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Resumo 

A Melhoria de Processos de Software (MPS) tem se mostrado, na prática, uma 

abordagem viável e eficiente para a melhoria das organizações. Contudo, a adoção da 

MPS envolve inúmeros desafios e dificuldades, os quais contribuem para que várias 

iniciativas de adoção da MPS acabem fracassando. A MPS baseada em modelos da 

qualidade (model based software process improvement) com níveis fixos de 

maturidade, não atendem a diversidade de empresas da indústria de software. A 

MDPEK têm se apresentado como uma forma alternativa e bastante promissora para a 

adoção de MPS. Na melhoria dirigida a Perfil de Capacidade de Processo (PCP) os 

processos a serem melhorados não estão prefixados, estes devem ser definidos de 

acordo com os objetivos, estratégias e contextos de negócio das organizações. 

No contexto das empresas dirigidas a evolução de produtos de software, é 

bastante nítida a dificuldade em implantação dos modelos da qualidade baseados em 

níveis pré-fixados de maturidade. Muito embora, os benefícios obtidos com adoção 

destes modelos são reconhecidos. Este tipo de empresa apresenta características 

particulares que dificultam a adoção da MPS de forma tradicional. 

Esta dissertação aplica os conceitos da MDPEK para a definição de um PCP, 

baseado no CMMI, e direcionado ao domínio específico das empresas dirigidas à 

evolução de produto de software. A abordagem PRO2PI é utilizada como referência 

para guiar a execução das atividades de definição do PCP. O qual é proposto tomando 

como base as observações e estudos realizados em um grupo de oito empresas de 

dirigidas à evolução de produto de software, e posteriormente validado em duas 

empresas que aplicaram a MPS e foram, recentemente, avaliadas no nível 2 de 

maturidade do CMMI. 

Palavras-chave: Melhoria de Processos de Software (MPS), Perfil de Capacidade de 

Processo, CMMI, MPS.BR, Evolução de Produto de Software, PRO2PI. 
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Abstract 

The Software Process Improvement (SPI) has shown, in practice, a feasible and 

efficient approach for organizations improvement. However, the SPI involves 

innumerable challenges and difficulties, which contribute to that many SPI adoption 

initiatives end failing. A model based software process improvement with fixed levels 

of maturity, do not take care of the software industry companies diversity. The 

Process Capability Profile Driven Process Engineering (MDPEK) has shown an 

alternative and promising way to SPI adoption. In the improvement guided by Process 

Capability Profile (PCP) the processes to be improved are not predetermined, these 

must be in accordance with organizations defined business objectives, strategies and 

contexts. 

In the context of software products driven companies, is clear the difficulty in 

implantation of fixed maturity levels quality models. Although the benefits gotten 

with adoption of these models are recognized. This type of company presents 

particular characteristics that make difficult the adoption of the traditional form of 

SPI. 

This theses applies the concepts of MDPEK for definition of a PCP, based on 

CMMI, and oriented to the specific domain of the software product driven companies. 

The PRO2PI approach is used as reference to guide the execution of the activities 

definition of the PCP. Which is considered taking as base in the comments and studies 

carried through in a group of eight product evolution guided companies, and later 

validated in two companies who had applied the SPI and had been, recently, assessed 

in CMMI maturity level 2. 

Key-words: Software Process Improvement (SPI), Process Capability Profile, 

CMMI, MPS.BR, Software Product Evolution, PRO2PI.   
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Capítulo 

 

1) Introdução 

Este capítulo apresenta as motivações para esta 

dissertação, através da contextualização do cenário atual do 

mercado sob a ótica da qualidade de software, evidenciando a 

importância da melhoria de processo de software para a 

indústria, identificando a necessidade de utilização de formas 

alternativas para a implantação de melhoria em contextos 

específicos, em particular no contexto das organizações que 

desenvolvem, comercializam e mantêm produto de software. 

Por fim, é apresentada a estrutura desta dissertação.
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1.1 Contextualização 

A Melhoria de Processos de Software (MPS) têm se mostrado, na prática, uma abordagem 

viável e eficiente para a melhoria das organizações [Salviano06]. A busca pela MPS tem 

aumentado significativamente nos últimos anos no Brasil e no mundo. Os objetivos desta 

melhoria são composições de fatores como menores custos e prazos, maior previsivibilidade, 

maior satisfação dos funcionários, clientes e usuários, e menor número de defeitos no produto 

final (Rocha, 2001). Em outras palavras, a melhoria de processo é, na verdade, uma 

ferramenta para a melhoria dos objetivos de negócio da organização. 

