste (Definir 
uma abordagem de testes; Definir critério 
de entrada; Definir Critério de Saída; 
Definir critério de suspensão; Definir 
critério de retomada) 

Projeto e Execução de 
Testes 

Analisar e projetar testes utilizando técnicas 
de projeto 
Implementar testes 

Ambiente de Testes Desenvolver requisitos do ambiente de 
testes 

PE 1.3 – Estabelecer 
procedimentos e critérios 
para verificação 

Testes não Funcionais Executar uma análise de riscos não 
funcionais do produto 
Definir uma abordagem para testes não 
funcionais 
Analisar e Projetar testes não funcionais 
Implementar Testes não funcionais 

PE 2.1 – Preparar a revisão 
por pares 

Revisão por pares Estabelecer uma abordagem para a revisão 
por pares 

PE 2.2 – Realizar as 
revisões por pares 

Revisão por pares Conduzir Revisões por Pares 

PE 2.3 – Analisar os dados 
das revisões 

Revisão por pares Conduzir Revisões por Pares (Analisar 
dados das revisões por pares) 

Projeto e execução de 
testes 

Executar testes 

Ambiente de testes Gerenciar e controlar ambiente de testes 

PE 3.1 – Executar a 
verificação 

Testes não-funcionais Executar testes não funcionais 
PE 3.2 – Analisar os 
resultados da verificação 

Projeto e execução de 
testes 

Gerenciar incidentes até seu fechamento 
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Tabela 2.7. Áreas de Processo do TMMi associadas às práticas específicas da Área de Processo de Validação do 
CMMI 

Prática Específica de 
Validação 

Área de Processo 
TMMi 

Meta Específica (Práticas Específicas) 
TMMi 

PE 1.1 – Selecionar 
produtos para Validação 

Planejamento de 
Testes 

Realizar uma gestão de riscos do 
produto;  
Estabelecer uma Abordagem de Testes 
(Identificar itens e funcionalidades  a 
serem testadas; Definir a abordagem de 
Testes) 
 

PE 1.2 – Estabelecer  o 
ambiente de validação 

Ambiente de Testes  

Projeto e Execução 
de Testes 

Projetar testes utilizando técnicas de 
projeto de testes 
Implementar testes 

Ambiente de Testes Desenvolver requisitos do ambiente de 
testes 

PE 1.3 – Estabelecer 
procedimentos e critérios 
para validação 

Testes não 
Funcionais 

Executar uma análise de riscos não 
funcionais do produto 
Definir uma abordagem pra testes não 
funcionais 
Analisar e Projetar testes não funcionais 
Implementar Testes não funcionais 

Projeto e Execução 
de Testes 

Executar Testes 

Ambiente de Testes Gerenciar e Controlar Ambiente de testes 

PE 2.1 – Realizar 
validação 

Testes não-funcionais Executar testes não funcionais 
PE 2.2 – Analisar os 
resultados da validação 

Projeto e Execução 
de Testes 

Executar Testes (Escrever log de testes) 
Gerenciar Incidentes até seu fechamento 

 

Pode-se observar que não há uma correspondência direta entre os níveis de maturidade do 

TMMi e os de capacidade do CMMI. Por se tratar de um modelo específico para testes, a 

organização avança mais rapidamente nos níveis do TMMi do que nos do CMMI. Este fato precisa 

ser considerado no planejamento da melhoria em testes, pois alcançar os níveis iniciais do TMMi 

não garante, sequer, aprovação numa avaliação de capacidade nível 1. Por exemplo, apenas no nível 

3 do TMMi a organização precisa estabelecer um programa de revisões, necessário para se alcançar 

nível 1 de capacidade em Verificação. 

Além das metas específicas, também faz-se necessário identificar como o TMMi pode dar 

suporte à implementação das metas genéricas do CMMI, ou seja, dar suporte à institucionalização 

do processo na organização. Nesse trabalho, o foco foi realizar um mapeamento do TMMi para as 
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metas (genérica) dos níveis 1 a 3 (capacidade) do CMMI. As Tabelas 2.8 e 2.9 apresentam esse 

mapeamento. 

É importante ressaltar que o mapeamento aqui apresentado é resultado do conhecimento do 

autor acerca dos modelos, obtido a partir da leitura da documentação disponível e de sua 

experiência prática na utilização do CMMI. Sendo assim, a realização de um estudo prático de 

implantação do TMMi em uma organização cujo processo de desenvolvimento utilize o CMMI 

como referência, é essencial para que se possa chegar a conclusões mais objetivas a respeito da 

utilização conjunta dos modelos. No próximo capítulo, será apresentado o planejamento de um 

estudo com esse objetivo. 

Tabela 2.8. Práticas do TMMi que apóiam a implementação das práticas genéricas do CMMI para as APs de 
Verificação e Validação 

Meta Genérica Prática 
Genérica 

Área de Processo 
TMMi 

Meta Específica (Práticas 
Específicas) TMMi 

Estabelecer uma 
política 
organizacional 

Estratégia e Política 
de Testes 

Estabelecer uma política de testes 
Estabelecer uma estratégia de testes 
 

Planejar o processo Planejamento de 
Testes 

Desenvolver um Plano de Testes 
(definir agenda de testes e identificar 
recursos com conhecimento necessário) 
Obter comprometimento com o plano 

Ambiente de Testes Desenvolver requisitos do ambiente de 
testes (identificação de ferramentas de 
suporte ao ambiente) 

Programa de 
Treinamento em 
Testes 

 

Fornecer Recursos 

Organização de 
Testes 

Definir funções para os especialistas 
em testes (Alocar membros da equipe 
às funções especialistas) 

Atribuir 
responsabilidades 

Organização de 
Testes 

Definir funções para os especialistas 
em testes (Alocar membros da equipe 
às funções especialistas) 

Institucionalizar um 
processo gerenciado 

Treinar Pessoas Programa de 
Treinamento em 
Testes 
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Tabela 2.9. Práticas do TMMi que apóiam a implementação das práticas genéricas do CMMI para as APs de 
Verificação e Validação 

Meta Genérica Prática 
Genérica 

Área de Processo 
TMMi 

Meta Específica (Práticas Específicas) 
TMMi 

Política e estratégia 
de Testes 

Estabelecer uma estratégia de testes (Realizar 
uma avaliação de riscos do produto: Identificar 
e selecionar stakeholders que precisam 
contribuir na avaliação de riscos genérica) 

Planejamento de 
testes 

Desenvolver um plano de testes (Planejar 
envolvimento dos stakehoders) 
Obter comprometimento com o Plano de Testes 
(Revisa Plano de Testes - Organizar revisões 
com stakeholders e fazê-los entender os 
compromissos relativos a testes) 
Obter comprometimento com o Plano de Testes 
(Conciliar trabalhos e recursos  - Discutir com 
os stakeholders as diferenças entre os recursos 
estimados e os disponíveis) 

Monitorar e 
Controlar os Testes 

Monitorar o progresso dos testes (Monitorar o 
envolvimento dos stakeholders) 

Organização de 
Testes 

Estabelecer uma organização de testes (Obter 
comprometimento para a organização de testes - 
Identificar o suporte necessário e negociar o 
comprometimento necessário com relação à 
organização de testes com os stakeholders 
relevantes) 
 

Identificar e 
Envolver 
Stakeholders 
relevantes 

Integração do Ciclo 
de Vida de testes 

Integrar o ciclo de vida de testes com modelos 
de desenvolvimento (Obter comprometimento 
com o papel do teste integrado ao ciclo de vida 
de desenvolvimento - Identificar o suporte 
necessário e negociar comprometimento com os 
stakeholders relevantes) 

Monitoramento e 
controle de testes 

 Monitorar e 
Controlar o 
Processo Estratégias e 

políticas de teste 
Estabelecer indicadores de performance de 
Testes 

Avaliar 
objetivamente a 
aderência 

Organização de 
Testes 

Determinar, planejar e implementar melhorias 
do processo de testes (Avaliar processo de 
testes) 

Institucionalizar 
um processo 
gerenciado 

Rever a 
situação com a 
gerência sênior 

 O envolvimento da GS está descrito em 
diversas subpráticas do modelo. Sendo assim, a 
adoção das prática do TMMi  sugeridas nesse 
trabalho, levará ao alcance dessa meta. 

Estabelecer um 
processo 
definido 

Interação do ciclo de 
vida de testes 

Definir ativos do processo de testes da 
organização 

Institucionalizar 
um Processo 
Definido 

Coletar 
Informações de 
Melhoria 

Organização de 
testes 

Determinar, planejar e implementar melhorias 
do processo de testes. 
Implantar o processo de testes da organização e 
Incorporar Lições Aprendidas (Monitorar 
Implantação) 
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3. Planejamento do Estudo 
 

Nesse capítulo, apresenta-se o contexto no qual a pesquisa de 

campo é realizada bem como os instrumentos utilizados e as 

etapas a serem executadas. Dessa maneira, espera-se contribuir 

para uma melhor avaliação dos resultados por outros 

pesquisadores, bem como possibilitar a realização de estudos 

semelhantes em busca de validar os resultados encontrados. 

 

A partir da apresentação do CMMI e do TMMi, esse capítulo descreve a definição de um 

estudo  que tem por objetivo avaliar a utilização do TMMi como suporte para a implementação das 

áreas de Verificação e Validação do CMMI. Através da utilização do mapeamento proposto no 

capítulo 2, o estudo servirá também para validar esse mapeamento. 

De acordo com Wholin et al (2000), nós devemos utilizar um estudo empírico para avaliar 

nossas suposições e crenças, que são formuladas como uma hipótese. Dessa maneira, analisando os 

dados produzidos pelo estudo, pode-se chegar a uma conclusão acerca da hipótese formulada, ou 

seja, sobre a suposição/crença. Ainda segundo Wholin, são três os tipos de estudos empíricos: 

experimento controlado, survey e estudo de caso. 

Experimentos controlados são realizados em ambientes em que existe um alto nível de 

controle das variáveis a serem estudadas e, normalmente, são realizados em laboratório. Enquanto 

isso, o estudo de caso consiste no monitoramento de projetos reais, nos quais se tem menor grau de 

controle das variáveis que podem afetar o resultado que se deseja observar (pressão por prazos, 

problemas financeiros da organização, etc.).  Um survey, ao contrário dos outros dois tipos 

apresentados, é um estudo em retrospecto e, nesse caso, não há qualquer controle (WOHLIN, 

2000). 

Ainda com relação a estudos empíricos, Easterbrook et al (2008) apresentam a Pesquisa-

ação (Action Research) como uma alternativa. Enquanto outros métodos empíricos observam o 

mundo como ele é, na pesquisa ação é feita uma intervenção na situação existente com o objetivo de 
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implementar melhorias que levem à resolução de um problema real, relevante para todos os 

envolvidos. O pesquisador visa não apenas resolver o problema, mas também estudar a experiência 

na resolução do mesmo. O problema deve possuir um "dono", que irá colaborar na sua identificação 

e resolução. Em alguns casos, o próprio pesquisador é o "dono" do problema. (AVISON ET AL, 

1999) (McKAY e MARSHALL, 2000) (GOLDKUHL, 2008). 

A qualidade de uma pesquisa ação está diretamente relacionada à autenticidade do problema 

sendo tratado e à transferência de conhecimento para os participantes da pesquisa, através da qual é 

possível estabelecer um ambiente favorável à melhoria contínua. Segundo Avison et al (1999), a 

pesquisa ação combina teoria e prática associando pesquisadores e profissionais de forma 

sinergética para o diagnóstico e resolução de problemas reais.  

De maneira geral, uma pesquisa ação pode ser categorizada em quatro tipos (AVISON et al, 

1999): a) Pesquisa ação, focada nas transformações e reflexão; b) Ciência ação, quando existe a 

tentativa de dissolver conflitos entre teorias aplicadas e idealizadas; c) Pesquisa ação 

participativa, onde o foco está na colaboração entre pesquisadores e praticantes; e d) 

Aprendizagem ação, quando o foco está no aprendizado por meio da experiência. 

De acordo com as características apresentadas, a pesquisa ação mostra-se bastante adequada 

para contextos em que se deseja melhorar processos existentes. Sua utilização está alinhada ao que 

Potts (1993) denominou "indústria-como-laboratório", ou seja, a realização investigações sobre 

problemas reais no contexto de projetos reais. Ele ressalta que a falta do controle sobre o contexto - 

ao contrário do que se tem numa pesquisa realizada em laboratório - pode dizer muito a respeito do 

problema. 

Embora fundamentada na prática, a pesquisa ação ainda é questionada como método 

empírico. De acordo com Sjøberg, Dybå e Jørgensen (2007), de 6749 artigos publicados em jornais 

e conferências descritos em Sjøberg et al (2005), apenas 14 foram retornados ao se pesquisar o 

termo "Action research".  Utilizando as mesmas fontes, Santos e Travassos (2009) obtiveram 162 

artigos publicados entre 1993 e 2009 utilizando os termos: action research, action learning, action 

science, reflective practice, critical systems theory, systems thinking, e particiative research.  

Contudo, após a aplicação dos critérios de inclusão do protocolo de pesquisa, restaram 

apenas 16 trabalhos sendo 8 deles publicados entre 2005 e 2009, o que indica uma tendência 

crescente da utilização da pesquisa ação em Engenharia de Software. Dentre os trabalhos 
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analisados, o tópico com o maior número de trabalhos foi Engenharia de Processo de Software e, 

mais especificamente, Melhoria do Processo de Software. 

De acordo com Goldkuhl (2008), a pesquisa ação tem sido vista como uma estratégia de 

pesquisa importante para endereçar problemas práticos, e sua legitimidade científica têm sido 

debatida nos últimos anos. Contudo, há sinais do aumento de seu prestígio no meio acadêmico 

como as edições especiais de jornais como Information Technology & People (Kock e Lau, 2001) e 

MIS Quarterly (Baskerville e Myers, 2004). Iniciativas como essas têm amentado sua aceitação 

como uma abordagem de pesquisa. 

Contudo, apesar da crescente tendência no uso da pesquisa ação, o estudo de Santos e 

Travassos (2009) corrobora a necessidade apresentada por Easterbrook et al (2008) de haver maior 

rigor na condução das pesquisas que utilizam essa abordagem. 

Apesar das limitações da abordagem, o autor avalia a pesquisa ação como adequada aos 

objetivos desse trabalho: existe um problema real a ser resolvido; trata-se da melhoria de um 

processo em uso pela organização; a participação da equipe na definição das melhorias trará maior 

comprometimento com as mesmas; além da melhoria do processo em si, a participação da equipe 

possibilitará um intercâmbio de conhecimentos com o pesquisador.  

3.1 Definição 
Para definição do estudo, foi utilizado o método GQM – Goal, Question, Metrics (BASILI, 

CALDIERA e ROMBACH, 1994). Com o método, define-se o objetivo do estudo, as questões que 

precisam ser respondidas e, a partir delas, as métricas que serão utilizadas para se obter a resposta. 

Sendo assim, o objetivo desse estudo é 

Analisar a utilização do TMMi 

Com o propósito de avaliar sua contribuição 

Para aumentar a capacidade das áreas de Verificação e Validação 

Do ponto de vista do pesquisador  

No contexto de uma organização que utiliza processo de desenvolvimento baseado no 

CMMI. 
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Questões. Para verificar o objetivo, foram definidas questões relacionadas ao nível de 

capacidade das áreas de Verificação e Validação do CMMI. 

Questão 1. O nível de capacidade das áreas de processo de Verificação do CMMI aumentou 

após a implementação das práticas do TMMi relacionadas? Aqui se deseja verificar a contribuição 

do TMMi para melhorar a capacidade em verificação. 

Questão 2. O nível de capacidade da área de processo de Validação do CMMI aumentou 

após a implementação das práticas do TMMi relacionadas? Aqui se deseja verificar a contribuição 

do TMMi para melhorar a capacidade em validação. 

Métricas 

Métrica 1 – Nível de capacidade da área de processo de Verificação 

Métrica 2 – Nível de capacidade da área de processo de Validação.   

O nível de capacidade referente às métricas 1 e 2 será determinado a partir dos requisitos 

definidos pelo CMMI (implementação de todas as práticas específicas e das práticas genéricas 

correspondentes aos níveis 2 e 3 de capacidade) e do procedimento de avaliação descrito no 

Apêndice D. 

3.2 Planejamento 

3.2.1 Contexto 
A pesquisa será realizada numa empresa de TIC que possui escritórios em todos os estados 

da federação, cujos clientes são da administração pública e possui 2000 desenvolvedores 

trabalhando em 11 departamentos de desenvolvimento. A empresa utiliza diversas plataformas para 

o desenvolvimento de software dentre as quais Natural/Adabas, Oracle Forms, Visual Studio e Java, 

e possui um processo de desenvolvimento aderente ao nível 3 de maturidade do CMMI. 

Nesse estudo, participarão desenvolvedores de um dos departamentos de desenvolvimento 

da região Nordeste do Brasil, com 200 empregados e que atende a 3 (três) clientes principais, sendo 

1 interno (plataforma Natural/Adabas) e 2 externos (plataformas Oracle e Java). 

O departamento possui uma equipe independente de testes, responsável pelo planejamento e 

execução de testes de sistema. Essa equipe foi constituída em 2005 e, ao longo do tempo, cresceu e 

passou a atender diversos sistemas, inclusive desenvolvidos por outros departamentos. Atualmente, 
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a equipe é composta por 7 pessoas, sendo 1 líder de testes, 4 projetistas e 2 testadores. Um dos 

projetistas possui certificação ISTQB Foundation Level1 e outros 4 membros estão se preparando 

para fazer a prova de certificação. 

3.2.2 Seleção dos Sujeitos 
A seleção dos sujeitos para participarem do estudo foi realizada observando-se os seguintes 

critérios: 

- Desenvolver utilizando a mesma plataforma; 

- Atender ao mesmo cliente; 

- Possuir nível de conhecimento equivalente quanto ao processo de desenvolvimento; 

- Possuir experiência equivalente na utilização da plataforma de desenvolvimento; 

- Utilizar os serviços da Equipe Independente de Testes; 

- Possuir projetos em andamento nos três meses anteriores à avaliação inicial; 

- Iniciar novos projetos no período de implementação das melhorias. 

De acordo com esses critérios, foram selecionadas equipes que utilizam a plataforma J2EE – 

Java 2 Enterprise Edition, e um processo de desenvolvimento definido a partir das práticas do nível 

2 de maturidade do CMMI. Os selecionados possuem, em média, 3 anos de experiência no 

desenvolvimento de sistemas na organização e 4 anos de experiência na plataforma Java. 

Atualmente, trabalham em projetos de manutenção evolutiva e corretiva. A Tabela 3.1 apresenta as 

equipes selecionadas de acordo com os papéis exercidos nos projetos.  

                                                 
1O International Software Test Qualificacion Board (ISTQB) é um selo de qualidade para testadores de software. Foi 

fundado em Edinburgh em Novembro de 2002. O EOQ-SG (European Organisation for Quality – Software Group) é 
a entidade legal que dá suporte ao ISTQB. O ISTQB é o responsável pela certificação "ISTQB Certified Tester", que 
pode ser obtido nos níveis básico (Foundation Leval) e avançado (Advanced Level). Em março/2010 haviam 
144.614 profissionais certificados no mundo. No Brasil, a aplicação do exame de certificação é coordenado pelo 
Brasilian Test Qualification Board. 
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Tabela 3.1. Distribuição dos papéis nas equipes selecionadas para o estudo 

Papel Equipe A Equipe B Equipe C Equipe 
de Testes 

Total 

Grupo de Engenharia de Software 1 1 
Gerente/Líder de Equipe 1 1 1 - 3 

Líder de Testes - - - 1 1 
Analista de Requisitos 2 1 1 - 4 
Arquiteto 1 1 1 - 3 
Desenvolvedor (projetista, 
implementador) 

4 4 4 - 12 

Projetista de Testes - - - 4 4 
Testador - - - 2 2 
Total  8 7 7 7 30 

Para definir os participantes do estudo utilizou-se uma amostragem por quota (WHOLIN et 

al, 2000), que consiste numa seleção não randômica de sujeitos de cada um dos grupos 

identificados na população que, nesse estudo, foram os papéis. A seleção dos sujeitos ocorreu por 

conveniência, dando-se preferência àqueles que pertenciam a mais de um estrato. Ou seja, ao 

selecionar um Arquiteto que também atua como desenvolvedor ele representa os dois. Como 

exceção a essa regra, foi selecionado um indivíduo que atua apenas como Testador, embora o 

Projetista pudesse representar esse papel (Tabela 3.2). 

Tabela 3.2 - Sujeitos selecionados para o estudo 

Papel Equipe A Equipe B Equipe C Equipe 
de Testes 

Selec. 