A MPS é uma área relativamente nova, que tem se desenvolvido ao longo dos últimos 

vinte anos [Serrano04]. Para se obter resultados realmente significativos a MPS deve ser 

implementada sistematicamente com base em modelos, padrões e abordagens é o que observa 

Mutafelija [Mutafelija03]. Projetos em âmbito mundial tem se dedicado a criação de modelos 

normativo da qualidade e abordagem para apóia a MPS. Alguns dos principais modelos são: 

CMMI, ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207, Six Sigma, e MR-MPS; e, dentre as principais 

abordagens pode-se destacar: IDEAL, Cilco de Melhoria da ISO/IEC 15504, DEMAIC, 

PRO2PI.  

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um dos modelos da qualidade 

mais aceito e reconhecido mundialmente e tem sido a base do programa de melhoria da 

maioria das organizações. No Brasil a busca pela certificação CMMI tem crescido a uma taxa 

bastante elevada, segundo dados do relatório de avaliações CMMI, publicado anualmente 

pelo SEI [SEI08a]. A Figura 1.1 apresenta o gráfico da evolução do número de empresas 

certificadas CMMI no Brasil e no mundo a partir de 2005. 
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Figura 1.1  Avaliações CMMI no Brasil e no Mundo 

As organizações têm cada vez mais empreendido esforços significativos na busca da 

melhoria de seus processos de software, buscando se desfrutar dos benefícios da MPS. 

Contudo, a MPS envolve inúmeros desafios e dificuldades, os quais contribuem para que 

várias iniciativas de adoção da MPS acabem fracassando. De acordo com Santa [Santana07], 

embora não exista um número exato e consolidado a cerca dos percentuais das iniciativas de 

MPS que são de insucesso, existem vários indicadores de que o número de iniciativa de 

sucesso é menor que o número de iniciativas de insucesso. Já Debou [Debou 2000] relata que 

apenas um terço dos projetos de MPS obtém sucesso em melhorar o desempenho da 

organização de forma significativa. Pesquisa realizada recentemente por Santana [Santana07] 

observou um grupo de organizações do pólo tecnológico de Recife, Brasil, e os seus 

resultados sugere que na indústria local, o percentual de insucesso nos projetos de MPS é 

ainda maior que o observado por Debou [Debou 2000].  

Vários estudos [Santa07, Dybã03, Dybã05, Rocha05, Souza05] têm se dedicado a 

investigar as possíveis causas deste insucesso, buscando identificar fatores e principais 

dificuldades. Segundo estes estudos, o insucesso das iniciativas de melhoria pode ocorrer por 

vários motivos, considerados fatores críticos para Melhoria de Processos de Software, tais 

como: falta de apoio e comprometimento da alta administração, restrições de tempo e recurso, 

falta de metodologia apropriada e resistência a mudanças. 

Atualmente a forma mais convencional de se aplicar a MPS, é a melhoria baseada em 

modelos da qualidade (model based software process improvement), com níveis fixos de 

maturidade. Esta forma de abordar a melhoria foi estabelecida com lançamento da versão 1.1 

do modelo SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) [Paulk93], em 1993. O qual 

define uma arquitetura estagiada com cinco níveis de maturidade. 

Uma forma alternativa à rigidez da arquitetura estagiada é a arquitetura contínua 

proposta pela ISO/IEC 15504, através do projeto SPICE. A Norma foi publicada como 

relatório técnico em 1998 [ISO15504 98], e consolidada como Norma só em 2003 [ISO/IEC 

15504 03]. O framewok proposto pela ISO/IEC 15504 possui duas dimensões, uma destas 

demissões corresponde ao conjunto de processos, enquanto a outra estabelece uma seqüência 

de seis níveis de capacidade. A arquitetura contínua provê flexibilidade para que cada 

organização possa definir um perfil de processo mais apropriado ao seu contexto. Um perfil 
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de capacidade de processo (PCP) é composto por um conjunto de áreas de processo e um 

determinado nível de capacidade associado a cada uma das áreas de processo. 

Os conceitos de níveis de capacidade foram incorporados pelos SEI (Software 

Engineering Institute) aos modelos CMM, na sua nova versão, denominada de CMMI 

(Capability Maturity Model Integration). O CMMI incorporou os conceitos da arquitetura 

contínua, reconhecendo assim algumas restrições da arquitetura estagia. O CMMI é 

disponibilizado em duas representações: a representação estagiada e a representação contínua. 