Grupo de Engenharia de 
Software 

1 1 

Gerente/Líder de Projeto 1 1 1  1 

Líder de Testes    1 1 
Analista de Requisitos 2 1 1  1 
Arquiteto 1 1 1  1 
Desenvolvedor (projetista, 
implementador) 

4 4 4  - 

Projetista de Testes    4 1 
Testador    2 1 
Total - - - - 7 

 
3.2.3 Definição de Hipóteses 

Antes de apresentar as hipóteses, definimos a seguir alguns símbolos utilizados: 

NCVerA – Nível de Capacidade da área de Verificação antes da implementação das 

melhorias; 
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NCValA – Nível de Capacidade da área de Validação antes da implementação das 

melhorias; 

NCVerD – Nível de Capacidade da área de Verificação após implementação das melhorias; 

NCValD – Nível de Capacidade da área de Validação após implementação das melhorias; 

Hipóteses Nulas – as hipóteses nulas determinam que não há diferença entre o nível de 

capacidade das áreas de verificação e validação antes e depois da implementação das melhorias 

H'0:  NCVerA = NCVerD 

H''0:  NCValA = NCValD 

Hipóteses alternativas – as hipóteses alternativas determinam que a capacidade dos 

processos de verificação e validação será maior após a implementação das melhorias.  

H'a:  NCVerA < NCVerD 

H''a:  NCValA < NCValD 

3.2.4 Instrumentação 
Serão utilizados os seguintes instrumentos no estudo: 

- Questionário para a coleta de dados quantitativos e qualitativos referentes à caracterização 

dos participantes do estudo, quanto à sua experiência e conhecimento da disciplina de Testes de 

Software (Apêndice C); 

- Método para Avaliação de Capacidade do CMMI (Apêndice D); 

- Planilha para Registro de evidências (documentais e orais) da implementação das práticas 

do CMMI (Apêndice E); 

- Abordagem para a implantação de testes de software– AITS (Anexo I). Os ciclos de 

melhoria do processo serão realizados utilizando elementos abordagem definida por Ochner (2008).  

3.2.5 Variáveis Independentes 
Num estudo experimental há uma situação de controle na qual se manipulam, de maneira 

intencional, uma ou mais variáveis (causas) para analisar as conseqüências dessa manipulação sobre 

outras variáveis. As variáveis manipuladas são chamadas variáveis independentes, variáveis 

preditoras ou ainda fatores (JURISTO e MORENO, 2001). 
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Nesse estudo, a variável independente é o conjunto das práticas implementadas para a 

melhoria da capacidade do processo de testes da organização. 

3.2.6 Variáveis Dependentes 
As variáveis dependentes correspondem àquelas que são afetadas pela manipulação das 

variáveis independentes. Através delas são avaliadas as conseqüências do tratamento aplicado às 

variáveis independentes. Ou seja, manipulando-se as variáveis independentes e observando o que 

acontece com as dependentes, é possível avaliar uma relação de causa e efeito (JURISTO e 

MORENO, 2001). 

A variável dependente é assim chamada porque ela depende, porque ela é efeito, da variável 

independente. Nesse estudo, as variáveis dependentes são os níveis de capacidade das áreas de 

processo de Verificação e Validação do CMMI. 

3.2.7 Tratamento 
De acordo com Wholin (WHOLIN et al, 2000) um dos arranjos possíveis para a realização 

de um estudo que tem por objetivo comparar dois resultados, é fazer a comparação do resultado do 

estudo com uma baseline estabelecida anteriormente. 

Nessa pesquisa ação esse arranjo será utilizado para comparar a capacidade das áreas de 

verificação e validação antes e depois da aplicação de um único tratamento: as práticas definidas 

pelo TMMi. 

3.3 Considerações sobre Validade 
De acordocom Easterbrook et al (2008), o pesquisador deve apresentar aos leitores dados 

sobre a validade dos resultados encontrados em seu estudo. A seguir, apresentamos as 

considerações do autor: 

Validade de Construto (ou de contrução) – para o estudo, foram selecionadas métricas 

bastante conhecidas na indústria de desenvolvimento de software (Nível de Capacidade do CMMI). 

Assim, acreditamos minimizar problemas quanto à interpretação desses conceitos. 

Validade Interna – como a determinação da capacidade dos processos foi realizada apenas 

pelo pesquisador, o resultado pode conter viés relativo ao seu conhecimento do modelo e 
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experiência como avaliador. Sendo assim, é possível que o resultado da avaliação da capacidade dos 

processos de Ver&Val seja diferente quando realizada por outro avaliador. 

Validade Externa – como destacado ao longo do texto, os resultados apresentados são 

válidos para a unidade organizacional avaliada, não podendo ser generalizdos sequer para toda a 

Organização. Essa limitação é inerente á abordagem da pesquisa ação. Para ampliar a abrangência 

dos resultados, é necessário repetir o estudo em outros contextos. 

Validade de Conclusão – como forma de contribuir para a reprodutibilidade do estudo, estão 

disponíveis os instrumentos utilizados. A apresentação dos resultados obtidos está limitada ao 

conteúdo da dissertação, uma vez que as políticas e processos alterados são de uso exclusivo da 

organização participante da pesquisa. 
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4 Apresentação dos Resultados 

As seções a seguir apresentam os resultados de cada uma das fases do 

estudo realizado. A partir da identificação de oportunidade de melhoria do 

processo de testes da organização, foram executadas ações com o objetivo 

de aumentar a capacidade do processo de acordo com o CMMI. As ações 

foram propostas pela equipe (pesquisadores e profissionais) utilizando o 

TMMi como um framework de boas práticas. 

A implementação das ações foi planejada para ocorrer em 3 (três) iterações, depois das 

quais os resultados foram avaliados para decidir sobre a incorporação das mudanças ao processo de 

desenvolvimento utilizado pela equipe. É importante ressaltar que as ações se limitaram ao escopo 

de atuação da unidade organizacional que participou do estudo. A incorporação dessas práticas ao 

processo padrão da organização será proposta pelos profissionais envolvidos após sua utilização em 

outros projetos, que não fizeram parte desse estudo. 

4.1 A avaliação inicial - Diagnóstico 
A primeira etapa do estudo consistiu da realização de uma avaliação da capacidade dos 

processos de Verificação e Validação da organização alvo. O processo foi conduzido de acordo com 

os requisitos de uma avaliação classe C do Assessment Requirements for CMMI (SCAMPI, 2006), 

conforme os critérios documentados no Apêndice D. 

Foram analisadas evidências documentais de 5 (cinco) projetos de manutenção evolutiva 

distribuídos da seguinte maneira: um projeto em fase de iniciação, um projeto já concluído e outros 

3 (três) em andamento. Inicialmente, foi prevista a realização de entrevistas a fim de se obter 

evidências complementares, mas em função das atividades dos projetos não foi possível realizá-las. 

Alternativamente, foram feitos questionamentos a membros das equipes de desenvolvimento e 

testes a fim de esclarecer dúvidas pontuais do avaliador. 

A obtenção de evidências a partir do questionário de avaliação do TMMi, conforme descrito 

no Apêndice A, foi descartada pelo pesquisador em virtude do baixo índice de respostas obtidas. 

Apenas 1 (um) dos participantes respondeu o questionário por completo e outros 2 (dois) 

parcialmente. Sendo assim, apenas as evidências documentais foram utilizadas no estudo de campo.  



 

 

45 

O procedimento utilizado para avaliar a capacidade dos processos de Verificação e 

Validação está descrito no Apêndice D. Essa avaliação inicial corresponde à fase de Diagnóstico da 

AITS (OCHNER, 2008) – Anexo I, cujos resultados serão utilizados para identificar oportunidades 

de melhoria do processo de desenvolvimento institucionalizado nos projetos sob análise. 

Mais uma vez, é importante destacar que os resultados encontrados podem não refletir o 

nível de capacidade desses processos na organização como um todo, ou seja, os resultados são 

válidos apenas para os projetos avaliados. A seguir, esses resultados são apresentados. 

4.1.1 Área de Processo: Verificação 

Metas Específicas 

Meta Específica: Preparar para Verificação. 

PE 1.1 – Selecionar produtos para verificação - Embora a atividade Planejar Testes apareça 

como realizada em alguns cronogramas de projeto, não foi possível localizar o respectivo Plano 

para alguns projetos. Não se tem rastreabilidade vertical. O requisito é o produto da fase anterior. É 

importante destacar que os documentos de planejamento e acompanhamento do projeto também são 

passíveis de revisão, algumas inclusive fazem parte do processo padrão. O Plano de Testes - PLTS 

não foi revisado pelo Gerente de Projeto em pelo menos um dos sistemas avaliados. É preciso estar 

atento que o PLTS é parte integrante do Plano de Projeto - PP. Assim, essa prática foi avaliada 

como Largamente Implementada - LI. 

PE 1.2 – Estabelecer o ambiente de verificação - Os projetos fizeram menção à necessidade 

de hardware/software para a execução dos testes, sempre que houve alguma necessidade adicional 

ao ambiente á disponível. Contudo, nos casos em que não havia necessidades adicionais, não foi 

encontrado qualquer registro a esse respeito. É importante que os projetos documentem sempre o 

ambiente a ser utilizado, mesmo nos casos em que a configuração padrão já for suficiente para a 

realização das atividades. Embora exista essa necessidade, as equipes têm conhecimento do 

ambiente existente e, por conta disso, a prática foi avaliada como Largamente Implementada. 

PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para verificação – Como o planejamento e 

execução das revisões por pares fazem parte de outra meta específica, nesse tópico tratamos apenas 

da utilização de técnicas dinâmicas de verificação, ou seja, aquela em que é preciso executar o 

software. Nesse sentido, o Portal do Centro de Testes estabelece orientações para o projeto e 



 

 

46 

execução dos testes de sistema. Geralmente, os critérios de verificação de um produto de trabalho 

não são definidos explicitamente. Também não há uma definição dos critérios para priorização dos 

casos de teste na montagem de uma Suíte de Testes2.  Para a especificação dos testes, utiliza-se a 

técnica de Teste de Casos de Uso, na qual são gerados casos de teste para cada um dos possíveis 

cenários de execução. O uso dessa técnica é bastante adequado para testes de sistema e de aceitação 

(GRAHAM et al, 2007).  A prática foi avaliada como Largamente Implementada. 

Meta Específica: Realizar Revisões por Pares 

PE 2.1 – Preparar a revisão por pares - Atualmente, o único método de revisão estabelecido 

pelo processo padrão é a inspeção formal. Contudo, essa prática ainda ocorre de maneira incipiente 

nos projetos avaliados. Recomenda-se adotar a prática de revisões em todos os projetos pois ela se 

mostra bastante eficiente na detecção de defeitos. Sugere-se também a avaliação de outras técnicas 

de revisão (walkthroug3, por exemplo). A adoção do processo padrão já contempla a coleta de 

métricas (produtos revisados, defeitos encontrados, etc.).  É importante que o critério de entrada e 

saída para cada produto de trabalho seja explicitado. O processo padrão já estabelece critérios para a 

reverificação, e disponibiliza listas de verificação. É preciso estar atento à capacitação da equipe 

para a realização das revisões. A avaliação sob a ótica do testador deve estar presente na verificação 

de todos os produtos de trabalho. A preparação para a revisão é fundamental para a qualidade dos 

trabalhos. No caso de dispor de menos tempo que o previsto para essa preparação, é importante que 

os impactos sejam registrados. Em função das revisões não serem realizadas por todos os projetos 

avaliados, e de acordo com as recomendações descritas, a prática foi avalida como Parcialmente 

Implementada. 

PE 2.2 – Realizar as revisões identificando os problemas - Como informamos 

anteriormente, a prática de revisões ainda não está institucionalizada na organização. Diferentes 

projetos possuem diferentes graus de implementação, alguns realizando revisões informais (autor + 

revisor) e outros já adotando o processo padrão (preparação, execução e acompanhamento de 

inspeções). Sendo assim, a prática foi avaliada como Parcialmente Implementada. 

                                                 
2 Suíte de Testes – Coleção de casos de teste que serão executados numa bateria a fim de se encontrar erros no software 
3 Walkthrough – técnica de análise estática na qual o autor apresenta um produto de trabalho para outros membros da 

equipe de desenvolvimento. Os revisores fazem perguntas sobre o artefato e fazem comentário sobre possíveis erros, 
violação de padrões de desenvolvimento e outros problemas. 
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PE 2.3 – Analisar os dados das revisões - Como o estágio de implementação é inicial, 

poucos são os dados coletados com relação ao processo. Até mesmo o processo padrão da 

organização carece de métricas relativas ao esforço despendido nas revisões, melhoria que poderia 

ser incorporada no Plano de Medição dos Projetos. É essencial que seja realizada uma análise a fim 

de identificar a causa raiz dos defeitos encontrados. Essa análise possibilitará a definição de ações 

que possam evitar sua recorrência, pois não é suficiente ser reativo (corrigir os problemas). Sendo 

assim, a prática foi avaliada como Parcialmente Implementada. 

Meta específica - ME3 – Verificar os produtos de trabalho selecionados 

PE 3.1 – Executar a verificação - As atividades de verificação concentram-se, 

principalmente, nos testes de sistema. São utilizadas ferramentas para o planejamento e registro dos 

resultados (TestLink4), bem como para o registro e acompanhamento dos erros (Mantis). A correção 

e reverificação posterior são planejadas e acompanhadas (Solicitações de Mudança e novas baterias 

de teste). A prática fi avaliada como Completamente Implementada. 

PE 3.2 – Analisar os resultados da verificação - A análise encontrada nos relatórios de teste 

avaliados corresponde apenas a uma descrição do que ocorreu durante a execução. O relatório tem 

funcionado com o objetivo de relatar os problemas que impactaram a execução dos testes para a 

equipe de desenvolvimento, subsidiando e justificando eventuais atrasos e/ou redução da cobertura 

planejada, por exemplo. Não foi encontrado qualquer registro sobre o Processo de Verificação, 

dificultando a identificação de eventuais melhorias a partir de sua utilização. Recomenda-se 

reforçar o registro e, principalmente, o uso das lições aprendidas. Não há evidências de que os 

problemas sejam analisados por toda a equipe a fim de adotar medidas preventivas. As ações 

normalmente são corretivas, ou seja, são resolvidos problemas que estejam impactando a execução 

das atividades. Dessa forma, a prática foi avaliada como Parcialmente Implementada. 

Como se pode observar pelos resultados apresentados (Tabela 4.1), a organização ainda não 

satisfez as metas estabelecidas pelo CMMI para o processo de Verificação, ou seja, ainda não 

alcançou o nível 1 (um) de capacidade. Esse resultado era esperado, visto que as práticas do nível 3 

de maturidade do CMMI, do qual a área de Verificação faz parte, ainda não são adotadas por 

completo nos projetos selecionados para avaliação. Apesar disso, já se encontram 

                                                 
4 Ferramenta de código aberto para o Gerenciamento de Testes que inclui funcionalidades para especificação, 

planejamento e execução de testes. Disponível em www.testlink.org  
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institucionalizadas algumas práticas de gestão do processo (nível 2 de capacidade) e a organização 

já possui um processo padrão definido (nível 3 de capacidade). 

Tabela 4.1 – Resultados da Avaliação Inicial da Área de Processo de Verificação – Metas Específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas Genéricas 

Meta genérica: Institucionalizar um processo gerenciado 

Estabelecer uma política organizacional: existem normas administrativas que regulam as 

atividades de teste e de revisão por pares na empresa. Contudo, essas normas não definem o que 

motiva a execução das atividades, limitando-se a definir termos da área e atribuindo ao processo 

padrão a regulamentação da operacionalização. É importante destacar que essas são normas 

desconhecidas da maioria dos desenvolvedores. Sendo assim, a prática foi avaliada como 

Largamente Implementada. 

Planejar o processo: No geral, os planos de projeto fazem menção às atividades do processo 

padrão que serão utilizadas e alguns deles utilizam artefato específico para documentar as 

adaptações realizadas. Contudo, é necessário que a justificativa para as adaptações seja registrada. 

Em alguns dos projetos, o plano não havia sido publicado no repositório de gestão de configuração. 

Também é necessário reforçar a prática da revisão e da aprovação do planejamento. Recomenda-se 

Descrição Resultado 
Área de Processo: Verificação Não Satisfeita 
Meta Específica:  Preparar para verificação Não Satisfeita 
  
PE 1.1 – Selecionar produtos para verificação LI 
PE 1.2 – Estabelecer  o ambiente de verificação LI 
PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para verificação LI 
  
Meta Específica:   ME2 – Realizar Revisões por Pares Não Satisfeita 
  
PE 2.1 – Preparar a revisão por pares PI 
PE 2.2 – Realizar as revisões identificando os problemas PI 
PE 2.3 – Analisar os dados das revisões PI 
  
Meta Específica:  Verificar os produtos de trabalho selecionados Não Satisfeita 
  
PE 3.1 – Executar a verificação CI 
PE 3.2 – Analisar os resultados da verificação PI 
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que os compromissos com a Equipe Independente de Testes sejam documentados no Plano do 

Projeto. Avaliou-se a prática como Largamente Implementada. 

Fornecer Recursos: a equipe do projeto está designada em todos os planos. Necessidade de 

realocação de pessoal é negociada entre o Líder de Testes e os Líderes de projeto. Prática 

Completamente Implementada. 

Atribuir responsabilidades: A atribuição para execução de tarefas é realizada através da 

criação de Solicitações de Mudança, cujo atendimento é registrado pelo responsável na ferramenta 

SolicitaWeb. Além disso, há o registro dos responsáveis pelas atividades no cronograma. Sendo 

assim, a prática está Completamente Implementada. 

Treinar Pessoas: A equipe recebeu treinamento relativo ao processo padrão (atividades e 

ferramentas). Complementarmente são realizadas mentorias internas para suprir capacitação no uso 

de ferramentas cujo treinamento ainda não faz parte do processo padrão e também com relação às 

técnicas de verificação. A equipe independente de testes considera que os eventos de capacitação 

são insuficienes para a melhoria da qualidade dos testes. De acordo com os membros consultados, e 

preciso priorizar eventos formais para atender a essas necessidades. Uma vez que a própria equipe 

não se considera suficientemente capacitada, avaliou-se a prática como Parcialmente Implementada. 

Gerenciar configurações: todos os projetos possuem institucionalizadas práticas de gestão 

de configuração de acordo com o planejamento do projeto. Há a identificação dos itens de 

configuração que serão versionados e aqueles que comporão baselines do projeto/produto. As 

baselines de requisitos e de código são utilizadas como referência para a execução das atividades de 

projetar testes de sistema e executar testes, por exemplo. Utiliza-se o Concurrent Version System – 

CVS como repositório de Gestão de Configuração de Software. Casos de Teste, Logs de Execução, 

Problemas encontrados são armazenados e gerenciados em ferramentas específicas (TestLink, 

Mantis, SolicitaWeb). Prática avaliada como Largamente Implementada. 

Identificar e Envolver Stakeholders relevantes: a participação dos stakeholders identificados 

no planejamento é acompanhada periodicamente pelo projeto. O Relatório de testes, às vezes, é 

utilizado para registrar problemas relacionados aos compromissos firmados que impactaram a 

execução dos testes. Outras vezes, esses problemas são registrados nas Solicitações de 

Serviço/Mudança, no Relatório de Acompanhamento do Projeto ou mesmo através de mensagens 

eletrônicas. Em função disso, a prática foi avaliada como Completamente Implementada. 
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Monitorar e Controlar o Processo: a execução das atividades é acompanhada dia a dia pelo 

Líder de Testes e pelos líderes de projeto. As necessidades de replanejamento (escopo, prazo, 

recursos) são negociadas entre as partes e a gerência sênior é envolvida, quando necessário. É 

importante reforçar que os replanejamentos devem ser registrados nos instrumentos de 

planejamento e acompanhamento (Solicitações de Mudança, Cronograma, Plano de Projeto, etc.). 

Uma análise do planejado X realizado ocorre na elaboração do relatório de testes e também nos 

acompanhamentos de projeto (no máximo mensalmente). É importante que as ações corretivas 

planejadas para o processo de verificação sejam documentadas no Plano e Ação do projeto, 

documento que faz parte do acompanhamento dos projetos da organização, mantendo-se a 

rastreabilidade para o problema que a ocasionou. Sendo assim, a prática foi avaliada como 

Parcialmente Implementada. 

Avaliar objetivamente a aderência: as revisões periódicas de utilização do processo não 

contemplam todas as práticas de verificação. Na verdade, apenas a verificação de requisitos faz 

parte das revisões. É necessário estender a prática para contemplar todas as atividades de 

verificação do processo. Prática avaliada como Largamente Implementada. 

Rever a situação com a gerência sênior: há um acompanhamento dos projetos com a 

gerência sênior em períodos programados, o que não impede seu envolvimento sempre que 

necessário. Por exemplo, a gerência é envolvida sempre que há conflito na solicitação de recursos 

por mais de um projeto simultaneamente e não se obtém êxito na negociação direta com os líderes 

de projeto envolvidos. É importante que esse envolvimento não planejado seja documentado, 

principalmente quando as decisões resultarem em replanejamento (realização de horas extras, por 

exemplo). A prática foi avaliada como Largamente Implementada. 

Meta genérica: Institucionalizar um Processo Definido 

Estabelecer um processo definido: a unidade organizacional avaliada faz uso de adaptações 

do processo padrão da empresa, que é baseado nos níveis 2 e 3 de maturidade do CMMI. As 

práticas de verificação estão presentes nas disciplinas de Requisitos, Testes e Revisões por Pares do 

processo. Contudo, as adaptações realizadas nem sempre contam com a respectiva 

motivação/justificativa. O processo padrão é mantido por equipe de especialistas e sofre 

atualizações periodicamente de forma a contemplar sugestões de melhorias, incorporação de novas 
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práticas e correção de erros. Não foi possível identificar propostas de melhoria encaminhadas pelas 

equipes dos projetos avaliados. Assim, a prática foi avalida como Largamente Implementada. 

Coletar Informações de Melhoria: existem procedimentos definidos para a evolução do 

processo padrão, inclusive com suporte ferramental. Contudo, as equipes avaliadas não têm a 

prática de propor melhorias ao processo a partir de suas experiências. Há métricas definidas para o 

processo (aderência) e o produto (quantidade de erros, por exemplo), mas que não são coletadas 

e/ou analisadas nos projetos avaliados. Além de coletar e analisar as métricas, também é importante 

que a equipe compartilhe suas experiências com o restante da organização através da Base de 

Soluções5. Dessa forma, a prática foi avaliada como Parcialmente Implementada.  

A Tabela 4.2 apresenta o resultado consolidado da avaliação das metas genéricas do CMMI 

para a área de processo de Verificação. 

Tabela 4.2 – Resultados da Avaliação Inicial da Área de Processo de Verificação – Metas Genéricas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
5 Ferramenta desenvolvida pela organização na qual é possível cadastrar lições aprendidas, documentos, componentes, 

etc., a fim de que elas possam ser acessadas pelo restante da empresa. 

Descrição Resultado 
Meta genérica: Institucionalizar um processo gerenciado Não Satisfeita 
Estabelecer uma política organizacional LI 
Planejar o processo LI 
Fornecer Recursos CI 
Atribuir responsabilidades CI 
Treinar Pessoas PI 
Gerenciar Configurações LI 
Identificar e Envolver Stakeholders relevantes CI 
Monitorar e Controlar o Processo PI 
Avaliar objetivamente a aderência LI 
Rever a situação com a gerência sênior LI 
  
Meta genérica: Institucionalizar um Processo Definido Não Satisfeita 
Estabelecer um processo definido LI 
Coletar Informações de Melhoria PI 
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4.1.2 Área de Processo: Validação 

Metas Específicas 

Meta Específica: Preparar para Validação 

PE 1.1 – Selecionar produtos para validação – todos os projetos avaliados planejaram a 

validação de três produtos de trabalho: documentos de requisitos, projeto do banco de dados e o 

software desenvolvido. Assim como na verificação, as atividades de validação podem utilizar 

técnicas estáticas (como ocorre na aprovação dos requisitos pelo cliente, por exemplo) ou dinâmicas 

(testes de aceitação). A homologação do software, como a atividades é denominada na empresa, 

tem como objetivo a confirmação por parte do cliente e demais partes interessadas que o produto 

resultante do processo de desenvolvimento atende aos critérios de aceite previamente definidos. 

Ainda não está institucionalizada a validação de requisitos não-funcionais. O planejamento da 

validação é documentado no Plano de Projeto e no Cronograma. Contudo, é necessáro explicitar os 

métodos que serão utilizados para cada produto de trabalho a ser validado. Sendo assim, a prática 

foi avalida como Largamente Implementada. 

PE 1.2 – Estabelecer ambiente de validação – o ambiente tem papel muito importante na 

validação. Na medida do possível, ele deve ser o mais próximo possível do ambiente de produção. 

Nos projetos avaliados, a homologação é realizada num ambiente do próprio cliente, de forma a ser 

o mais fiel possível à realidade de uso do produto. Nesse ambiente, estão disponíveis todos os 

demais sistemas aos quais os sistemas desenvolvidos se integram, antecipando a identificação de 

problemas. De acordo com um dos funcionários, "antigamente, quando a homologação era no nosso 

ambiente, acontecida de aparecer erros somente quando o sistema era implantado. Hoje, se tiver 

algum problema de ambiente a gente descobre durante a homologação". Sempre que surge a 

necessidade de alterações nesse ambiente (novas integrações, dados específicos, etc.) as ações 

correspondentes são negociadas com o cliente e passam a integrar o plano do projeto. A prática foi 

avaliada como Completamente Implementada. 

PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para validação – os procedimentos de 

validação utilizados são os mesmos em todos os projetos: reunião com desenvolvedores e testadores 

e, posteriormente com o cliente para validar os requisitos; revisão técnica para validar o projeto de 

banco de dados; e execução do software para validar se o produto corresponde às necessidades 

especificadas. Os produtos são considerados validados, via de regra, quando nenhum erro é 
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encontrado. Como esse critério já faz parte do senso comum ele não está documentado, prática que 

precisa ser corrigida. Também não há critério documentado (indicador da qualidade e/ou 

completude) para que os produtos de trabalho sejam levados à validação pelo cliente. Sendo assim, 

a prática foi avalida como Largamente Implementada. 

Meta Específica: Validar o produto ou componentes do produto 

PE 2.1 – Realizar validação – as atividades são realizadas conforme planejamento e os erros 

encontrados durante a validação são registrados e acompanhados até sua correção utilizando a 

ferramenta Mantis. Não existe a prática de elaborar um relatório descrevendo os acontecimentos 

durante um evento de validação, apenas o cadastro dos erros encontrados e a emissão de documento 

atestando a aprovação do usuário, se for o caso. Prática avalida como Largamente Implementada. 

PE 2.2 – Analisar resultados da validação – é importante que a equipe, de posse dos 

resultados da validação, faça uma análise crítica para identificar a razão pela qual aquela falha não 

foi descoberta nas fases anteriores do projeto, definindo ações corretivas e/ou preventivas. A coleta 

de métricas relativas ao processo de validação pode contribuir para acompanhar a evolução da 

qualidade do produto e do processo ao longo do tempo Sendo assim, a prática foi avalida como 

Largamente Implementada. 

A Tabela 4.3 apresenta o resultado consolidado da avaliação das metas específicas do 

CMMI para a área de processo de Validação.  

Tabela 4.3– Resultados da Avaliação Inicial da Área de Processo de Validação – Metas Específicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição Resultado 
Área de Processo: Validação Não Satisfeita 
Meta Específica:  Preparar para validação Não Satisfeita 
  
PE 1.1 – Selecionar produtos para validação LI 
PE 1.2 – Estabelecer  o ambiente de validação CI 
PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para validação LI 
  
Meta Específica: Validar o produto ou componentes do 
produto 

Não Satisfeita 

  
PE 2.1 – Realizar validação LI 
PE 2.2 – Analisar os resultados da validação LI 
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Metas Genéricas 

Meta genérica: Institucionalizar um processo gerenciado 

Estabelecer uma política organizacional: existe uma norma administrativa que regula as 

atividades de validação na organização. Contudo, é preciso haver maior divulgação da mesma, de 

forma que os desenvolvedores tenham conhecimento dos objetivos organizacionais que motivam a 

realização das atividades de validação. Assim, a prática foi avaliada como Largamente 

Implementada. 

Planejar o processo: As atividades de validação estão descritas no plano do projeto, às vezes 

fazendo menção às atividades do processo padrão que serão realizadas. Nesse caso, é importante 

justificar as adaptações realizadas. A existência de compromissos com o cliente relativos ao 

ambiente de validação é documentada no plano de projeto, que deve ser mantido atualizado e 

disponível (versionado no repositório) para toda a equipe. Dessa maneira, a prática foi avaliada 

como Largamente Implementada. 

Fornecer Recursos: a equipe do projeto está designada em todos os planos. A necessidade de 

realocação de pessoal é negociada entre equipes internas e, posteriormente, com o cliente. A prática 

foi avaliada como Completamente Implementada. 

Atribuir responsabilidades: A atribuição para execução de tarefas é realizada através da 

criação de Solicitações de Mudança na ferramenta SolicitaWeb. A informação sobre os 

responsáveis pelas atividades também está registrada no cronograma. Quando há envolvimento de 

outras áreas da organização (Equipe de negócio, por exemplo), os compromissos são registrados no 

plano de projeto. Prática foi avaliada como Completamente Implementada. 

Treinar Pessoas: antes de receber treinamento sobre o processo padrão da empresa 

(atividades e ferramentas), as equipes já adotavam as práticas atuais de validação. Existe a 

necessidade de capacitação para a realização de testes não funcionais a fim de que requisitos desse 

tipo também possam ser formalmente validados. Assim, a prática foi avaliada como Parcialmente 

Implementada. 

Gerenciar configurações: todos os projetos possuem institucionalizadas práticas de gestão 

de configuração de acordo com o planejamento do projeto. A validação dos requisitos é um marco 

importante dos projetos, pois define a baseline que será utilizada para a execução das etapas 

seguintes do projeto. A homologação do sistema também define uma baseline, que será utilizada 
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para a manutenção e evolução do software. Sendo assim, a prática foi avaliada como 

Completamente Implementada. 

Identificar e Envolver Stakeholders relevantes: a participação dos stakeholders identificados 

no planejamento é acompanhada periodicamente pelo projeto. Normalmente há compromissos 

documentados com o cliente quanto às atividades de validação, uma vez que ele além de participar, 

também é responsável pelo ambiente de homologação. Assim, a prática foi avaliada como 

Completamente Implementada. 

Monitorar e Controlar o Processo: a homologação do sistema é monitorada por toda a 

equipe de desenvolvimento, devido à preocupação com o atendimento às necessidades do cliente. 

Na medida do possível, assim que descobertos, os erros são avaliados pela equipe independente de 

testes e pelos desenvolvedores. Problemas que impedem a continuidade da validação são tratados 

com a maior brevidade possível. É importante que as expectativas sobre os eventos de validação 

sejam documentadas para que seja possível, após sua conclusão, realizar uma análise comparativa. 

As ações planejadas para o processo de validação devem ser documentadas no plano e ação do 

projeto mantendo-se a rastreabilidade para o problema que a ocasionou. Sendo assim, a prática foi 

avaliada como Largamente Implementada. 

Avaliar objetivamente a aderência: as revisões periódicas de utilização do processo 

contemplam (revisões de Garantia de Qualidade e Software – GQS) apenas a validação dos 

requisitos. Como essas revisões são pautadas pelas práticas do nível 2 do CMMI, são verificados 

apenas aspectos de gestão da validação (planejamento, companhamento, encerramento). Acredita-se 

que estender a prática para contemplar todas as atividades de validação praticadas, possiblitará uma 

aceleração na institucionalização desse processo. A prática foi avaliada como Largamente 

Implementada. 

Rever a situação com a gerência sênior: periodicamente há um acompanhamento dos 

projetos com a gerência sênior, havendo seu envolvimento sempre que necessário. Esse 

acompanhamento é bastante efetivo para os eventos de homologação. Sendo assim, a prática foi 

avaliada como Completamente Implementada. 

Meta genérica: Institucionalizar um Processo Definido 

Estabelecer um processo definido: a organização possui um processo padrão para as todas as 

áreas de processo dos níveis 2 e 3 de maturidade do CMMI, que descreve atividades de validação 
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nas disciplinas de requisitos e homologação, e define critérios para que possa ser adaptado para os 

projetos.  Sendo assim, a prática foi avaliada como Completamente Implementada. 

Coletar Informações de Melhoria: as equipes avaliadas fazem uso de um processo adaptado 

par realizar a homologação dos produtos. Dessa forma, elas têm dificuldade em propor melhorias ao 

mesmo. É importante que o processo seja utilizado e as lições aprendidas sejam compartilhadas 

com o restante da organização. A utilização de métricas também pode contribuir para a 

identificação de oportunidade de melhoria. Sendo assim, a prática foi avaliada como Parcialmente 

Implementada. 

O resultado consolidado da avaliação das metas genéricas do CMMI para a área de processo 

de Validação pode ser visto na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4– Resultados da Avaliação Inicial da Área de Processo de Validação – Metas Genéricas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

 Conforme dados apresentados, o processo de testes institucionalizado nos projetos avaliados 

não implementa a totalidade das práticas das áreas de Verificação e Validação do CMMI, ou seja, 

estes processos estão no Nível 0 de Capacidade de acordo com o modelo. Os principais achados em 

cada uma das áreas de processo estão resumidos a seguir. 

Descrição Resultado 
Meta genérica: Institucionalizar um processo gerenciado Não Satisfeita 
  
Estabelecer uma política organizacional LI 
Planejar o processo LI 
Fornecer Recursos CI 
Atribuir responsabilidades CI 
Treinar Pessoas PI 
Gerenciar Configurações CI 
Identificar e Envolver Stakeholders relevantes CI 
Monitorar e Controlar o Processo LI 
Avaliar objetivamente a aderência LI 
Rever a situação com a gerência sênior CI 
  
Meta genérica: Institucionalizar um Processo Definido Não Satisfeita 
  
Estabelecer um processo definido CI 
Coletar Informações de Melhoria PI 
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 Verificação - as técnicas de verificação utilizadas se resumem à realização de inspeções dos 

documentos de requisitos, revisões técnicas dos casos de teste, e testes de sistema. O planejamento 

da verificação é maduro no que tange às estimativas de esforço e prazo, todavia a definição da 

abordagem de testes dos projetos precisa ser aperfeiçoada, levando-se em consideração 

características de cada um dos projetos.  

A alocação de recursos aos projetos ocorre antecipadamente, mas atrasos nas atividades de 

desenvolvimento acabam por provocar replanejamentos que demandam mais recursos que os 

existentes para o atendimento simultâneo dos projetos. De acordo com o Líder de Testes, essa tem 

sido uma das maiores dificuldades da equipe – "Na fase de planejamento conseguimos equalizar a 

distribuição dos recursos sem muita dificuldade... às vezes temos até janelas que possibilitam a 

realização de testes exploratórios, por exemplo... o problema é quando os projetos atrasam e temos 

superalocação das pessoas. Quando não é possível resolver negociando com os gerentes de projeto, 

levamos o problema para ser tratado pela gerência sênior". 

O líder de testes, juntamente com o gerente do projeto, é responsável por acompanhar o 

andamento das atividades e avaliar os resultados obtidos. A finalização dessas atividades, na 

maioria das vezes, é determinada pela disponibilidade de recursos e prazo, e não por um critério 

predefinido. 

Validação – nos projetos avaliados, são três os produtos sujeitos à validação: documetação 

de requisitos, projeto do banco de dados e o próprio software. O envolvimento de toda a equipe na 

validação dos requisitos possibilita a identificação de problemas o mais cedo possível, diminuindo 

os custos de correção e os impactos negativos no andamento do projeto. Outro ponto positivo 

identificado, diz respeito à realização da homologação do software no ambiente do cliente. A 

adoção dessa prática permitiu a identificação de problemas com o ambiente antes que o produto 

fosse implantado.  

Apesar da organização possuir processo padrão aderente ao nível 3 de maturidade do 

CMMI, a unidade organizacional avaliada utiliza apenas as práticas do nível 2. Sendo assim, o 

processo adotado, normalmente consiste de uma adaptação desse processo padrão. É importante que 

essa adaptação seja documentada adequadamente. Também é importante que o planejamento da 

validação defina os métodos e critérios que serão utilizados. A especificação desses critérios 

possibilita uma avaliação dos resultados obtidos com relação às expectativas. 
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Assim como na área de Verificação, observou-se a necessidade de haver um maior 

compartilhamento de experiências com as demais áreas da empresa, o que pode ser feito através do 

registro das lições aprendidas, da submissão de propostas de melhoria ao processo padrão e da 

contribuição para a base de soluções. 

Como se pode observar, embora o processo de validação também esteja no Nível 0 (zero) de 

capacidade do CMMI, o grau de institucionalização do mesmo é um pouco melhor quando 

comparamos com o processo de verificação (Figura 4.1). Essa diferença é, talvez, decorrente do 

número menor de práticas específicas a serem implementadas, mas principalmente, porque a 

validação é inerente ao desenvolvimento de software. Ou seja, independentemente de como o 

produto seja desenvolvido, o cliente só irá pagar por ele se o mesmo atender às suas expectativas. 

 

0 1 2 3

Coletar Informações de

Melhoria

Estabelecer um

processo definido

Rever a situação com a

gerência sênior

Avaliar objetivamente a

aderência

Monitorar e Controlar o

Processo

Identificar e Envolver

Stakeholders relevantes

Gerenciar

Configurações

Treinar Pessoas

Atribuir

responsabilidades

Fornecer Recursos

Planejar o processo

Estabelecer uma

política organizacional

P
rá

ti
c
a

s
 G

e
n

é
ri

c
a

s

Verificação Validação

 
Figura 4.1– Satistação das Metas Genérica para as AP de Verificação e Validação na fase de diagnóstico 

 

       Não               Parcialmente           Largamente       Completamente 
Implementado      Implementado       Implementado       Implementado 
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4.1.3 Uma análise da fase de Diagnóstico sob a ótica da Pesquisa Ação 
Nessa etapa do estudo, os trabalhos foram conduzidos pelo pesquisador que atuou como 

especialista no CMMI. A partir da análise dos produtos gerados por 5 (cinco) projetos da unidade 

organizacional, diagnosticou-se o nível de implementação das áreas de Verificação e Validação. Os 

profissionais participaram dessa etapa, fornecendo informações que possibilitaram ao pesquisador 

chegar a uma conclusão sobre a implementação de algumas práticas das áreas de processo sendo 

analisadas.  

A existência de lacunas entre a prática adotada pela empresa, identificada através do 

diagnóstico, e o seu objetivo de atingir o nível 3 de capacidade das áreas de Verificação e 

Validação), corrobora a existência de um problema real a ser tratado, cujo dono é o Líder de Testes.  

No que tange à transferência de conhecimento entre os envolvidos nessa etapa, pode-se 

considerar que ela se materializa através do resultado do diagnóstico, ou seja, os profissionais 

adquiriram conhecimento do grau de implementação das práticas de Verificação e Validação na 

unidade organizacional avaliada. 

4.2 Planejar e Priorizar Ações 
Finalizada a fase de diagnóstico, cujos resultados foram apresentados às equipes envolvidas 

no estudo, iniciou-se a fase de Planejamento das Ações. Nessa fase, pesquisador e profissionais 

puderam definir e priorizar as ações a serem adotadas para aumentar a capacidade do processo de 

testes. Para dar suporte a esse planejamento, utilizou-se o Test Maturity Model Integration – TMMi, 

framework para a melhoria do processo de testes.  

A partir de uma explanação do pesquisador sobre essas práticas do TMMi, a equipe pode 

discutir e propor ações para as áreas de Verificação e Validação de acordo com o mapeamento 

proposto pelo autor no capítulo anterior e com os pontos de melhoria identificados durante o 

diagnóstico.  

Após a fase de proposição, deu-se início à priorização das ações. Além da capacidade do 

processo em cada uma das práticas, e da existência de recursos para sua implementação, também 

foram utilizados critérios propostos pela Abordagem para Implantação de Testes de Software - 

AITS (OCHNER, 2008) na priorização. A relação completa de critérios está descrita a seguir: 
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• Benefício – quanto maior o benefício que a ação trouxer para a organização, maior será a 

pontuação dada a esse critério (1-Nenhum, 2-Irrelevante, 3-Baixo, 4-Médio e 5-Alto); 

• Custo - quanto maior o custo de implementação da ação, menor a pontuação atribuída (1- 

Alto, 3 – Médio, 5-Baixo); 

• Interdependência – quanto maior independência da ação com relação a outras, menor a sua 

pontuação (1 – Dependente, 2- Independente) 

• Capacidade - quanto menor o grau de implementação identificado no diagnóstico, maior 

prioridade terá a ação correspondente (CI - 1, LI - 2, PI - 3, NI - 4); 

• Recursos – independente dos custos para a implementação da ação, é necessário que haja 

recursos disponíveis para sua execução. (1 - Não, 2 – Sim) 

As ações com maiores pontuações finais (soma dos pontos atribuídos a cada critério), são 

aquelas com maior prioridade na fase de implementação das melhorias. Contudo, é importante 

ressaltar que essa lista representa uma sugestão, que deve ser discutida entre os participantes para 

que o Plano de Ação seja elaborado. A Tabela 4.5 foi utilizada para apoiar essa atividade. 

Tabela 4.5 – Critérios utilizados na priorização das ações 

 Prática Ação Benefício Custo Interdependência Capacidade Recursos Pontuação 
            
            

            
            

            

 

Com exceção da Capacidade, identificada na etapa de diagnóstico, os demais critérios foram 

pontuados pelos profissionais, resultando no planejamento de 3 (três) iterações de melhoria do 

processo. Além da prioridade sugerida pelo método, a distribuição das ações pelas iterações foi 

influenciada pela dependência existente entre as mesmas e pelo progresso dos projetos selecionados 

para a pesquisa. O Apêndice F apresenta o Plano de Ação do estudo. 

 

4.2.1 Uma análise do Planejamento das ações sob a ótica da Pesquisa Ação 
A equipe de profissionais envolvidos no estudo teve atuação determinante, pois além de 

definir as ações em conjunto com o pesquisador, seu conhecimento acerca da empresa foi essencial 
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para a etapa de priorização. A existência de um mapeamento entre as práticas do TMMi e do CMMI 

direcionou a proposição das ações e deu mais agilidade ao processo. 