Uma evolução da flexibilidade apresentada pela arquitetura contínua tem sido 

demandada pela indústria, são vários os relatos de MPS que têm utilizado práticas de vários 

modelos. Alguns estudos têm sido desenvolvidos neste sentido, como por exemplo, os 

trabalhos de desenvolvidos por Siviy [Siviy07] e por Salviano [Salviano08]. Este último 

define o conceito da Engenharia de Processo Dirigida por Perfil de Capacidade de Processo 

MDPEK como uma evolução da arquitetura contínua. Na MDPEK apenas a dimensão dos 

níveis de capacidade é pré-definida, não existindo a pré-fixação da dimensão dos processos. 

Assim, os processos devem ser selecionados de um ou vários modelos de capacidade, ou até 

mesmo, definido sob-demanda. Para apóia a aplicação da MDPEK, o autor define uma 

abordagem chamada PRO2PI (Process Capability Profile to Process Improvement). 

1.2 Motivação 

As evoluções da arquitetura dos modelos da qualidade foram motivadas, especialmente, pelas 

limitações da arquitetura estagiada. Esta, baseada em níveis fixos de maturidade, não é capaz 

de atender à diversidade de contextos e objetivos estratégicos das organizações. Para o 

contexto de projetos de desenvolvimento de software sob encomenda, contexto onde surgiu o 

CMM, os níveis fixos de maturidade podem atender. Contudo, em outros contextos estes 

níveis de maturidade podem não ser viáveis, relevantes e suficientes, ou mesmo não 

aplicáveis, como por exemplo, o contexto das micro e pequenas organizações orientadas à 

evolução e comercialização de produtos de software. [Salviano06]. 

Observa-se que embora as arquiteturas dos modelos tenham evoluído, buscando 

proporcionar maior flexibilidade para a abordagem da MPS. Na prática, estas ainda são 

timidamente utilizadas, conforme pode ser observado pelo relatório de avaliações CMMI, 

publicado anualmente pelo SEI [SEI 08a]. Por outro lado, estudos como o realizado por 

Staples [Staples07] apontam que muitas organizações tendem a dizer que adotar o CMMI é 
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impraticável, mas não dizem que não é benéfico. Sugerindo assim, que a dificuldade está 

associada à forma como o modelo é implementado. 

Os principais impedimentos técnicos para disseminação dos modelos com arquitetura 

contínua é a falta de entendimento dos princípios básicos e a falta de apoio metodológico para 

utilização da flexibilidade oferecida, é o que observa Salviano [Salviano06]. 

No contexto das empresas dirigidas a evolução de produto de software, é bastante 

nítida a dificuldade de implantação de melhoria de processo com base nos níveis de 

maturidade pré-fixados. Este tipo de empresa apresenta características peculiares, 

relacionadas à natureza da evolução e da comercialização do produto de software, que não são 

observadas nas empresas de desenvolvimento de software sob encomenda, contexto para o 

qual os modelos foram originalmente propostos. 

Na prática, é observado que para a implementação do nível 2 do CMMI, neste tipo de 

empresas, é necessário implementar melhorias não só nos processos relacionados às áreas de 

processo do nível 2 de maturidade, outros processo também devem ser melhorados. Este fato 

é observado pela experiência prática do autor em projetos de melhoria neste tipo de empresas. 

1.3 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é aplicar os conceitos da melhoria de processo dirigido a perfil de 

capacidade para a definição de um Perfil de Capacidade de Processo (PCP) orientado ao 

seguinte contexto: empresas de software cujo foco principal está no desenvolvimento e 

evolução de produto de software, ou simplesmente, empresa dirigida à evolução de produto 

de software. O objetivo como a elaboração do PCP é promover um programa de melhoria de 

forma mais viável e que permita a obtenção de resultados mais sólidos, direcionados aos 

objetivos de negócio da organização. 

O trabalho investiga a possibilidade de implantar o nível 2 de maturidade do CMMI, e 

o equivalente do MPS.BR, nas empresas dirigidas a evolução de produto de software, 

utilizando uma abordagem dirigida a perfil tomando como base o PCP proposto. 