As discussões para definição do plano de ação possibilitaram que os profissionais 

envolvidos no estudo conhecessem o TMMi. Alguns sabiam da existência do Testing Maturity 

Model – TMM, mas nenhum deles conhecia o TMMi. De acordo com um dos membros da equipe 

de testes, "conhecia o CMMI porque usamos aqui na empresa, mas não sabia que tinha um modelo 

de qualidade exclusivo para testes...". De acordo com outro profissional envolvido com as 

atividades, "Conheci o TMM quanto estava estudando para a certificação do BSTQB6, mas não 

sabia que havia uma evolução dele. Foi muito bom participar desse trabalho, pois também 

funcionou como uma reciclagem". 

A partir da etapa seguinte, quando as ações foram executadas, a participação de todos foi 

ainda mais efetiva assim como a troca de conhecimentos. 

4.3 Implementar Ações de Melhorias 
Essa fase foi organizada em 3 (três) iterações, durante as quais houve participação efetiva 

dos profissionais na construção das soluções, principalmente dos membros da equipe independente 

de testes. Apesar das ações com foco na organização (definição de políticas e estratégia de testes, 

por exemplo) terem sido implementadas com certa facilidade, houve muita resistência à introdução 

de novas atividades nos projetos em andamento. 

Mesmo no projeto que ainda estava na fase de planejamento quando as atividades foram 

iniciadas, os compromissos firmados com o cliente impossibilitaram a inclusão de novas atividades 

decorrentes do plano de ação. Além desse problema, ao longo dessa fase, as prioridades 

estabelecidas pelo cliente foram alteradas, e um dos projetos chegou a ficar suspenso durante a 

pesquisa. 

De acordo com Kock (2004), essa falta de controle é uma das ameaças à pesquisa ação. 

Nesse sentido, ele propõe a realização de múltiplas iterações como um antídoto, pois o impacto 

causado pela interrupção de uma iteração é menor nesse cenário. De acordo com Kock, a existência 

de várias iterações possibilita ao pesquisador reavaliar seus métodos, pressupostos teóricos e até 

mesmo o próprio tema da pesquisa face aos acontecimentos.  

                                                 
6 Brasilian Software Test Qualification Board 
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Embora a equipe estivesse mais coesa ao se alcançar a fase de implementação das ações, 

esses problemas impactaram o andamento dos trabalhos. Além do projeto suspenso, novos projetos 

foram iniciados, e os profissionais envolvidos com o estudo foram alocados ao mesmo, 

comprometendo sua participação nas atividades. De forma a minimizar os impactos decorrentes, as 

ações passaram a ser implementadas, principalmente, pelo pesquisador e pelo Líder de Testes, 

comprometendo o aprendizado daqueles que precisaram se afastar da implementação das ações. 

No sentido de mitigar problemas desse tipo, é recomendável adotar um controle mais formal 

dos compromissos entre pesquisadores e participantes. Essa formalização, que corresponde a um 

tipo de controle da pesquisa ação, pode variar da assinatura de um contrato (mais formal) até um 

acordo verbal (mais informal) (AVISON, BASKERVILLE e MYERS, 2001). Estudo recente de 

Santos e Travassos (2009) identificou que a informalidade é predominante na realização de 

pesquisa ação em engenharia de software. 

Mas também houve mudanças no contexto da organização que foram favoráveis aos 

objetivos dessa pesquisa. O Plano de Ações elaborado pela equipe não contemplou a execução de 

testes não funcionais devido aos custos associados (identificação de instrutor, definição de ementa, 

preparação de material didático, etc.). Entretanto, durante a fase de implementação das ações, 

ocorreu um treinamento em Testes de Carga, promovido pela empresa, do qual participaram todos 

os membros da equipe independente de testes.  

O treinamento fez parte de uma ação para implantação de equipes independentes de teste em 

todos os departamentos de desenvolvimento, demonstrando a importância que tem sido dada às 

atividades de teste de software no contexto organizacional. Essa iniciativa reforça a relevância dos 

resultados dessa pesquisa para a organização.  

Embora possam ser consideradas antagônicas, as ações executadas pela empresa 

(desmobilização dos profissionais envolvidos no estudo, e promoção de capacitação em testes não 

funcionais) refletem o que ocorre na indústria de software: as mudanças ocorrem a todo tempo e é 

preciso adequar-se às mesmas, sempre buscando atingir melhores resultados.  

Apesar dos problemas apresentados, as três iterações foram realizadas e a maioria das ações 

foi implementada. Ao fim de cada iteração, os resultados foram avaliados por todos os participantes 

(fase Verificar resultados e aprender da AITS) e documentados a fim de serem incorporados ao 

processo de testes utilizado pela equipe (fase de Institucionalizar a melhoria da AITS). Novamente, 
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é importante reforçar que foi alterado o processo de testes da unidade organizacional participante do 

estudo, e não o processo padrão da organização. 

Para que o processo padrão fosse alterado, seria necessário submeter as sugestões à 

apreciação dos gestores responsáveis por sua evolução. Sendo assim, os resultados do estudo 

servirão de insumo para a submissão de Propostas de Melhoria do Processo – PMP's pelos 

profissionais. 

4.3.1 Uma análise sob a ótica da Pesquisa Ação 
Como se destacou na seção anterior, a colaboração entre os participantes do estudo 

(pesquisador e profissionais) foi bastante efetiva nessa fase, principalmente na primeira iteração. 

Em virtude dos problemas apresentados, essa colaboração foi comprometida. Apesar disso, 2 (dois) 

dos envolvidos conseguiram dar andamento à implementação das ações. Durante essa etapa da 

pesquisa, a transferência de conhecimento deu-se através das discussões durante a implementação 

das ações, na avaliação dos resultados e na documentação do processo. 

Conforme previsto na AITS, ao final de cada iteração, foi realizada uma reunião de 

avaliação na qual os participantes puderam expor sua opinião sobre o andamento dos trabalhos. 

Nessas reuniões, as lições aprendidas foram  registradas para subsidiar o planejamento das iterações 

seguintes. Um quadro com essas lições é apresentado na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6– Lições aprendidas durante a condução da pesquisa 

 Iteração Lição aprendida 

1 
É preciso ler o material sobre o TMMi referente à ação planejada e esclarecer as 
dúvidas com o grupo. Isso dá mais agilidade na exceção da ação 

1 
Os grupos responsáveis pelas ações devem possuir pessoas com experiências 
diferentes. Isso enriquece o aprendizado. 

2 
È importante que os recursos necessários à implementação das ações sejam 
garantidos pela empresa.  

2 
É necessário haver folga no planejamento das iterações, pois as atividades dos 
projetos podem impactar a participação das pessoas no grupo. 

3 
É mais produtivo ter menos pessoas trabalhando com maior dedicação aos 
trabalhos 

 

4.4 A Avaliação Final 
Conforme descrito no planejamento do estudo, o resultado da avaliação da capacidade dos 

processos de Verificação e Validação da organização alvo antes da implementação de qualquer 
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melhoria foi utilizada como uma baseline para efeitos de comparação. Os resultados dessa avaliação 

foram apresentados na seção 4.1 A Avaliação Inicial – Diagnóstico, nesse capítulo. 

O objetivo da seção atual é apresentar o resultado de uma nova avaliação da capacidade do 

processo de Ver&Val utilizado nas equipes participantes do estudo, após implementadas as ações 

de melhoria (Apêndice F). Através dessa avaliação, serão definidos os resultados das variáveis 

NCVerD – Nível de Capacidade da área de Verificação após implementação das melhorias, e 

NCValD – Nível de Capacidade da área de Validação após implementação das melhorias. O 

método utilizado para a determinação do valor dessas variáveis está descrito no Apêndice D. 

Para apresentação dos resultados, utilizou-se uma descrição comparativa à avaliação inicial 

de cara uma das metas (específicas e genéricas). Foram analisadas evidências de 4 (quatro) dos 

5(cinco) projetos que participaram da avaliação inicial, todos em andamento. Devido à participação 

do pesquisador na implementação das ações de melhoria, não foi necessário recorrer à realização de 

entrevistas. Mais uma vez, é importante destacar que a abrangência desses resultados está limitada 

às equipes participantes do estudo, ou seja, os resultados são válidos apenas para os projetos 

avaliados.  

4.4.1 Área de Processo: Verificação 

Metas Específicas 

Meta Específica: Preparar para Verificação. 

PE 1.1 – Selecionar produtos para verificação – os Planos de Teste dos projetos avaliados 

estão documentados e versionados no repositório. Esses planos passaram por revisão em função da 

definição da estratégia de testes da organização, documentando adequadamente a abordagem a ser 

utilizada pelos projetos. Um critério padrão de qualidade foi definido e adotado pelos projetos. Os 

produtos a serem submetidos ao processo de verificação foram devidamente identificados, inclusive 

aqueles submetidos à verificação estática. Sendo assim, a prática foi avaliada como Completamente 

Implementada. 

PE 1.2 – Estabelecer o ambiente de verificação – o ambiente de testes existente foi 

documentado e divulgado para a equipe. Também foi criada uma "Agenda de utilização" de forma a 

dar maior visibilidade sobre a utilização do mesmo. A estratégia de testes da organização define que 

os problemas nesse ambiente devem ser reportados na ferramenta de acompanhamento de erros 
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(Mantis). De acordo com essa estratégia, o plano de testes deve especificar um conjunto de casos de 

teste a ser executado para validar o funcionamento do ambiente (de testes) e da build a ser testada 

(intake test). A prática foi avaliada como Completamente Implementada. 

PE 1.3 – Definir procedimentos e critérios para verificação - Durante a definição da 

estratégia de testes da organização, as discussões possibilitaram uma troca de conhecimentos entre 

pesquisador e profissionais muito rica. Essa estratégia define os estágios de teste a serem 

executados, seus objetivos e responsáveis. No documento, também foram estabelecidos os tipos de 

revisão a serem utilizados para cada produto de trabalho. Embora já fosse realizada dessa maneira, a 

priorização dos Casos de Teste a partir da importância dos mesmos para o produto foi formalmente 

definida. Todavia, ainda há muito o que melhorar no processo quanto à utilização de técnicas de 

Teste Baseado em Riscos, pois em virtude dos custos associados nenhuma ação dessa natureza foi 

executada.  

Definiu-se que cada projeto deveria estabelecer um conjunto de casos de teste a ser executado no 

início de cada bateria a fim de verificar o funcionamento adequado do ambiente e a qualidade da 

build disponibilizada para testes. Além disso, os projetos passaram a definir um critério de 

qualidade a ser alcançado pela build nesse teste inicial. Da mesma maneira, os projetos passaram a 

definir critérios para a suspensão e reinício da bateria, e a expectativa de qualidade para cada uma 

das builds, ou seja, um critério de encerramento para as baterias (quantidade de erros encontrados e 

cobertura mínima dos requisitos, por exemplo). 

No que tange aos testes não funcionais, como relatado anteriormente, a empresa promoveu um 

treinamento para a realização de testes de carga utilizando a ferramenta JMeter. Esse resultado 

superou as expectativas do estudo, pois não fazia parte do Plano de Ação. Todavia, a realização 

desse tipo de teste ainda não faz parte do planejamento dos projetos.  

Durante o estudo, iniciou-se uma discussão sobre técnicas para o projeto de casos de teste. No 

entanto, não houve nenhum treinamento formal nem alteração das práticas já institucionalizadas 

antes da implementação das melhorias. A equipe continua utilizando a técnica de Testes baseados 

em Casos de Uso. Assim, a prática foi avaliada como Completamente Implementada. 

Meta Específica: Realizar Revisões por Pares 

PE 2.1 – Preparar a revisão por pares – A estratégia definida ao longo do estudo, 

estabeleceu a utilização de diferentes técnicas de revisão (revisão por par, revisão técnica e 
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inspeção). A revisão de código fonte foi adotada em todos os projetos avaliados, respeitando-se as 

devidas particularidades. Acredita-se que é possível refinar o critério de entrada das revisões. 

Conforme resultado do diagnóstico, o processo padrão já estabelecia critérios para a reverificação. 

Dessa forma, a prática foi avalida como Completamente Implementada. 

PE 2.2 – Realizar as revisões identificando os problemas – A revisão dos Documentos de 

Requisitos (inspeção), dos Casos de Teste (revisão por par), do Modelo de Projeto (revisão por 

par/walkthrough) e do código fonte (revisão por par/walkthrough) está institucionalizada em todos 

os projetos avaliados, assim como a revisão de Planos (de Projeto, de Testes, de Homologação, de 

Gestão de Configuração, etc.). São coletadas as seguintes métricas: quantidade de defeitos por tipo, 

quantidade de defeitos por situação e percentual de artefatos revisados. Recomenda-se a definição 

de métricas relativas ao esforço empregado nas revisões e a taxa de defeitos por tipo de artefato. A 

prática foi avalida como Completamente Implementada 

PE 2.3 – Analisar os dados das revisões – embora algumas métricas de revisão tenham sido 

coletadas, é preciso que as mesmas sejam analisadas adequadamente. De acordo com os 

documentos avaliados, a análise dos resultados tem se limitado a relatar se o critério mínimo de 

cobertura foi cumprido. A execução do plano de ação não foi efetiva no que tange a essa prática. 

Como sugestão, pode-se analisar o percentual de defeitos descobertos por fase, esforço estimado 

versus esforço realizado e gravidade dos defeitos encontrados, por exemplo. Sendo assim, a prática 

foi avaliada como Parcialmente Implementada. 

 Meta específica - ME3 – Verificar os produtos de trabalho selecionados 

PE 3.1 – Executar a verificação – As discussões realizadas ao longo do estudo permitiram à 

equipe ter ma visão mais adequada das atividades de verificação que executam. Embora os testes de 

sistema continuem demandando o maior esforço da equipe independente, os projetos realizam 

verificação estática para vários produtos de trabalho. A definição de critérios para verificação do 

ambiente como parte dos critérios de entrada (intake test) fez com que os problemas identificados 

passassem a ser registrados na ferramenta Mantis, utilizada para cadastrar as falhas, erros e faltas 

encontrados durante as atividades de verificação. 

A ferramenta Testlink é utilizada por todos os projetos para armazenar as informações sobre 

casos de teste, planejamento e execução das baterias. Embora a equipe tenha recebido treinamento 
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para realização de testes de carga, sua realização ainda não está institucionalizada.  A prática foi 

avaliada como Completamente Implementada. 

PE 3.2 – Analisar os resultados da verificação – observa-se uma melhora quanto ao 

conteúdo dos Relatórios de Testes, que passaram a apresentar os seguintes dados e informações: 

status dos problemas relatados durante a bateria e durante o projeto, atendimento aos requisitos de 

qualidade definidos durante o planejamento, resumos dos problemas ocorridos ao longo da bateria e 

as lições aprendidas. Ainda não foi institucionalizada a prática de avaliar os resultados em conjunto 

com toda a equipe com o objetivo de identificar possíveis causas raízes para os problemas e definir 

ações preventivas. Outro ponto de melhoria diz respeito à avaliação das revisões, conforme descrito 

na prática PE 1.3. O relatório de testes deve apresentar uma avaliação do conjunto das revisões 

realizadas no projeto.  

Também não foram registradas novas sugestões de melhoria do processo de verificação nos 

relatórios avaliados, embora a importância dessa atividade tenha sido bastante discutida durante a 

fase de implementação das ações. A melhoria contínua do processo é essencial para que ele possa 

ser aprimorado e, assim, acompanhar a evolução das necessidades de seus usuários. Essa foi a 

prática de Verificação em que houve menos progresso após a implantação das ações de melhoria, o 

que merece atenção especial das equipes nos próximos projetos. Dessa forma, a prática foi avaliada 

como Parcialmente Implementada. 

Tabela 4.7– Resultados da Avaliação Final da Área de Processo de Verificação – Metas Específicas 

Embora o nível de satisfação das metas específicas tenha aumentado a partir da 

implementação das ações de melhoria (Figura 4.2), esse aumento não foi suficiente para que todas 

Descrição Resultado Final Resultado Inicial 
Área de Processo: Verificação Não Satisfeita Não Satisfeita 
Meta Específica:  Preparar para verificação Satisfeita Não Satisfeita 
PE 1.1 – Selecionar produtos para verificação CI LI 
PE 1.2 – Estabelecer  o ambiente de verificação CI LI 
PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para verificação CI LI 
Meta Específica:  ME2 – Realizar Revisões por Pares Não Satisfeita Não Satisfeita 
PE 2.1 – Preparar a revisão por pares CI PI 
PE 2.2 – Realizar as revisões identificando os problemas CI PI 
PE 2.3 – Analisar os dados das revisões PI PI 
   
Meta Específica: ME3 – Verificar os produtos de trabalho 
selecionados 

Não Satisfeita Não Satisfeita 

PE 3.1 – Executar a verificação CI CI 
PE 3.2 – Analisar os resultados da verificação PI PI 
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elas fossem satisfeitas. Esse resultado, independentemente do nível de satisfação das metas 

genéricas, já define que o processo de testes continua no Nível 0 (zero) de capacidade do CMMI. 

Ou seja, as ações implementadas foram menos eficientes do que o previsto. A Tabela 4.7 apresenta 

o resultado. 
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Figura 4.2– Satisfação das Metas Específicas de Verificação 

 Contudo, observando-se os resultados relativos às práticas específicas, tem-se uma visão 

mais precisa da melhoria relativa à implementação do CMMI nos projetos avaliados (Figura 4.3). 
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Figura 4.3– Implementação das Práticas Específicas de Verificação 
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Metas Genéricas 

Meta genérica: Institucionalizar um processo gerenciado 

Estabelecer uma política organizacional: Uma nova edição da norma organizacional que 

trata do desenvolvimento de software foi publicada durante a realização da pesquisa. Embora a 

nova versão contemple algumas das alterações propostas pela equipe, ainda se faz necessário 

esclarecer o alinhamento com os objetivos estratégicos. Sendo assim, uma proposta de revisão da 

norma foi submetida à área responsável por sua manutenção. Houve um trabalho de divulgação da 

norma entre as equipes participantes do estudo, e o encaminhamento de outra proposta de melhoria 

para o processo visando à inclusão de referência à norma no texto do processo padrão da 

organização. A prática foi avalida como Completamente Implementada. 

 Planejar o processo: Os planos de projeto foram revisados de forma a documentar 

adequadamente o processo a ser utilizado pelo projeto. Os compromissos negociados com a  Equipe 

Independente de Testes passaram a ser documentados na seção de compromissos com Partes 

Interessadas do Plano de Projeto. Assim, a prática foi avaliada como Completamente 

Implementada. 

Fornecer Recursos: foi elaborado um documento descrevendo os papéis da equipe 

independente (líder de testes, arquiteto de testes, projetista de testes, testador) e suas 

responsabilidades. Dessa forma, a prática foi avaliada como Completamente Implementada. 

Atribuir responsabilidades: não foram implementadas ações relacionadas a essa prática, que 

já se encontrava Completamente Implementada durante o diagnóstico.  

Treinar Pessoas: a partir da documentação dos papéis e responsabilidade, foi possível 

identificar as necessidades de treinamento em técnicas/métodos/ferramentas de verificação de 

software. A empresa tem buscado promover essa capacitação ao longo do ano. Durante a pesquisa, 

inclusive, foi ministrado um curso sobre Testes Não-funcionais. As necessidades foram 

encaminhadas à área responsável pelo planejamento de treinamentos. Além disso, a equipe de testes 

definiu a retomada das reuniões semanais com o objetivo de estudar assuntos inerentes à execução 

de suas atividades. A própria participação das pessoas nessa pesquisa, possibilitou seu 

envolvimento em discussões para a melhoria do processo. Dessa maneira, a prática foi avaliada 

como Largamente Implementada. 
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Gerenciar configurações: durante o diagnóstico identificou-se que em todos os projetos 

possuíam Planos de Teste versionados no repositório de configuração. Os artefatos foram 

versionados, revisados e aprovados pelo Gerente de Projeto. Não foram identificados outros 

problemas. Assim, a prática foi avalidada como Completamente Implementada. 

Identificar e Envolver Stakeholders relevantes: os planos de teste foram revisados e 

aprovados pelos respectivos gerentes de projeto. O planejamento da alocação de recursos está 

documentado no Cronograma de Testes e na Ferramenta de Gestão de Solicitações e Mudanças. No 

caso de haver descumprimento de algum compromisso que afete a execução das atividades de 

verificação, o fato é relatado no Relatório de Testes ou mesmo no Plano de Ações do Projeto. Caso 

esse problema represente um risco para o projeto, o mesmo é cadastrado no Plano de Riscos do 

projeto. Apesar de não haver nenhum documento formalizando o patrocínio da gerência sênior à 

equipe independente de testes, ações corporativas têm demonstrado a importância que tem sido 

dada para essas equipes. Sendo assim, a prática foi avaliada como Completamente Implementada. 

Monitorar e Controlar o Processo: a equipe de testes passou a emitir um boletim periódico 

sobre o andamento das atividades. Durante os períodos de execução dos testes, esses boletins são 

diários de forma a manter as equipes sempre informadas. Embora esse monitoramento já ocorresse, 

os resultados não eram documentados, salvo na ocorrência de problemas. O acompanhamento 

sistemático de ações que afetam as atividades de teste não é uma prática institucionalizada. Embora 

haja a troca de informações por vários meios (telefone, correio eletrônico, comunicador instantâneo, 

etc.) quando da ocorrência de algum problema, é importante que essas ações sejam cadastradas no 

Plano de Ação do Projeto de forma a dar visibilidade das mesmas a todos os envolvidos, o que 

ainda não ocorre em todos os projetos. Dessa forma, a prática foi avaliada como Largaente 

Implementada. 

Avaliar objetivamente a aderência: houve muita resistência por parte das equipes de projeto 

em adotar a verificação sistemática do uso do processo (de verificação). Incluir a revisão dessas 

atividades acarretaria num aumento de esforço que não foi autorizado pelos gerentes de projeto. 

Alem disso, não podemos deixar de ressaltar que há uma resistência natural das pessoas em terem 

seu trabalho auditado. Acredita-se que com o amadurecimento na realização das atividades elas 

passarão a compor, naturalmente, o escopo das revisões de garantia da qualidade. A prática foi 

avaliada como Largamente Implementada. 
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Rever a situação com a gerência sênior: de forma a manter a gerência superior sempre 

informada sobre as atividades de verificação, foi proposta a emissão de um relatório mensal 

consolidando as principais informações sobre o planejamento e execução das atividades de 

verificação. Contudo, face à indisponibilidade de recursos, essa ação ainda não foi concretizada. 

Assim, a prática continuou sendo avaliada como Largamente Implementada. 

Meta genérica: Institucionalizar um Processo Definido 

Estabelecer um processo definido: A adaptação do processo padrão para os projetos está 

documentada adequadamente nos Plano de Projeto. Não foi possível encontrar evidências de que as 

equipes tenham submetido propostas de melhoria ao processo, além daquelas que foram motivadas 

pela realização da pesquisa. A prática foi avaliada como Largamente Implementada. 

Coletar Informações de Melhoria: não foram identificadas mudanças relativas a essa prática 

com relação à avaliação inicial. As equipes precisam se conscientizar de que o compartilhamento 

das informações pode gerar benefícios para toda a organização. É importante que a Base de 

Soluções seja utilizada, até mesmo para que seja possível identificar melhorias necessárias. As 

equipes também precisam iniciar a análise das métricas de verificação para que seja gerada uma 

base histórica. A existência de dados históricos facilita o planejamento das atividades e possibilita a 

organização ter uma visão mais precisa dos resultados que vem obtendo com o uso do processo. A 

prática foi avaliada como Parcialmente Implementada. 

Como o resultado da avaliação inicial já indicou um bom nível de implementação das 

práticas genéricas, era esperado que o progresso na execução das mesmas fosse maior que o 

observado para as práticas específicas. Esse comportamento denota que as equipes avaliadas têm 

mais facilidade em melhorar aquilo que já executam.   

Embora o nível de satisfação das metas específicas tenha aumentado a partir da 

implementação das ações de melhoria, esse aumento não foi suficiente para que todas elas fossem 

satisfeitas. Esse resultado, independentemente do nível de satisfação das metas genéricas, já define 

que o processo de testes continua no Nível 0 (zero) de capacidade do CMMI. Ou seja, as ações 

implementadas foram menos eficientes do que o previsto. Contudo, observando-se os resultados 

relativos às práticas específicas, tem-se uma visão mais precisa da melhoria relativa à 

implementação do CMMI nos projetos avaliados (Figura 4.4). O resultado consolidado pode ser 

visto na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8– Resultados da Avaliação Final da Área de Processo de Verificação – Metas Genéricas 

 

 
 
 
4.4.2 Área de Processo: Validação 

Metas Específicas 

Meta Específica: Validar o produto ou componentes do produto 

PE 1.1 – Selecionar  produtos para validação – a partir da definição das estratégias de testes 

e de revisões, as equipes passaram a contar com uma especificação genérica dos métodos a serem 

utilizados na verificação e validação de vários produtos de trabalho. Dessa forma, o planejamento 

das atividades de validação passou a documentar os métodos de validação utilizados. Apesar de a 

equipe ter recebido um treinamento inicial sobre testes não funcionais, sua utilização sistemática 

ainda não está institucionalizada.  Sendo assim, a prática foi avaliada como Largamente 

Implementada. 

Descrição Resultado Final Resultado Inicial 
Meta genérica: Institucionalizar um processo gerenciado Não Satisfeita Não Satisfeita 
   
Estabelecer uma política organizacional CI LI 
Planejar o processo CI LI 
Fornecer Recursos CI CI 
Atribuir responsabilidades CI CI 
Treinar Pessoas LI PI 
Gerenciar Configurações CI LI 
Identificar e Envolver Stakeholders relevantes CI CI 
Monitorar e Controlar o Processo LI PI 
Avaliar objetivamente a aderência LI LI 
Rever a situação com a gerência sênior LI LI 
   
Meta genérica: Institucionalizar um Processo Definido Não Satisfeita Não Satisfeita 
   
Estabelecer um processo definido LI LI 
Coletar Informações de Melhoria PI PI 
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Figura 4.4– Satisfação das Práticas Genéricas para a AP de Verificação 

PE 1.2 – Estabelecer ambiente de validação – as práticas de definição do ambiente 

continuam a ser executadas conforme descrito na avaliação inicial. É importante destacar que a 

gestão ao ambiente de homologação está sob a responsabilidade do cliente. A prática foi avaliada 

como Completamente Implementada. 

PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para validação – a estratégia de testes 

definida durante o estudo estabeleceu os objetivos, responsáveis e os métodos a serem utilizados 

pelos testes de aceitação. Os projetos também utilizam técnicas de análise estática na validação.  Os 

planos de projeto foram atualizados para documentar os critérios a serem utilizados na validação. 

Os projetos passaram a adotar um critério mínimo de qualidade para que um produto possa ser 

levado à validação do cliente. Também passaram a especificar a expectativa quanto aos resultados 

da validação a fim de subsidiar uma análise do previsto x realizado.  Embora a equipe tenha sido 

       Não               Parcialmente           Largamente       Completamente 
Implementado      Implementado       Implementado       Implementado 
 



 

 

74 

treinada para a realização de testes de carga, a realização desse tipo de teste ainda não foi 

incorporada aos projetos. A prática foi avaliada como Completamente Implementada. 

Meta Específica: Validar o produto ou componentes do produto 

PE 2.1 – Realizar Validação – foi adotada a geração de um relatório descrevendo as 

atividades realizadas, os problemas encontrados e o resultado de eventuais negociações. Esse 

relatório não substitui o documento que formaliza a aprovação do produto pelo cliente. Essa prática 

foi avaliada como Completamente Implementada. 

PE 2.2 – Analisar resultados da validação – o relatório de validação também apresenta a 

situação atual dos problemas identificados durante as atividades, traz uma análise da qualidade 

esperada X qualidade observada e outras considerações que o responsável considerar importante 

(desvios de prazo, de esforço, falta de comprometimento dos envolvidos, etc.). A análise crítica dos 

erros encontrados foi adotada por um dos projetos, mas informalmente. Espera-se que a prática 

possa ser institucionalizada em todos os projetos da equipe. Sendo assim, a prática foi avaliada 

como Largamente Implementada. 

0

1

2

Preparar para Validação Validar o produto ou componentes

do produto

Avaliação Inicial Avaliação Final

 

Figura 4.5– Satisfação das Metas Específicas de Validação 

Como se pode observar na Figura 4.5, as ações implementadas ao longo do estudo foram 

suficientes para que todas as metas da área de processo de validação fossem satisfeitas. Dessa 

forma, ainda sem avaliar as metas genéricas, já é possível afirmar que houve um aumento na 

capacidade do processo de validação de acordo com o CMMI. Contudo, é importante destacar que a 
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Não Satisfeita 
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efetividade desse processo ainda pode ser melhorada, por exemplo, com a inclusão de 

procedimentos para a validação de requisitos não funcionais. O resultado da satisfação das práticas 

e metas é apresentado na Tabela 4.9 e na Figura 4.6. 

Tabela 4.9 – Resultados da Avaliação Final da Área de Processo de Validação – Metas Específicas 

 

 

Metas Genéricas 

Meta genérica: Institucionalizar um processo gerenciado 

Estabelecer uma política organizacional: embora uma nova versão da norma organizacional 

que regulamenta o desenvolvimento de software tenha sido publicada, ainda é necessário esclarecer 

o alinhamento das atividades com os objetivos estratégicos. Sendo assim, uma nova proposta de 

revisão da norma foi submetida à avaliação dos gestores do processo padrão da organização. 

Também foi sugerida a inclusão de referência à norma no texto do processo padrão da organização.  

Prática avaliada como Completamente Implementada. 

Planejar o processo: Os planos de projeto foram revisados de forma a documentar 

adequadamente o processo a ser utilizado pelo projeto. Assim, a prática foi avaliada como 

Completamente Implementada. 

Fornecer Recursos: não foram implementadas ações relacionadas a essa prática, que já se 

encontrava completamente implementada durante o diagnóstico. 

Atribuir responsabilidades: não foram implementadas ações relacionadas a essa prática, que 

já se encontrava completamente implementada durante o diagnóstico. 

Descrição Resultado Final Resultado Inicial 
Área de Processo: Validação Satisfeita Não Satisfeita 
   
Meta Específica:  Preparar para validação Satisfeita Não Satisfeita 
PE 1.1 – Selecionar produtos para validação LI LI 
PE 1.2 – Estabelecer  o ambiente de validação CI CI 
PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para validação CI LI 
   
Meta Específica: Validar o produto ou componentes do 
produto 

Satisfeita Não Satisfeita 

PE 2.1 – Realizar validação  CI LI 
PE 2.2 – Analisar os resultados da validação LI LI 
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Treinar Pessoas: foi elaborado um plano de treinamento contemplando necessidades, muitas 

vezes, comuns aos processos de verificação e validação como técnicas e ferramentas de testes não 

funcionais. O Plano foi encaminhado à área responsável pelo planejamento de treinamentos. Além 

disso, a equipe de testes decidiu retomar as reuniões semanais para estudo. Embora não faça parte 

de uma prática institucional, a participação dos profissionais nesse estudo também contribuiu para 

sua capacitação. Dessaforma, a prática foia vlaiada como Largamente Implementada. 

 Gerenciar configurações: não foram implementadas ações relacionadas a essa prática, que 

já se encontrava completamente implementada durante o diagnóstico. 

Identificar e Envolver Stakeholders relevantes: definiu-se que o relatório de validação, 

documento proposto ao longo do estudo, deve registrar problemas de envolvimento das partes 

interessadas nas atividades de validação. A prática foi avaliada como Completamente 

Implementada. 
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Figura 4.6– Satisfação das Práticas Específicas de Validação 

Monitorar e Controlar o Processo: decidiu-se pela emissão de um boletim periódico sobre as 

atividades de validação. Durante as homologações, esse boletim deve ser divulgado diariamente. 

Antes de a validação ser iniciada, verifica-se o atendimento ao critério de entrada definido no 

planejamento. Caso a atividades seja iniciada sem que o produto tenha atendido a esse critério, a 

       Não                 Parcialmente              Largamente          Completamente 
Implementado        Implementado           Implementado         Implementado 
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situação deve ser descrita no boletim e no Relatório de Validação. Essa prática se encontra 

Largmente Implementada pela organização. 

Avaliar objetivamente a aderência: assim como ocorreu com o processo de verificação, 

houve resistência das equipes para que o escopo das revisões de aderência ao processo 

contemplasse as atividades de homologação. A prática continua Largamente Implementada. 

Rever a situação com a gerência sênior: para manter a gerência superior sempre informada 

sobre as atividades de validação, definiu-se pela emissão de um relatório mensal consolidando as 

principais informações sobre o planejamento e execução dessas atividades. Até o momento dessa 

avaliação, nenhum relatório tinha sido divulgado. A prática foi avaliada como Largamente 

Implementada. 

Meta genérica: Institucionalizar um Processo Definido 

Estabelecer um processo definido: A adaptação do processo padrão para os projetos está 

documentada adequadamente no Plano de Projeto. Assim, a prática foi avaliada como 

Completamente Implementada. 

Coletar Informações de Melhoria: não foram identificadas mudanças relativas a essa prática 

com relação à avaliação inicial. Não foram feitas contribuições à Base de soluções nem submetidas 

proposta de melhoria ao processo. É preciso adotar medidas contínuas de conscientização a fim de 

que esse cenário seja modificado. O tempo restrito da realização desse estudo não foi suficiente para 

promover essa mudança. Dessa forma, a prática continua Parcialmente Implementada pela 

organização. 

Apesar da melhoria no grau de implementação de várias práticas do nível 2 de capacidade, 

nem todas foram satisfeitas. Sendo assim, como foram satisfeitas as metas específicas, o processo 

de Validação está no nível 1 de capacidade do CMMI. Os resultados finais podem ser vistos na 

Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10– Resultados da Avaliação Final da Área de Processo de Validação – Metas Genéricas 

 

4.5 Resultados 
 De acordo com os dados apresentados nesse capítulo, o processo de testes utilizado nos 

projetos avaliados não implementa a totalidade das práticas das áreas de Verificação e Validação do 

CMMI. Durante a fase de diagnóstico do estudo, os processos estavam no Nível 0 de Capacidade, 

definido pelo modelo. 

 Com o objetivo de aumentar a capacidade desses processos até o Nível 3, um conjunto de 

ações de melhoria foi definido pelos participantes do estudo (pesquisador e profissionais). Essas 

ações foram propostas com base nas práticas definidas TMMi, modelo de processo de testes, 

utilizando o mapeamento proposto pelo pesquisador  entre o CMMI e o TMMi. Depois de 

priorizadas, as ações foram executadas durante 3 (três) iterações de melhoria do processo. 

 Ao longo dessas iterações, houve uma variação significativa no grau de participação dos 

envolvidos. Durante o diagnóstico e também na avaliação final da capacidade dos processos de 

verificação e validação, os trabalhos foram executados com atuação quase exclusiva do 

pesquisador, o que era esperado.  

A partir da fase de Planejamento e Priorização das Ações, o envolvimento dos profissionais 

cresceu, e eles participaram ativamente das discussões que culminaram com a definição do Plano de 

Ação. A colaboração dos profissionais na condução dos trabalhos teve continuidade na fase de 

implementação das ações, quando o controle dos trabalhos passou a ser exercido por eles. 

Descrição Resultado Final Resultado Inicial 
Meta genérica: Institucionalizar um processo gerenciado Satisfeita Não Satisfeita 
Estabelecer uma política organizacional CI LI 
Planejar o processo CI LI 
Fornecer Recursos CI CI 
Atribuir responsabilidades CI CI 
Treinar Pessoas LI PI 
Gerenciar Configurações CI CI 
Identificar e Envolver Stakeholders relevantes CI CI 
Monitorar e Controlar o Processo LI LI 
Avaliar objetivamente a aderência LI LI 
Rever a situação com a gerência sênior LI LI 
   
Meta genérica: Institucionalizar um Processo Definido Não Satisfeita Não Satisfeita 
Estabelecer um processo definido CI CI 
Coletar Informações de Melhoria PI PI 
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Contudo, a partir da segunda iteração, começaram a surgir alguns problemas: um dos 

projetos foi interrompido e alguns dos profissionais foram realocados para atender a outro cliente, 

comprometendo a execução das atividades. Além disso, outras ações deixaram de ser implantadas 

porque o Gerente de Projeto não concordou com a inclusão de novas atividades no projeto. 

Esses fatos exemplificam problemas típicos de uma pesquisa ação. De acordo com Avison, 

Baskerville e Myers (2001), o grau de (in)formalismo com que os compromissos foram firmados 

pode ter contribuído para a realocação de parte da equipe envolvida com o estudo. Os autores 

também destacam a falta de autoridade do pesquisador na condução dos trabalhos. Segundo eles, 

dificilmente uma organização delega ao pesquisar o poder para a tomada de decisão numa pesquisa 

dessa natureza devido aos riscos que isso pode representar para os projetos. 

Embora o estudo tenha sido planejado para ocorrer em várias iterações, o que minimiza o 

impacto dessas mudanças que fogem ao controle do pesquisador, ainda assim os resultados foram 

comprometidos. Apesar de ter havido uma maior dedicação do Líder de testes após a redução da 

equipe de profissionais envolvidos no estudo, não foi possível pôr em prática todas as ações 

planejadas. 

Finalizada a etapa de implementação das ações, uma nova avaliação da capacidade do 

processo de testes foi conduzida pelo pesquisador. Essa avaliação corresponde à determinação do 

valor das variáveis NCVerD  (Nível de Capacidade da área de Verificação após implementação das 

melhorias) e NCValD (Nível de Capacidade da área de Validação após implementação das 

melhorias), que deram supor à verificação da hipótese da pesquisa. 

A partir dessa avaliação, chegou-se à conclusão que o processo de testes da unidade 

organizacional participante do estudo possui Nível 0 de capacidade em Verificação, e Nível 1 de 

capacidade em Validação de acordo com o CMMI. O resultado ficou distante da mudança que era 

desejada pela organização (alcançar o nível 3 de capacidade) e repercute nas conclusões a que o 

pesquisador pode chegar. 

Partindo da hipótese que o TMMi contribui para se alcançar os objetivos estabelecidos pelo 

CMMI para o nível 3 de capacidade nas áreas de Verificação e Validação (V&V), foram 

formulados os seguintes objetivos específicos para essa pesquisa: 

• Identificar no TMMi as práticas que podem contribuir para o alcance das metas 

específicas do CMMI para as áreas de processo de Verificação e Validação; 
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• Identificar no TMMi as práticas que podem contribuir para o alcance das metas 

genéricas correspondentes aos níveis 2 e 3 de capacidade do CMMI em sua representação contínua, 

para as áreas de processo de Verificação e Validação; 

• Implementar melhorias no processo de testes (verificação e validação) a partir de 

práticas do TMMi de forma a alcançar o nível 3 de capacidade do CMMI para essas áreas. 

Os dois primeiros foram atingidos e foram apresentados na seção "CMMI e TMMi - Uma 

proposta de utilização conjunta". O mapeamento feito pelo autor entre práticas dos dois modelos 

serviu como base para a elaboração do Plano de Ação. O terceiro objetivo não foi atingido, 

conforme resultado da avaliação final do processo de testes. 

4.5.1 Verificação das Hipóteses 
Para a verificação das hipóteses definidas no estudo, serão utilizadas as variáveis 

apresentadas na Tabela 4.11, cujos valores foram obtidos através da realização de avaliações 

simuladas do CMMI, cujos resultados foram apresentados nas seções 4.1 (A Avaliação Inicial – 

Diagnóstico) e 4.4 (A Avaliação Final). 

Tabela 4.11 - Sujeitos selecionados para o estudo 

Variável Valor 
NCVerA  0 
NCValA 0 

NCVerD 0 
NCValD 1 

De acordo com esses resultados, não temos evidências para rejeitar a hipótese H'0, que 

define não haver diferença entre o nível de capacidade na Área de Processo de Verificação, antes e 

depois das melhorias implantadas, ou seja, NCVerA = NCVerD. 

Contudo, embora o nível de capacidade do processo não tenha aumentado a partir da adoção 

de práticas do TMMi, ao se observar o grau de implementação das práticas genéricas e específicas, 

é possível constatar que houve melhora (Figuras 4.7 e 4.8). 
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Figura 4.7  -Implementação das Práticas Específicas de Verificação 
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Figura 4.8– Satisfação das Práticas Genéricas para a AP de Verificação 
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Com relação à área de processo de Validação, a capacidade do processo de testes avaliado 

aumentou após a implementação das melhorias. Dessa forma, embora não tenha sido possível 

alcançar o nível 3 e capacidade, tem-se evidências para rejeitar a hipótese nula H''0, de acordo com a 

qual não há diferença entre o nível de capacidade na Área de Processo de Validação antes e depois 

das melhorias implantadas. As figuras 4.9 e 4.10 apresentam uma comparação entre o grau de 

implementação das práticas genéricas e específicas para a área de processo de Validação. 

Assim, embora os resultados não demonstrem que as práticas do TMMi possibilitam o 

alcance do nível 3 de capacidade em Verificação e Validação, é possível afirmar que o modelo dá 

suporte ao alcance das metas do CMMI para essas áreas de processo. É preciso dar continuidade a 

essa investigação, realizando outros estudos para se chegar a resultados mais conclusivos sobre a 

utilização conjunta dos dois modelos. 
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Figura 4.9– Satisfação das Práticas Específicas de Validação 
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Figura 4.10– Satisfação das Práticas Genéricas – Validação 
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5 Conclusão 
Nesse capítulo são apresentadas as considerações finais sobre a 

pesquisa desenvolvida nessa dissertação, descrevendo as 

contribuições do trabalho, dificuldades encontradas e propostas 

de trabalhos futuros 

 

5.1 Considerações finais e Principais Contribuições 

Esse trabalho apresentou uma proposta de utilização do TMMi como um catálogo de boas práticas 

em Teste de Software, a partir do qual foram planejadas melhorias para o processo de testes de uma 

organização. Essas melhorias tiveram como objetivo fazer com que o processo de testes alcançasse 

o nível 3 de capacidade do CMMI para as áreas de processo de Verificação e Validação. 