Outro objetivo deste trabalho é contribuir com a evolução e disseminação do 

conhecimento da melhoria de processo dirigida a perfil. Bem como, demonstrar a viabilidade 

da utilização da melhoria dirigida a perfil de capacidade, inclusive, no cenário de 

organizações que buscam por um “selo” de qualidade. 
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1.4 Metodologia do Trabalho 

Esta dissertação foi desenvolvida sobre a ótica da pesquisa indutiva, com realização de 

análises qualitativas sobre os dados observados em campo, e posteriormente confrontados 

com a pesquisa de literatura. Conforme Silva [Silva01], a combinação de elementos de varias 

linhas de pesquisa é recomendada para ampliar as possibilidades de análise e obtenção de 

respostas mais precisas. Desta forma, a metodologia de pesquisa deste trabalho combina, 

ainda, elementos da abordagem de pesquisa Indústria-como-laboratório (Industry as 

laboratory) proposta por Potts (apud [Salviano06]), na qual pesquisadores identificam 

problemas através do envolvimento próximo com projetos da indústria, criam e avaliam 

soluções em uma atividade quase indivisível de pesquisa. 

Para trabalhos em Engenharia de Software, Potts defende a abordagem “indústria-

como-laboratório” (industry-as-laboratory) como uma abordagem complementar à tradicional 

“pesquisa-depois-transfere” (research-then-transfer). Na primeira abordagem, as pesquisas 

são iniciadas a partir de um problema prático, e mais tarde serão refinadas com a sua 

aplicação em estudos de casos contínuos e incrementais. Segundo Potts, “os domínios de 

pesquisa e aplicação tendem a convergir, e a transferência de tecnologia e o processo de 

avaliação são realizados nos estágios iniciais do programa de pesquisa”  

O desenvolvimento deste trabalho envolveu basicamente três etapas: levantamento de 

informações, análise e proposição, e validação. Estas fases foram desenvolvidas em ciclos 

contínuos. Com o progresso dos trabalhos, o foco principal dos ciclos foi sendo deslocado, 

dos objetivos de levantamento de informação para a validação, passando pelas análises e 

proposição. Assim, os primeiros ciclos se dedicaram principalmente a levantar e formalizar o 

problema, os ciclos seguintes foram mais dedicados às análises e proposições, e os últimos 

ciclos focaram a validação das proposições. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Além deste capítulo introdutório, esta dissertação está organizada em mais outros 5 capítulos, 

da seguinte forma: 

• O Capítulo 2 apresenta um apanhado geral sobre a área de Melhoria de Processo de 

Software, incluindo os conceitos básicos, principais desafios e dificuldades da MPS, 
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abordagens para melhoria de processo de software e, apresenta, ainda, os principais 

modelos de capacidade de processo. 

• O Capítulo 3 apresenta as características típicas da evolução de produto de software, 

as suas particularidades e desafios, destacando os principais conceitos relacionados.  

• O Capítulo 4 apresenta o PCP proposto neste trabalho, apresentando as fases para a 

sua elaboração e destacando as análises qualitativas realizadas para a sua proposição.  

• O Capítulo 5 descreve a validação do PCP realizada com base em observações do 

programa de melhoria de duas empresas de software dirigida a evolução de produto e, 

apresenta e discute os principais resultados.  

• O Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho, as considerações finais, e a proposta 

de trabalhos de pesquisa futuros. 
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Capítulo 

2) Melhoria de Processo 

de Software 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o estado da 

arte e da prática da Melhoria de Processo de Software, 

abordando os conceitos básicos, os principais modelos e 

abordagens utilizadas em programas de melhoria de processo. 

Neste capítulo também serão apresentados os modelos de 

referência para Melhoria de Processo de Software, destacando 

os modelos CMMI e MR-MPS, focando especialmente nas suas 

estruturas e sua utilização na indústria de software. 
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2.1 Introdução 

O Standish Group, através de um estudo chamado de Relatório do "Chaos" [Standish95], 

identificou um péssimo cenário nos projetos de software da indústria de software norte 

americana, onde vários projetos foram cancelados gerando enormes prejuízos. Após esta 

percepção, tem ocorrido uma grande busca no sentido de reverter tal cenário através de 

modelos de melhoria de processo. O novo Relatório, publicado em 2006, revela uma melhoria 

em relação ao cenário originalmente identificado, em 1995; o percentual de projetos que 

podem ser considerados de sucesso passou de 19% para 35%. Contudo, ainda há muito para 

se melhorar. É o que podemos concluir com base na versão mais recente do Relatório do 

“Chaos”, publicado em 2006 [Standish06]. 

Os modelos de melhoria estão, geralmente, baseados no Triângulo Mágico da Força 

do Desenvolvimento de Software (Magic Triangle of Software Development Greatness) 

apresentado na Figura 2.1 . Segundo Lister [Lister97], qualquer deficiência em alguma área 

do triângulo se manifestará em riscos de falha dos projetos. Desta forma, fica evidente a 

necessidade de se trabalhar todos os seus aspectos, sendo que uma força influencia na outra. 

 

Figura 2.1  Triângulo