Para dar suporte ao planejamento dessas melhorias, foi realizado um mapeamento entre as 

práticas dos dois modelos, utilizado para definir as ações a serem implementadas. Além desse 

mapeamento, a pesquisa se utilizou da Abordagem para Implantação de Testes de Software – AITS 

para conduzir a iniciativa de melhoria. 

Fundamentada em outros modelos de melhoria de processo, a AITS agrega princípios de 

metodologias ágeis (Extreme Programming e SCRUM, por exemplo), conferindo mais simplicidade 

ao processo de melhoria e apresentando resultados em curto prazo, através da realização de 

iterações de melhoria. Sua utilização mostrou-se bastante adequada para a realização de um estudo 

baseado na abordagem de pesquisa ação. 

A pesquisa ação é uma abordagem de pesquisa na qual pesquisador e profissionais atuam de 

maneira colaborativa para implementar melhorias que levem à resolução de um problema real, 

relevante para todos os envolvidos. O pesquisador visa não apenas a resolver o problema, mas 

também estudar a experiência na resolução do mesmo. Essa abordagem ainda é pouco utilizada na 

realização de pesquisas em Engenharia de Software.  

Nesse cenário, acreditamos que esse trabalho apresenta as seguintes contribuições: 

• Experiência na aplicação da pesquisa ação no contexto da Engenharia de Software; 
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• Demonstração da aplicabilidade de uma adaptação da AITS no contexto de uma 

empresa que já possui um processo de testes; 

• Questionário para avaliar implementação do TMMi (Apêndice B); 

• Mapeamento entre as práticas do TMMi e aquelas de Verificação e Validação do 

CMMI; 

• Produção de evidências da utilização do TMMi como suporte para implantação das 

práticas de Verificação e Validação do CMMI; 

• Melhoria do processo de testes da organização participante do estudo; 

• Transferência de Conhecimento para os profissionais que participaram da pesquisa. 

 

5.2 Dificuldades Encontradas 

Durante o desenvolvimento do trabalho diversas dificuldades foram encontradas, dentre elas 

destacamos: 

• Baixa taxa de resposta espontânea aos questionários. Como é comum na realização de 

surveys, houve dificuldade em obter as respostas dos participantes. Como foram poucos os 

questionários distribuídos, toda não-resposta foi muito significativa.  

• Resistência das equipes em adotar as atividades propostas devido a um possível impacto nos 

compromissos assumidos com o cliente. A realização de projetos piloto poderia minimizar 

essa dificuldade.  

• Baixa prioridade dada pela organização às atividades da pesquisa. Devido a esses 

problemas, a equipe envolvida foi reduzida durante o estudo, comprometendo os resultados. 

5.3 Proposta para trabalhos futuros 

A partir dos resultados e da experiência na realização dessa pesquisa, identificamos as seguintes 

possibilidades de trabalhos futuros: 

• Dar continuidade à melhoria do processo da organização alvo, a fim de alcançar o nível 3 de 

capacidade em Ver&Val; 



 

 

86 

• Replicar o estudo em outros contextos a fim de gerar evidências que possam levar a 

conclusões mais genéricas; 

• Definir um framework livre que possa ser utilizado por pequenas empresas para a 

implantação e melhoria do processo de testes (Modelo de processo em português – tradução 

do TMMi; Método de Avaliação do TMMi; Adaptação da AITS; Ferramentas livres para 

suportar o processo de testes – Mantis, TestLink, OpenTest, Selenium, etc.) 

• Definir Guias para a realização de Pesquisa Ação. 
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Apêndice A – Melhoria do Processo de Teste 
nas Organizações 

Durante décadas, a atividade de testes tem sido executada no final do ciclo de 

desenvolvimento de software com o objetivo de descobrir erros em sistemas, mas sem empregar 

quaisquer métodos ou técnicas estruturadas (ROCHA, 2001) (MYERS, [1979] 2004) (BARTIÉ, 

2002). Ainda hoje, muitas organizações negligenciam a fase de testes. Mesmo os modelos de 

qualidade largamente utilizados no mundo como o CMMI, apresentado no Capítulo 2, não dão 

muito destaque a estas atividades apesar de considerá-las como ferramentas para a melhoria da 

qualidade dos produtos (VEENENDAAL, GROOFF e HENDRIKS, 2009). 

Nesse contexto, a pesquisa apresentada nesse Apêndice visa identificar alternativas para a 

tomada de decisão numa empresa desenvolvedora de software que possui um processo de 

desenvolvimento baseado no CMMI, mas que deseja melhorar seu processo de testes, pois têm sido 

encontrados muitos erros durante as homologações de seus produtos. Tal cenário tem levado as 

organizações a discutir ações voltadas à melhoria do processo de testes e, nesse sentido, é 

importante avaliar alternativas para a promoção dessa iniciativa. 

Kitchenhan, Dybå e Jørgensen (2004) propuseram a adoção de uma abordagem baseada em 

evidências para a tomada de decisão na Engenharia de Software. Tal abordagem, já amplamente 

utilizada na medicina, tem por objetivo aliar os resultados de pesquisas à experiência prática dos 

profissionais na tomada de decisão.  A Engenharia de Software Baseada em Evidências – ESBE 

pode ser utilizada, por exemplo, para identificar tecnologias candidatas a resolver determinado 

problema no contexto da melhoria do processo de software. 

O principal método para sintetizar as evidências existentes é a realização de uma Revisão 

Sistemática da Literatura – RSL (KITCHENHAM et al, 2009). Esse tipo de revisão da literatura 

provê maior valor científico que as revisões convencionais, pois a metodologia definida para sua 

realização diminui a possibilidade de introdução de viés7 no resultado (Kitchenham e Charters, 

2007). 

Numa RSL é necessário especificar um protocolo que define a pergunta que se deseja 

responder (pergunta de pesquisa), a estratégia de busca a ser utilizada (string de busca, fontes a 

                                                 
7 Comentário ou análise tendenciosa, ou seja, que não respeite os princípios da imparcialidade. 
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serem utilizadas) e critérios para inclusão/exclusão dos resultados da busca na revisão. Revisões 

sistemáticas são úteis para (KITCHENHAM, 2004) (KITCHENHAM E CHARTERS, 2007): 

• Identificar as evidências existentes a respeito de uma tecnologia; 

• Fornecer um contexto para a colocação de novas atividades de pesquisa; 

• Verificar em que medida as evidências empíricas comprovam ou contradizem hipóteses 

teóricas; 

• Identificar lacunas nas pesquisas existentes; 

• Auxiliar na geração de novas hipóteses. 

São definidas três fases para sua realização: a) Planejamento, onde é definido o protocolo a 

ser seguido pela revisão; b) Execução, que consiste na condução da revisão a partir do protocolo 

estabelecido com a extração e sintetização dos resultados encontrados; e c) Divulgação, quando é 

dada publicidades aos resultados encontrados. 

Um tipo de RSL denominado Estudo de Mapeamento tem o objetivo de mapear as pesquisas 

que têm sido realizadas num determinado domínio. Ao invés de buscar por dados empíricos que 

possam responder a uma questão bem específica, um estudo de mapeamento se concentra em 

identificar e categorizar os estudos existentes numa determinada área de pesquisa (PETERSEN et 

al, 2008). Sendo assim, os estudos de mapeamento podem ser de grande importância para a 

pesquisa em engenharia de software, pois fornecem uma visão geral da literatura relacionada a um 

determinado tópico de interesse (KITCHENHAM, 2010).  

Com o objetivo de identificar estudos para a melhoria de testes em organizações que já 

possuem processo de desenvolvimento de software, recorreu-se então à realização de um Estudo de 

Mapeamento. A seguir, são apresentados os resultados das fases de Planejamento e Execução do 

estudo, que contou com a colaboração de outros 2 (dois) pesquisadores. 

Protocolo de Pesquisa 

Objetivo 

Kitchenhan, Dybå e Jørgensen (2004) propõem a utilização de uma pergunta de pesquisa 

que possua três partes: a) o fator de estudo ou intervenção realizada (em engenharia de software, 
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pode ser a tecnologia no qual o pesquisador está interessado); b) a população (grupo) alvo do 

estudo; e c) os resultados obtidos.  

Nessa revisão sistemática, deseja-se identificar estudos sobre melhoria do processo de testes 

em empresas que já possuem processo de desenvolvimento de software. Ou seja, almeja-se 

identificar que intervenções têm sido propostas/utilizadas para a melhoria do processo de testes 

(resutado) em processos de software (população). Ou seja, a intervenção não está presente na 

pergunta, apresentada abaixo: 

• O que têm sido proposto para a melhoria do processo de testes em processos de 

desenvolvimento de software? 

Critérios de busca 

Foram utilizados engenhos de busca disponibilizados aos alunos do Centro de Informática – 

CIn, da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, através do Portal de Periódicos CAPES.  

Foram examinadas publicações em língua inglesa através de busca baseada em palavras-chave. As 

buscas foram realizadas no IEEExplore, ACM Digital Library, Scopus e ScienceDirect. 

Para cada um dos elementos da pergunta de pesquisa utilizada (população e resultado) foram 

definidas palavras-chave e respectivos sinônimos (Tabela A.1). A string de busca foi construída a 

partir da combinação das palavras-chave e seus sinônimos, utilizando-se os operadores lógicos OR e 

AND (Tabela A.2), e precisou de pequenos ajustes em função da sintaxe de cada um dos portais de 

busca utilizados. 

Tabela A.1: Termos de busca 

Elemento Palavra-Chave Sinônimos 
Software Application 

Program 
Development Construction 

População 
(Processo de 
desenvolvimento de 
software) Process Methodology 

Test Testing 
Verification 
Validation 

Process Methodology 

Resultado (Melhoria do 
processo de testes) 

Improvement Enhancement 
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  Tabela A.2: String de busca 

STRING POPULAÇÃO AND RESULTADO 
POPULAÇÃO ("software process" or "application process" or "program process" or 

"software methodology" or "program methodology" or  "application 
methodology" or "software development process" or "application 
development process" or "program development process" or "software 
construction process" or "application construction process" or "program 
construction process" or "software development methodology" or 
"application development methodology" or "program development 
methodology" or "software construction methodology" or "application 
construction methodology" or "program construction methodology") 

RESULTADO ("test process improvement"  or  "test process enhancement"  or  
"verification process improvement"  or  "verification process 
enhancement"  or  "validation process improvement"  or  "validation 
process enhancement" or "testing process improvement" or "testing 
process enhancement" or  "test methodology improvement"  or  "test 
methodology enhancement"  or  "verification methodology 
improvement"  or  "verification methodology enhancement"  or  
"validation methodology improvement"  or  "validation methodology 
enhancement"  or "testing methodology improvement" or "testing 
methodology enhancement") 

Critérios de Seleção dos estudos  

Utilizou-se os seguintes critérios selecionar os trabalhos a serem lidos: 

Critérios de Exclusão – foram excluídos os estudos que se enquadraram nos seguintes 

critérios: (a) é apenas um índice de trabalhos (Table of Contents) publicados em evento/periódico; 

(b) acesso ao texto completo não é diponibilizado pelo Portal CAPES; (c) é duplicado (foi 

encontrado em mais de uma fonte de pesquisa); (d) não responde à questão de pesquisa. 

Critérios de inclusão – contrapondo-se aos critérios de exclusão, foram incluídos na pesquisa 

aqueles estudos que: (a) o texto completo está disponível; (b) propõe/avalia tecnologia para a 

implementação de melhorias no processo de testes; (c) descreve experiência na melhoria do 

processo de testes. 

Procedimento para seleção dos estudos  

1. Executar a busca em cada uma das fontes selecionadas utilizando a string definida 

com as respectivas adaptações. Os resultados foram salvos para aplicação dos 

critérios de seleção; 

2. Para cada estudo encontrado, aplicar os três primeiros critérios de exclusão; 

3. Distribuir os estudos remanescentes entre os 3 (três) pesquisadores; 
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4. A partir da leitura do abstract, introdução e da conclusão, eliminar os trabalhos que 

não apresentem tecnologias para a melhoria do processo de testes; Cada trabalho 

deve ter o motivo de exclusão documentado.  

Procedimentos para Extração de Dados 

Os estudos remanescentes dever ser lidos em sua totalidade por dois pesquisadores (P1+ P2, 

P2+P3, P1+P3). A partir da leitura completa dos trabalhos, cada um dos pesquisadores deve 

registrar em formulário específico a tecnologia utilizada/proposta para a melhoria do processo de 

testes. Nessa etapa, outros trabalhos podem ser excluídos, caso não apresentem os dados desejados. 

Execução do Protocolo 
Após a execução da string de busca foram encontrados 106 trabalhos, distribuídos entre as 

fontes da seguinte maneira: ACM (34), IEEE (21), Scopus (43) e Science Direct (8). Não foi feita 

qualquer restrição ao período das publicações, que foram realizadas entre 1993 e 2010 como mostra 

a Figura A1. 
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Figura A.1: Distribuição temporal dos estudos encontrados 

Após a primeira etapa de avaliação, foram excluídos 51 trabalhos pelos seguintes motivos: 

20 não estavam disponíveis para consulta, 23 eram estudos duplicados, outros 8 eram apenas Table 

of Contents. Depois de realizada a leitura do abstract, introdução e conclusão dos estudos 

remanescentes, foram excluídos outros 26, restando 29 para serem lidos por completo, distribuídos 

entre as fontes de pesquisa de acordo com a Tabela A.3. 
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Tabela A.3: Distribuição dos resultados por fonte de pesquisa 

Fonte Estudos 
Encontrados 

Estudos 
Selecionados 

ACM 34 10 
IEEE 21 13 
ScienceDirect 8 1 
SCOPUS 43 5 

Total 106 29 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2: Distribuição temporal dos estudos analisados 

Os trabalhos selecionados foram distribuídos entre os três pesquisadores de acordo com a 

Tabela A.4. Após a leitura foram excluídos 9 trabalhos, pois não apresentavam nenhum dos 

elementos estabelecidos pelo protocolo e 1 (um) cuja proposta também era apresentada por outro 

trabalho. Os 19 trabalhos analisados foram publicados entre 1996 e 2009, sendo 7 (sete) deles no 

ano de 2008 (Figura A.2) 

 

Tabela A.4: Distribuição dos estudos selecionados por grupo de pesquisadores 

Pesquisadores Estudos 
P1 e P2 9 
P2 e P3 10 
P1 e P3 10 

 

Dentre esses trabalhos, 3 (três) são estudos empíricos, outros 13 (treze) são propostas (sendo 

nove da academia e quatro da indústria) enquanto os 3 (três) restantes são relatos de experiência da 

indústria (Tabela A.5).  
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Tabela A.5: Distribuição dos estudos por tipo 

Tipo de Estudo Qtde. % 
Empírico 3 15,8 
Proposta 13 68,4 
Relato da Indústria 3 15,8 

Total 19 100 

Resultados  
A partir da leitura dos 19 trabalhos, foi possível extrair diversas propostas para a melhoria 

do Processo de Testes, dentre as quais se destacam os Modelos de Processo de Teste, criados para 

suprir a carência de orientações mais específicas em modelos como o CMMI. 

O Testing Maturity Model – TMM (BURSTEIN, SUWANNASART e CARLSON, 1996), 

foi citado por 8 (oito) trabalhos analisados na revisão. Proposto por Burstein em 1996, o modelo 

tinha o objetivo de ser complementar ao SW-CMM fornecendo maior detalhamento para a 

disciplina de testes. De acordo com nosso estudo, é o modelo de melhoria do processo de testes de 

propósito geral (independente de domínio e que contempla todo o ciclo de Ver&Val) mais utilizado.  

Foram citados também os modelos Test Process Improvement – TPI (KOOMEN e POL, 

1999) (6 vezes), o Test Improvement Model – TIM (ERICSON, SUBOTIC e URSING, 1997) (1 

vez) e o Test Maturity Model Integration – TMMi (TMMI, 2009) (1 vez). Além desses, outros três 

modelos de processo foram identificados na pesquisa: sendo 1 (um) de propósito geral, o Test 

Process Assessment Model (CHERNAK, 2004); e outros 2 (dois) para domínios específicos, o 

Ministry of National Defense-Testing Maturity Model (RYU, RYU e BAIK, 2008) e o Embedded 

Test Process Improvement Model (JUNG, 2009).  

A utilização de métricas para o acompanhamento e avaliação do processo de testes 

correspondeu ao maior número de propostas relacionadas. Foram 8(oito) os trabalhos analisados 

que propõem a utilização de métricas como ferramenta para a melhoria do processo de testes. Desse 

resultado, pode-se concluir que abordagens baseadas em medições ainda são pouco utilizadas e 

carecem de maior avaliação empírica dos resultados que podem ser obtidos com sua adoção. 

A realização de experimentos teve sua adoção proposta por dois dos trabalhos analisados na 

pesquisa (GIRAUDO e TONELLA, 2003) (OH et al, 2008). As propostas sugerem a realização de 

estudos empíricos para a tomada de decisão no processo de testes (seleção de métodos, técnicas, 

ferramentas, etc.). Por fim, foram identificados dois trabalhos: um que propõe um framework para 
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realização e avaliação do processo de inspeção8 (TERVONEN, IISAKKA, HARJUMAA, 2001) e 

outro que apresenta um conjunto de lições aprendidas para a melhoria do processo de testes 

(CLANCY, CLYDE e MIRANTES, 2006).  Um resumo dos trabalhos analisados por categoria 

pode ser encontrado na Tabela A.6. 

Tabela A.6 –Resumo dos Trabalhos Analisados 

Tipo de Proposta Apresentada Trabalhos Relacionados 
Modelo de Processo Test Maturity Model – TMM (Burstein, Suwannasart e Carlson, 1996) 

Test Process Improvement – TPI (Koomen e Pol, 1999) 
Test Improvement Model – TIM (Ericson, Subotic e Ursing, 1997) 
Test Maturity Model Integration – TMMi (TMMI, 2009) 
MND-TMM (Ryu, Ryu e BaiK, 2008) 
A Test Process Improvement Model for Embedded Software 
Developments (Emb-TPI) (Jung, 2009) 
Test Process Assessment Model - TPAM  (Chernak, 2004) 

Adoção de Métricas (Farooq, Georgieva e Dumke, 2008) 
(Chernak, 2001) 
(Jacobs e Trienekens, 2001) 
(Damm, Lundberg e Wohlin, 2008) 
(Lazic e  Mastorakis, 2009) 
(Chen, Probert e Robeson, 2004) 
(Chernak, 2001) 

Realização de Experimentos (Giraudo e Tonella, 2003) 
(OH et al, 2008) 

Avaliação do Processo de Inspeção (Tervonen, Iisakka, Harjumaa, 2001) 
Lições Aprendidas (Clancy, Clyde e Mirantes, 2006). 

Conclusões 

O Testing Maturity Model – TMM, modelo de processo complementar ao SW-CMM, foi o 

modelo de uso geral mais citado pelos trabalhos analisados nessa revisão. Da mesma forma que o 

CMMI surgiu como uma evolução do SW-CMM, o Test Maturity Model Integration – TMMi 

surgiu de uma iniciativa para se evoluir o TMM, incorporando novas boas práticas da área de 

Verificação e Validação e adequando-o à arquitetura do CMMI. 

Há relatos de experiências de uso do modelo publicados no sítio da Fundação TMMi, mas 

todos realizados por empresas que são patrocinadoras do modelo. Dentre os trabalhos analisados 

nesse estudo, não foram encontradas quaisquer evidências de uso do TMMi. Sendo assim, acredita-

se que a realização de um estudo empírico de sua utilização contribuirá para a geração de evidências 

que poderão servir de suporte para a tomada decisão na indústria de software e na identificação de 

outras oportunidades de pesquisa. 

                                                 
8 Técnica utilizara para a verificação estática de produtos intermediários do desenvolvimento de software como 

Documentos de Requisitos, Modelos de Projeto, Casos de Teste, etc. 
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Apêndice B – Questionário de Avaliação do 
TMMi 
 

Categoria Questão 

Os objetivos da atividade de Testes está definido e alinhado ao negócio da organização? 

Existe uma Política de Teses da organização (definição de testes e depuração, níveis de qualidade 
a serem alcançados, organização de testes, etc.)? 

A política de teste é divulgada para os empregados? 

É realizada uma análise de riscos do produto identificando, categorizando, envolvendo os 
interessados, priorizando e identificando as possíveis consequências de sua materialização? 
Existe uma estratégia de testes (especificando cada nível de testes a ser executado e seus 
objetivos) definida a partir da política e dos objetivos de teste da organização? 

A estratégia de testes é divulgada para os empregados? 
Existem na organização indicadores que forneçam visibilidade quanto ao alcance dos objetivos de 
teste da organização? (ex: qtde de erros encontrados, esforço em testes, etc.) 

Os indicadores estão documentados (descrição, métricas associadas, procedimento de coleta, 
armazenamento e análise)? 

Política e 
Estratégia de 
Testes (9) 

Os indicadores são coletados, analisados e divulgados para a organização? 

 
 
Categoria 

 
Questão 

Os riscos do produto são identificados a partir de sugestões dos stakeholders e dos documentos 
de requisitos? 
Os riscos identificados são categorizados, priorizados e aprovados pelos stakeholders? 
É mantida uma rastreabilidade entre os riscos identificados e os requisitos? 

As funcionalidades a serem testadas são identificadas levando em conta os riscos do produto? 
Para cada projeto, é definida a abordagem de testes a ser utilizada (técnicas de teste a serem 
utilizadas, procedimentos de revisão dos produtos de teste, ferramentas a serem utilizadas, 
critérios para re-teste e teste de regressão, etc.) ? 
São definidos critérios (relativos ao processo e à qualidade do produto)  para que os testes 
iniciem ? 
São definidos critérios (relativos ao processo e à qualidade do produto) para que os testes sejam 
concluídos? 
São definidos critérios para que os testes sejam interrompidos/retomados? 
É elaborada uma EAP das atividades de teste para servir de subsídio para as estimativas? 
As etapas do ciclo de vida de testes são bem definidas, existindo inclusive marcos para cada uma 
delas? 
São realizadas estimativas de esforço e custo para testes, utilizando dados históricos sempre que 
possível? 
É elaborado um cronograma de testes? 
O planejamento das atividades de teste serve de insumo para identificar a necessidade de 
recursos? 
O envolvimento das partes interessadas é planejado? 
São identificados riscos para o projeto de testes, seguidos de uma priorização e planejamento de 
ações para mitigação/contingência? 
É elaborado um Plano de Testes para os projetos? 
O Plano de testes é revisado pelas partes interessadas a fim de revisar/obter comprometimento 
das mesmas? 

Planejamento 
de Testes (19) 

O Plano de testes é adequado a partir das limitações de recursos existentes (diminuição do 
escopo, aumento de prazo, horas extras, mitigação de riscos, etc.)? 
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Categoria 

 
Questão 

Durante a execução dos testes é verificado se o planejamento está sendo cumprido (estimativas 
de esforço, custo e recursos; cronograma), documentando-se os desvios significativos? 
O ambiente de testes é monitorado, registrando-se os problemas encontrados? 
O comprometimento das partes interessadas com as atividades de teste é acompanhado, 
registrando-se os compromissos não cumpridos? 
Os riscos do projeto de teste são acompanhados? 

O progresso dos testes é acompanhado e os resultados são divulgados interna e externamente à 
equipe de testes? 
São realizados acompanhamentos dos testes em marcos predefinidos e os resultados são 
divulgados? 

Se necessário, são feitos ajustes no planejamento a partir do acompanhamento? 
Antes de iniciar os testes, é verificado o cumprimento do critério de entrada previamente 
estabelecido? 
É realizado um acompanhamento dos defeitos encontrados com relação ao esperado? 

Os riscos do produto são acompanhados, com o objetivo de identificar novos riscos e monitorar as 
ações de mitigação? 
Os critérios de saída dos testes (cobertura, p. ex.) são monitorados, reportando-se desvios 
significativos? 
Os critérios de suspensão definidos no plano de teste são monitorados? 
Ações corretivas são executadas para permitir o reinício dos testes? 

Os testes são retomados quando o critério de reinício é satisfeito? 

São realizadas revisões (informais e formais) periódicas da qualidade do produto sendo testado, 
com posterior divulgação (interna e externa)? 
Problemas identificados durante o acompanhamento são analisados como objetivo de tomar ações 
corretivas? 
As ações corretivas são negociadas com as partes interessadas alterando compromissos 
anteriores se necessário? 

Monitoramento e 
Controle de Testes 

(18) 

A execução das ações corretivas é acompanhada até sua conclusão, avaliando-se sua efetividade? 

 
 

Categoria Questão 
O projeto de testes é realizado utilizando como entrada as especificações do sistema? 
Problemas encontrados na especificação do sistema são discutidos com os autores? 
Os Cenários de Teste são documentados? 
Os cenários de teste são priorizados de acordo com os riscos do produto? 
Os Casos de Teste são desenvolvidos a partir dos cenários de teste? 

Os casos de teste são priorizados de acordo com os riscos do produto? 
A necessidade de dados específicos para a implementação e exceção dos casos de teste é 
documentada? 
É mantida uma rastreabilidade entre Requisitos e Casos de Teste, de forma a facilitar o 
monitoramento da cobertura durante a execução? 
Procedimentos de teste são implementados (manuais ou automáticos)? 
Os dados necessários à execução dos testes, identificados durante o projeto dos testes, são 
criados? 
Os dados são armazenados para possibilitar a reexecução dos testes? 
Existe um procedimento definido para a verificação do critério de entrada da Execução dos Testes 
(Intake Test)? 
É definida uma ordem para execução dos casos de teste considerando, principalmente, seu nível 
de prioridade? 
Os casos de teste são atribuídos a um testador, responsável por sua execução? 
Os testes de admissão (Intake Test) são executados e os resultados documentados? 
Os casos de teste são executados de acordo com os procedimentos documentados? 
O resultado da execução é documentado? 

Os casos de teste são repetidos sempre que uma falha é encontrada (teste de confirmação)? 
São executados Testes de Regressão? 

Projeto e Execução 
de Testes (26) 

 

As falhas encontradas durante a execução são registradas em um repositório central? 
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São atribuídas prioridade e severidade para cada falha identificada? 

É elaborado um relatório da execução dos testes? 
Os incidentes registrados são avaliados por um comitê responsável por revisar sua prioridade, 
severidade, definir a ação a ser executada (aceitar, corrigir, cancelar, etc.) e o responsável? 
As ações tomadas para a correção dos incidentes são registradas no repositório? 
O registro da falha só é fechado depois que a correção é confirmada por um re-teste/regressão? 
É realizado um acompanhamento das falhas e o resultado é divulgado? 
Se necessário, são tomadas ações para casos que permanecem com a mesma situação por um 
período de tempo predeterminado? 

 
 

Categoria 
 

Questão 

As necessidades de ambiente para os testes são identificadas? 
As necessidades são documentadas como Requisitos de Ambiente para Testes? 
Os requisitos de ambiente são analisados, identificando seus impactos no prazo, custo e riscos do 
projeto, bem como a possibilidade de (re)utilizar recursos já existentes? 
A especificação dos requisitos de ambiente são revisadas pelas partes interessadas? 
O ambiente de testes é implementado de acordo com a especificação? 

Existe uma documentação de apoio à instalação, configuração e manutenção do ambiente de 
testes? 
Os dados de teste identificados como requisitos de ambiente são disponibilizados? 
São criados procedimentos para realização de testes de admissão (intake test) do ambiente? 
Os testes de admissão (Intake Test) do ambiente são realizados? 
Os resultados são registrados, reportando-se eventuais incidentes? 
O ambiente é preparado para cada bateria de testes? 
O acesso ao ambiente é gerenciado através de mecanismos de segurança (usuário/senha, por 
exemplo)? 
Existe suporte técnico para o ambiente durante a execução dos testes? 

O acesso aos Dados de Teste é gerenciado? 
Os dados são armazenados e restaurados sempre que necessário para uma bateria de testes? 
A utilização do ambiente de testes é gerenciado para utilização por múltiplos grupos, 
documentando-se as reservas? 
Após a utilização, o ambiente é restaurado ao seu estado inicial? 

Ambiente de 
testes (18) 
 

As falhas no ambiente de teste são formalmente reportados e acompanhados até sua resolução? 

 
 

Categoria 
 

Questão 

Existe uma descrição formal da Equipe de Testes contendo seus objetivos, papéis e 
responsabilidades, posição na estrutura organizacional, nível de independência, etc.? 
O apoio institucional à Equipe de Testes está documentado, havendo renegociação sempre que 
necessário? 
O progresso da implantação da Equipe de Testes é acompanhado pela organização e os problemas 
encontrados são documentados e acompanhados até sua resolução? 
Existe uma documentação dos papéis envolvidos no desenvolvimento de software explicitando 
suas responsabilidades quanto aos testes? 
Existe uma documentação dos papéis especialistas em testes, descrevendo nome, atribuições, 
requisitos de escolaridade, conhecimentos necessários, treinamentos a serem realizados, por 
exemplo? 
Na seleção de funcionários para ocupar atuar na Equipe de Testes são utilizados instrumentos 
para avaliar seus conhecimentos técnicos, habilidades pessoais e motivação? 
É feita uma avaliação periódica do desempenho dos membros da Equipe de Testes,? 
Existe um planejamento para o encarreiramento do profissional de testes? 
É realizado um Plano Individual de Desenvolvimento com vistas ao encarreiramento do 
profissional de testes? 
Existe uma avaliação periódica do processo de testes da organização, a partir das quais são 
identificadas melhorias a serem implementadas? 
A implementação das melhorias é planejada tendo como base uma priorização? 

As melhorias são implementadas em projetos piloto antes de serem implantadas em toda a 
organização? 

Estabelecer uma 
organização de 

testes 
(18) 

Problemas encontrados durante a implementação das melhorias são documentados e 
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acompanhados até sua resolução? 
A implantação das mudanças no processo organizacional ocorre de forma planejada, atualizando-
se os ativos do processo, material de treinamento e guias para adaptação, por exemplo? 
A implantação de mudanças no processo é monitorada? 
As lições aprendidas com a utilização do processo pelo projetos são utilizadas como uma fonte 
para a proposição de novas melhorias? 
As propostas de melhoria do processo são documentadas? 
As propostas de melhoria são gerenciadas pela organização (registradas, analisadas, selecionadas 
para implantação)? 

 
 

Categoria 
 

Questão 

As necessidades de treinamento relativas a testes são identificadas, distinguindo-se entre aquelas 
específicas de determinados projetos e as de aplicabilidade mais genérica? 
É elaborado um plano de treinamento para atender a essas necessidades? 
É realizado um mapeamento para identificar como as necessidades de treinamento podem ser 
atendidas (treinamento interno/externo; identificação de instrutores internos; realização de 
mentorias, etc.)? 
Os treinamentos planejados são realizados? 
É mantido um registro dos treinamentos realizados pelos empregados? 

Programa de 
Treinamento em 

Testes (6) 

A efetividade dos treinamentos é avaliada? 

 
 

Categoria 
 

Questão 

Existe um processo (atividades, atores, artefatos, etc.) de testes padrão na organização? 
É definido pelo menos um Modelo de Ciclo de Vida de de Testes a ser utilizado pela organização? 
Existem guias que definam como o processo de testes padrão pode ser adaptado pelos projetos? 
Existe um banco de dados onde são armazenados dados sobre as atividades de testes 
(Estimativas, Métricas de cobertura, Métricas de Qualidade, etc.)? 
Esse banco de dados é gerenciado de forma a garantir a integridade e a segurança no acesso aos 
dados? 
Existe uma biblioteca de ativos (políticas, modelos de artefatos, material de treinamento, planos 
de teste, lições aprendidas, etc.) do processo de testes da organização, disponível para utilização? 
Existe uma descrição da integração do Ciclo de Vida de Testes ao Ciclo de Vida de 
Desenvolvimento, estabelecendo as dependências existentes? 
É garantido o envolvimento da equipe de testes durante o desenvolvimento dos requisitos? 
O comprometimento da organização relativo ao papel dos testes nesse ciclo de vida integrado 
está formalmente documentado? 
Esse comprometimento é revisado, sempre que necessário, junto à Gerência Sênior? 
É realizado uma avaliação de riscos do produto, identificando para cada risco as potenciais 
conseqüências, os stakeholders envolvidos, a probabilidade de ocorrência? 
A lista de riscos é priorizada? 
A abordagem de testes é documentada, identificando o que será e o que não será testado (com 
base nos riscos identificados), os níveis de teste que serão executados, os critérios de entrada e 
saída de cada um desses níveis, a abordagem para revisão, reteste, testes de regressão; que 
ferramentas serão utilizadas, etc.?  
Utilizando como insumo a abordagem definida, é criada uma EAP de testes que serve de insumo 
para a elaboração das estimativas ? 
Os papéis necessários à implementação do plano são definidos, designando as responsabilidades 
e a forma de comunicação entre os envolvidos? 
Um Plano de Testes Mestre é gerado? Este plano integra o planejamento de todos os estágios de 
teste (cronograma alinhado ao cronograma do projeto, recursos com conhecimentos necessários 
à execução das atividades, etc.) 

Definição e 
Integração do 

Ciclo de Vida de 
Testes (17) 

O comprometimento do envolvidos com o Plano de Testes Mestre é documentado? 
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Categoria 

 
Questão 

É realizada uma análise de riscos não funcionais do produto? 
São selecionadas características não funcionais do produto a serem testadas a partir da lista de 
riscos identificada? 
A abordagem para realização de testes não-funcionais é documentada (técnicas a serem 
utilizadas, ferramentas a serem utilizadas, critérios para revisão, reteste, regressão, critério de 
saída)? 
Casos de Teste não-funcionais são projetados, implementados e priorizados? 
Os dados necessários à execução de testes não funcionais são identificados e a necessidade é 
documentada? 
É mantida uma rastreabilidade entre requisitos e testes não-funcionais? 
Os dados necessários à execução de testes não funcionais são criados? 
São executados testes não funcionais? 

Testes não 
funcionais (9) 

Os problemas encontrados são registrados num repositório central? 

 
 

Categoria 
 

Questão 

Os produtos a serem revisados são identificados com base na política de revisão  e nos riscos do 
produto, bem como o tipo de revisão a ser utilizado? 
As revisões são planejadas, incluindo datas, participantes, treinamentos necessários, etc.? 
São definidos critérios para o início e o término das revisões? 
São definidos os critérios para que uma nova revisão seja realizada? 
Na condução das revisões, os critérios de início e término são seguidos? 
Os papéis definidos para o time de revisão são executados adequadamente? 
As ocorrências encontradas durante a revisão são documentadas? 
Sempre que necessário, uma nova revisão é realizada? 
O resultados das revisões são divulgados aos interessados? 
São coletados dados a respeito da preparação, condução e resultados das revisões? 
A equipe de testes revisa os documentos que servem de entrada para os testes? 
Esses documentos são continuamente melhorados a partir dos problemas encontrados nessa 
revisão? 
Os dados das revisões são armazenados e disponibilizados para a organização? 

Revisões por Pares 
(14) 

Esses resultados são analisados e divulgados para a organização? 
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Apêndice C – Questionário 01 - Informações 
do Participante e Implementação TMMi 

Este questionário é direcionado aos participantes da pesquisa. O seu objetivo é coletar de 
forma estruturada informações sobre a experiência dos profissionais em projetos de 
desenvolvimento de software. Além disso, busca coletar dados sobre o conhecimento dos 
participantes com relação às atividades de Verificação, Validação e Testes de software. 

Sigilo das Informações 
As informações pessoais da Identificação do respondente serão tratadas como sigilosas e não 

serão reveladas sem autorização prévia e por escrito do entrevistado. As informações da Parte 2, 3 e 
4 serão processadas e apresentadas no trabalho de dissertação e em artigos científicos de forma 
agregada ou isoladamente sem a identificação da fonte. 
Citações dos Respondentes 
Os nomes dos respondentes não serão citados, de forma conjunta ou isoladamente, sem autorização 
prévia e por escrito. 

Parte 1 – Identificação do Respondente 
 

1. Nome Completo  
2. Email  
3. Telefone (   ) 4.Celular (   ) 
5. Sexo (   ) Feminino                         (   ) Masculino 
6. Formação (assinale a 
de maior grau)  

(   ) Terceiro grau 
incompleto  

(   )Terceiro grau 
completo 
(   )Mestrado 

(   ) Especialização 
(   ) Doutorado 
(   )Pós-doutorado 

7. Tempo de 
Experiência na 
Empresa 

 
__________ anos 

 
__________ meses 

 

8. Sistemas em que 
trabalhou nos últimos 6 
(seis) meses 

(  ) Sistema1 9 
(   ) Sistema2 

(   ) Sistema3 
(   ) Sistema4 

(   ) Sistema5 
(   ) Outros 
____________________ 

 

Parte 2 – Perfil de Conhecimento e Experiência 

1) Em que categoria abaixo você melhor se enquadra  
(  ) Tenho menos de 1 (um) ano de experiência em projetos de software na indústria 
(  ) Tenho entre 1 (um) e 3 (três) anos de experiência em projetos de software na indústria 
(  ) Tenho entre 3 (três) e 5 (cinco) anos de experiência em projetos de software na indústria 
(  ) Tenho entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de experiência em projetos de software na indústria 
(  ) Tenho mais de 10 (dez) anos de experiência em projetos de software na indústria 
 
2) Por favor informe que cursos você fez relacionados ao desenvolvimento de software 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                 
9 A identificação do sistemas foi omitida para preservar a identidades dos participantes da pesquisa. 



 

 

107 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3) Indique que atividades você exerceu no desenvolvimento de software 
(  ) Desenvolvedor  (   ) Projetista de Testes (   ) Testador 
(   ) Gestor de Configuração  (   ) Gerente de Projeto (   ) Analista de Requisitos 
(   ) Arquiteto   (   ) Líder de Testes  (   ) Gerente Sênior 
(   ) Consultor de Qualidade (   ) Outros - especificar 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3) Indique sua experiência (em anos) e conhecimento nas seguintes tecnologias/atividades: 
 
Desenvolvimento de sistemas na Plataforma Oracle. _________ anos 
Conhecimento (     ) Básico   (    ) Intermediário   (    ) Avançado 
 
Desenvolvimento de sistemas na Plataforma  Java. _________ anos 
Conhecimento (     ) Básico   (    ) Intermediário   (    ) Avançado 
 
Desenvolvimento de sistemas na Plataforma Microsoft  _________ anos 
Conhecimento (     ) Básico   (    ) Intermediário   (    ) Avançado 
 
Desenvolvimento de sistemas na Plataforma ______________________.   _________ anos 
Conhecimento (     ) Básico   (    ) Intermediário   (    ) Avançado 
 
Desenvolvimento de sistemas na Plataforma ______________________.   _________ anos 
Conhecimento (     ) Básico   (    ) Intermediário   (    ) Avançado 
 
Processo Padrão de desenvolvimento de Software da empresa. _________ anos 
Conhecimento (     ) Básico   (    ) Intermediário   (    ) Avançado 
 
Testes de Software. _________ anos 
Conhecimento (     ) Básico   (    ) Intermediário   (    ) Avançado 

Parte 3 – Verificação, Validação e Testes de Software 

4) Qual o papel das atividades de teste (verificação e validação) no processo de desenvolvimento de 
software? 
 
5) Qual o papel do gerente de projeto nas atividades de teste? 
 
6) Que atividades de Testes foram realizadas nos projetos em que você atuou nos últimos três 
meses? 
 
7) Quais as principais deficiências desse processo de testes? 
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8) Que sugestões você tem para a melhoria desse processo de testes? 
 
9) Quais os benefícios e quais as principais dificuldades de se trabalhar com uma equipe 
independente de testes? 
 

Parte 4 – Avaliação da Maturidade em Testes 

Nessa parte do questionário são apresentadas 154 questões que têm por objetivo avaliar a 
maturidade da organização na disciplina de Testes de Software. As questões foram elaboradas a 
partir das práticas preconizadas pelo Test Maturity Model Integration – TMMi, e estão agrupadas 
em categorias que correspondem às Áreas de Processo do Modelo. 
 
Para cada uma das questões é possível dar uma das seguintes respostas: Sim, Parcialmente, Não, 
Não sei e Não se aplica (quando a questão não for aplicável à organização). 
 
Política e Estratégia de Testes (questões) 
 
Os objetivos da atividade de Testes está definido e alinhado ao negócio da organização? 
(   ) Sim   (   ) Parcialmente  (   ) Não   (   ) Não sei     (   ) Não se aplica 
 
Existe uma Política de Teses da organização (definição de testes e depuração, níveis de qualidade a serem alcançados, 
organização de testes, etc.)? 
(   ) Sim   (   ) Parcialmente  (   ) Não   (   ) Não sei     (   ) Não se aplica 
 
A política de teste é divulgada para os empregados? 
(   ) Sim   (   ) Parcialmente  (   ) Não   (   ) Não sei     (   ) Não se aplica 
 
É realizada uma análise de riscos do produto identificando, categorizando, envolvendo os interessados, priorizando e 
identificando as possíveis consequências de sua materialização? 
(   ) Sim   (   ) Parcialmente  (   ) Não   (   ) Não sei     (   ) Não se aplica 
 
Existe uma estratégia de testes (especificando cada nível de testes a ser executado e seus objetivos) definida a partir 
da política e dos objetivos de teste da organização? 
(   ) Sim   (   ) Parcialmente  (   ) Não   (   ) Não sei     (   ) Não se aplica 
 
A estratégia de testes é divulgada para os empregados? 
(   ) Sim   (   ) Parcialmente  (   ) Não   (   ) Não sei     (   ) Não se aplica 
 
Existem na organização indicadores que forneçam visibilidade quanto ao alcance dos objetivos de teste da 
organização? (ex: qtde de erros encontrados, esforço em testes, etc.) 
(   ) Sim   (   ) Parcialmente  (   ) Não   (   ) Não sei     (   ) Não se aplica 
 
Os indicadores estão documentados (descrição, métricas associadas, procedimento de coleta, armazenamento e 
análise)? 
(   ) Sim   (   ) Parcialmente  (   ) Não   (   ) Não sei     (   ) Não se aplica 
 
Os indicadores são coletados, analisados e divulgados para a organização? 
(   ) Sim   (   ) Parcialmente  (   ) Não   (   ) Não sei     (   ) Não se aplica 
 

 
 
Uma vez que as questões relativa à avaliação das práticas do TMMi já foram descritas no Apêndice 
B, elas não serão aqui repetidas. O questionário distribuído aos participantes do estudo contém 
todas as 154 (cento e cinqüenta e quatro) questões. 
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Apêndice D – Sistemática de Avaliação do 
CMMI 

 

Este Apêndice descreve a abordagem utilizada para avaliar o nível de capacidade das Áreas 

de Processo de Verificação e Validação durante a condução desse estudo, e se baseia nos trabalhos 

de (FEITOSA, 2004) e (ALBUQUERQUE, 2004). A aplicação da abordagem ocorre em 2 (dois) 

momentos: antes do início da implementação das práticas do TMMi – com o objetivo de estabelecer 

uma baseline para a capacidade dos processos - e após a implementação.  

Como apresentado no Capítulo 2, os componentes requeridos do CMMI são as metas do 

modelo. As metas específicas de uma Área de Processo e as metas genéricas de um determinado 

nível de capacidade devem ser satisfeitas para que o nível de capacidade possa ser atribuído àquela 

área de processo. As práticas genéricas e específicas do modelo são consideradas componentes 

esperados e devem ser satisfeitas para que o atendimento das metas seja evidenciado (SCAMPI, 

2006a) . 

A satisfação das metas é determinada pela observação da implementação das práticas 

correspondentes. Ou seja, após a verificação da implementação de todas as práticas é que o 

julgamento de atendimento à meta é realizado. As subpráticas definidas pelo modelo são utilizadas 

como auxílio na compreensão das práticas, pois fornecem informações adicionais a respeito de sua 

implementação.  

Nesse trabalho, avaliamos a implementação no nível das práticas, assim como ocorre numa 

avaliação SCAMPI. O nível de implementação da prática é determinado a partir das evidências 

encontradas em cada projeto e, posteriormente, consolidadas em nível da organização.  

Serão observados os requisitos estabelecidos pelo ARC (SCAMPI, 2006) para uma evento 

do tipo C, ou seja, será necessário identificar apenas um tipo de evidência sem que haja 

corroboração. Como desejamos estabelecer o nível de capacidade do processo, somente serão 

considerados os artefatos gerados a partir da realização da prática (artefatos diretos). As Tabelas 

D.1 e D.2 descrevem os critérios para caracterização das práticas em cada projeto e na organização 

respectivamente. 
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Tabela D.1 – Caracterização das Práticas do CMMI num projeto 

Caracterização Critérios 

Completamente Implementado 
(CI) 

Um ou mais artefatos diretos existem e são julgados adequados 
para implementação da prática 
Nenhum ponto de melhoria significativo foi evidenciado. 

Largamente Implementado 
(LI) 

Um ou mais artefatos diretos existem e são julgados adequados 
para implementação da prática, 
Um ou mais pontos de melhoria foram notados. 

Parcialmente Implementado 
(PI) 

Artefatos diretos foram julgados inadequados, 
Um ou mais pontos de melhoria foram notados. 

Não Implementado (NI) 
Artefatos diretos estão ausentes 
Um ou mais pontos de melhoria foram notados. 

Ainda Não Implementado 
(AN) 

O projeto ou grupo de suporte ainda não atingiu um estágio, no 
ciclo de vida, de implementação da prática examinada. 

 

Após a caracterização das práticas no nível da organização, é possível julgar o atendimento 

às metas e, assim, determinar o nível de capacidade das Áreas de processo. Uma meta é considerada 

Satisfeita apenas se todas as práticas associadas foram caracterizadas como LI ou CI e se a análise 

de todas as oportunidades de melhoria, em conjunto, não impactarem significativamente a meta. 

Para que uma meta seja considerada Não Satisfeita, é necessário descrever o conjunto de 

oportunidades de melhoria que fundamentam essa classificação. 

Após a caracterização das metas específicas, é possível determinar a satisfação das áreas de 

processo. Uma PA é dita Satisfeita, se e somente se todas as metas específicas associadas a essa 

área de processo foram classificadas como satisfeitas. Se pelo menos uma meta relacionada foi 

julgada “não satisfeita”, então a PA é dita Não Satisfeita. 
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Tabela D.2 – Caracterização das Práticas do CMMI na unidade organizacional 

Caracterização dos 
Projetos 

Caracterização da 
Organização Comentários 

Todos CI ou AN, com ao 
menos uma CI 

Completamente 
Implementado (CI) 

 

Todas LI ou CI ou AN, com 
ao menos uma LI 

Largamente 
Implementado (LI) 

 

Ao menos uma LI ou CI e ao 
menos uma PI ou NI 

Largamente 
Implementado (LI) ou 
Parcialmente 
Implementado (PI) 

Existe ao menos um projeto que é 
caracterizado como LI ou CI e ao menos 
uma instanciação que é caracterizada 
como PI ou NI. Julgamento dentro da 
equipe é aplicado para escolher LI ou PI 
como o resultado final, baseado no 
impacto negativo dos pontos de 
melhoria para o atendimento da meta 

Todas PI ou NI ou AN, com 
ao menos uma PI 

Parcialmente 
Implementado (PI) 

 

Todas NI ou AN, com ao 
menos uma AN 

Não Implementado 
(NI)  

Todas AN 
Ainda Não 
Implementado (AN) 

Todas as instanciações são 
caracterizadas AN. Inexistem projetos 
ou grupos de processo dentro da 
organização que já tenham atingido o 
estágio de implementação da prática, 
dentro do ciclo de vida considerado.  

Nota: se literalmente todos os projetos 
não atingiram o estágio de 
implementação, mas atingirão no futuro, 
nenhuma classificação final pode ser 
atribuída para a meta associada e sua 
área de processo. 

 

Como nesse trabalho está sendo adotada a representação contínua do CMMI, será necessário 

determinar o nível de capacidade de cada uma das Áreas de Processo que fazem parte do perfil 

definido. Os critérios utilizados estão descritos na Tabela D.3. 
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Tabela D.3– Classificação no Nível de Capacidade das Áreas de Processo 

Nível de 
Capacidade Critérios 

0 Classificação padrão 

1 
Todas as metas específicas são satisfeitas 
As metas genéricas do nível 1 de capacidade são satisfeitas 

2 
Todas as metas específicas são satisfeitas 
As metas genéricas dos níveis 1 e 2 de capacidade são satisfeitas 

3 
Todas as metas específicas são satisfeitas 
As metas genéricas dos níveis 1, 2 e 3 de capacidade são satisfeitas 

4 
Todas as metas específicas são satisfeitas 
As metas genéricas dos níveis 1, 2 , 3 e 4 de capacidade são satisfeitas 

5 
Todas as metas específicas são satisfeitas 
As metas genéricas dos níveis 1, 2 , 3, 4 e 5 de capacidade são satisfeitas 
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Apêndice E – Planilha para Registro de Evidências do CMMI 
A tabela E.1 apresenta a estrutura utilizada para o registro dos resultados da avaliação dos projetos participantes do estudo. Ou 

seja, não estão descritos todos os objetivos associados a cada uma das áreas de processo avaliadas. Para exemplificar, foram apresentados 

alguns dados da Área de Verificação. 

 

Área de 
Processo: Verificação   

Artefatos  Observações 

Objetivo 
Específico Prática Específica Subpráticas 

Produtos de 
Trabalho Típicos 

Todos Proj1 Proj2 Proj3 
 

Preparar Revisões por Pares Determinar os 
tipos de 
revisões por 
pares que 
serão 
executados 

Produtos de 
Trabalho a serem 
revisados 

    

  
Realizar Revisão por Pares       

  

Realizar 
Revisões por 
Pares 

Analisar dados das Revisões por 
Pares 

      
  

         

         
Objetivo Genérico 
 

Prática Genérica Todos Proj1 Proj2 Proj3 
 

Monitorar e Controlar o Processo 
Identificar e avaliar os efeitos de 
desvios significativos do 
planejamento 

    

 

Estabelecer um processo definido Revisar a descrição do processo 
definido sempre que necessário 
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Apêndice F – Plano de Ação 
 Esse apêndice apresenta as ações planejadas e executadas ao longo do estudo de campo realizado durante o desenvolvimento da 
pesquisa. As Tabelas F.1, F.2 

 

Tabela F.1– Plano de Ação executado na 1ª iteração do ciclo de melhorias para a Área de Verificaççao 

Ára de Processo Prática Específica – PE / Prática Genérica - PG Ação  
PE 1.1 Selecionar produtos para verificação Definir critérios para a seleção dos itens que serão testados 

Documentar o ambiente de testes atual PE 1.2 Estabelecer Ambiente de Verificação 
Gerenciar utilização do ambiente 
Definir estratégia (estágios, técnicas) de testes 
Definir abordagem para a realização de testes de regressão 
Definir estratégia para revisão (que produtos, que técnicas, critério de re-revisão) 
Especificar intake test 
Definir critérios para priorização do Casos de Teste 

PE 1.3 Estabelecer procedimentos e critérios para 
verificação 

Especificar a qualidade esperada do produto 
PE 2.1 - Preparar a revisão por pares Definir estratégia para revisão (que produtos, que técnicas, critério de re-revisão) 

Propor nova versão das normas organizacionais às áreas responsáveis, observando 
os seguintes itens: definir o alinhamento das atividades aos objetivos 
organizacionais, remover referência a ferramentas específicas. 

PG 2.1-Estabelecer uma política organizacional 
 
  

Sugerir menção à política na descrição dos processos, visando dovulgá-la. 
PG 2.3-Fornecer Recursos Descrever claramente os papéis e responsabilidades da Organização de Testes 
PG 2.6-Gerenciar Configurações Versionar o Plano de Testes desde sua elaboração 

Aprovar formalmente o plano de testes, ressaltando o comprometimento com o 
mesmo 

PG 2.7-Identificar e Envolver Stakeholders 
relevantes 

Registrar nos Planos, explicitamente, os resultados das negociações por recursos. 

Verificação 

PG 3.1-Estabelecer um processo definido Documentar as adaptações feitas ao processo padrão com as respectivas 
justificativas 
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Tabela F.2– Plano de Ação executado na 1ª iteração do ciclo de melhorias para a Área de Validação 

Ára de Processo Prática Específica – PE / Prática Genérica - PG Ação  
PE 1.1 – Selecionar produtos para Validação Definir critérios para a seleção dos itens que serão validados 

Definir estratégia para revisão (que produtos, que técnicas, critério de re-revisão) 
Definir estratégia (estágios, técnicas) de testes 

PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para 
validação 

Documentar o ambiente de testes atual 
Propor nova versão das normas organizacionais às áreas responsáveis, observando 
os seguintes itens: definir o alinhamento das atividades aos obetivos 
organizacionais, remover referência a ferramentas específicas. 

PG 2.1-Estabelecer uma política organizacional 

Sugerir menção à política na descrição dos processos, visando dovulgá-la. 

PG 2.1-Planejar o processo Plano do Projeto deve especificar o processo de testes a ser seguido, apresentando 
justificativas para sua adaptação 

Validação 

PG 3.1-Estabelecer um processo definido Documentar as adaptações feitas ao processo padrão com as respectivas 
justificativas 

 

Tabela F.3– Plano de Ação executado na 2ª iteração do ciclo de melhorias para a Área de Validação 

Ára de Processo Prática Específica – PE / Prática Genérica - PG Ação  
Definir critérios de entrada (criério de saída é determinado pelo cliente) PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para 

validação Especificar a qualidade esperada do produto 
PG 2.5-Treinar Pessoas Elaborar Plano de treinamento para a equipe 

Avaliar critério de entrada 

Validação 

PG 2.8-Monitorar e Controlar o Processo 
Emitir boletim diário do andamento das atividades 
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Tabela F.4– Plano de Ação executado na 2ª iteração do ciclo de melhorias para a Área de Verificação 

Ára de Processo Prática Específica – PE / Prática Genérica - PG Ação  
Incluir procedimentos de teste do ambiente PE 1.2 Estabelecer Ambiente de Verificação 
Relatar problemas no ambiente na ferramenta de BugTracking e Relatórios 
Definir critérios de entrada/saída os testes PE 1.3 Estabelecer procedimentos e critérios para 

verificação Definir aplicação de técnicas de revisão 
PE 2.3 - Analizar os dados revisados Analisar defeitos buscando identificar sua causa. 

Executar intake test, contemplando testes do ambiente PE 3.1 - Executar Verificação 
Registrar na ferramenta de Bugtracking, problemas com o ambiente 
Apresentar situação dos problemas identificados (na bateria, no projeto, num dado 
período, etc) 

PE 3.2 - Analisar resultados da verificação 

Registrar lições aprendidas 
Elaborar Plano de treinamento para a equipe PG 2.5-Treinar Pessoas 
Institucionalizar a realização encontros periódicos para auto-estudo 
Emitir boletim diário do andamento das atividades 
Registrar resultado das revisões do progresso dos testes com os stakeholders 
Definir e acompanhar ações decorrentes de problemas no andamento das atividades 
(envolvimento dos stakeholders, baixa qualdiade dos requisitos, descios 
significativos das estimativas, etc) 
Monitorar critério de saída 
Avaliar critério de entrada 

Verificação 

PG 2.8-Monitorar e Controlar o Processo 

Monitorar critério de suspensão/retomada 
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Tabela F.5– Plano de Ação executado na 3ª iteração do ciclo de melhorias para a área de Verificação 

Ára de Processo Prática Específica – PE / Prática Genérica - PG Ação  
PE 1.3 Estabelecer procedimentos e critérios para 
verificação 

Definir critérios de suspensão/retomada para os testes 

PE 2.1 - preparar a revisão por pares Institucionalizar a revisão de código fonte em todos os projetos 
PE 2.3 - Analizar os dados revisados Acompanhar métricas de revisa 
PE 3.2 - Analisar resultados da verificação Avaliar o atendimento aos requisitos 
PG 2.10-Rever a situação com a gerência sênior Emissão de relatório mensal das atividades de Teste 
PG 2.5-Treinar Pessoas Obter recursos para a realização de treinamentos 
PG 2.7-Identificar e Envolver Stakeholders 
relevantes 

Documentar no Relatório de Testes problemas relativos ao envolvimento dos 
stakeholders. 

PG 2.8-Monitorar e Controlar o Processo Monitorar qualidade do produto 

Verificação 

PG 2.9-Avaliar objetivamente a aderência Institucionalizar revisão de aderência ao processo de testes 

 

Tabela F.6– Plano de Ação executado na 3ª iteração do ciclo de melhorias para a área de Verificação 

Ára de Processo Prática Específica – PE / Prática Genérica - PG Ação  
PE 2.1 – Realizar validação Elaborar relatório de validação 
PE 2.1 – Realizar validação Relatar problemas do ambiente no Relatório de Homologação 
PE 2.2 – Analisar os resultados da validação Apresentar situação dos problemas identificados  
PE 2.2 – Analisar os resultados da validação Avaliar a qualidade do produto face às expectativas 
PG 2.10-Rever a situação com a gerência sênior Emissão de relatório mensal das atividades de Validação 
PG 2.7-Identificar e Envolver Stakeholders 
relevantes 

Documentar no Relatório de Validação problemas relativos ao envolvimento dos 
stakeholders. 

Validação 

PG 2.9-Avaliar objetivamente a aderência Institucionalizar revisão de aderência ao processo de testes 
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Tabela F.7– Ações identificadas mas não implementadas para a área de Verificação 

Prática Específica – PE / Prática Genérica - PG Ação  
 PE 1.1 - Selecionar produtos para verificação Adotar práticas de Risk Based Testing (Identificar riscos, Analisar e priorizar riscos do 

produto, Associar os riscos às funcionalidades, Selecionar funcionalidades a serem testadas de 
acordo com o risco) 
Capacitação em técnicas de teste 
Associar Dados aos Casos de teste (especificar e criar os dados) 
Planejar execução de testes não funcionais 
Automatizar testes 
Capacitar equipe em técnicas/ferramentas de testes não funcionais 

PE 1.3 Estabelecer procedimentos e critérios para verificação 

Capacitar a equipe para a a automação de testes funcionais 
PE 2.2 Realizar as revisões identificando problemas Coletar dados sobre preparação  (esforço, problemas) 

Executar testes funcionais automáticos PE 3.1 - Executar Verificação 
Executar testes não funcionais 
Registrar oportunidades de melhoria do processo 
Avaliar resultados junto com equipe de desenvolvimento. As conclusões devem fazer parte do 
relatório de testes 
Identificar possível causa do defeito 
Documentar ações sugeridas para tratar a causa do problema 

PE 3.2 - Analisar resultados da verificação 

Incluir avaliação das revisões por pares. 
PG 2.1-Planejar o processo Plano do Projeto deve especificar o processo de testes a ser seguido, apresentando 

justificativas para sua adaptação 

PG 2.7-Identificar e Envolver Stakeholders relevantes Obter comprometimento formal da gerência sênior com a Equipe Independente de Testes 
PG 2.8-Monitorar e Controlar o Processo Monitorar riscos de Teste 
PG 2.10-Rever a situação com a gerência sênior Emissão de relatório mensal das atividades de Teste 
PG 3.1-Estabelecer um processo definido Disponibilizar Banco de Dados onde as métricas de uso do processode testes e da qualidade 

do produto possam ser cadastradas. 

Submeter propostas de melhoria ao processo padrão PG 3.2-Coletar Informações de Melhoria 

Cadastrar lições aprendidas na Base de Soluções 
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Tabela F.8– Ações identificadas mas não implementadas para a área de Validação 

Prática Específica – PE / Prática Genérica - PG Ação  
Capacitar equipe em técnicas/ferramentas de testes não funcionais PE 1.3 – Estabelecer procedimentos e critérios para 

validação 
Definir a abordagem para a validação do sistema quanto aos aspectos não funcionais 
(planejar, projetar, implementar) 

PE 2.1 – Realizar validação Executar testes não funcionais 
Registrar lições aprendidas PE 2.2 – Analisar os resultados da validação 
Registrar oportunidades de melhoria do processo 
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Anexo I – Abordagem para Implantação de 
Testes (AITS) 

Baseada no modelo IDEAL, a AITS (Ochner, 2008) possui as fases de Iniciação, 

Diagnóstico, Planejar e Priorizar Ações de Melhoria, Implementar Ações de Melhoria, Verificar 

Resultados e Aprender, Institucionalizar Ações de Melhoria e Acompanhar Programa de Melhoria, 

como ilustrado na Figura I.1 e descrito a seguir.  

 

Figura I.1 – Fases da AITS.  (OCHNER, 2008) 

Iniciação 

Esta fase tem como objetivo avaliar o contexto e os objetivos de negócios para a realização 

da mudança na organização, assim como adquirir a decisão e comprometimento dos principais 

interessados na melhoria. É nesta fase que a alta direção entende a necessidade de um programa de 

melhoria de testes e se compromete com a iniciativa. 

Diagnóstico  

Esta fase tem como objetivo entender o processo atual, as interações organizacionais e como 

tudo isso contribui com o negócio da organização. Nesta fase, serão identificados os pontos fortes e 

oportunidades de melhoria da organização, que servirão como entrada para a identificação e 

priorização das ações de melhoria. 
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Identificar e Priorizar Ações de Melhoria 

Nesta fase, deve ser elaborado um plano de ação considerando as prioridades de cada uma 

delas para a organização. Desenvolver o plano de ação é crítico, sendo necessário fornecer um claro 

direcionamento para as várias ações que deverão ser realizadas. Uma vez que as ações foram 

identificadas é necessário priorizá-las para que as ações mais urgentes sejam implementadas nas 

primeiras iterações. 

De acordo com Ochner (2008), esta fase somente será executada caso necessite a 

identificação de novas ações e/ou re-priorização.  Todas as fases subseqüentes serão realizadas até 

que todas as ações identificadas sejam implementadas.  

Implementar Ações de Melhoria 

Utilizando a abordagem iterativa e incremental, as ações são executadas, uma após a outra, 

conforme definidas no plano, e uma aplicação piloto é realizada para validar e refinar as melhorias 

ao final de cada iteração.  

Verificar Resultados e Aprender 

Esta fase tem o objetivo de verificar os resultados das ações implementadas, para que seja 

aprimorado o que não foi satisfatório e manter registros de lições aprendidas. É importante nesta 

fase avaliar os resultados do projeto piloto revisar o que aconteceu durante a iteração, registrar e 

analisar resultados e lições aprendidas, para que erros não sejam repetidos e o programa ocorra 

ainda melhor nas próximas iterações. 

Institucionalizar a Melhoria 

Esta fase tem o objetivo de institucionalizar as ações que obtiveram sucesso no projeto 

piloto. Aqui, as melhorias implementadas serão incorporadas ao processo da organização.  

 

Acompanhar a Melhoria 

Esta fase existirá paralelamente a todas as outras, e tem o objetivo de acompanhar o 

desempenho de cada fase retornando um feedback para os principais interessados, assim como 

verificar se cada uma das fases atingiu ou não o seu propósito. 

 


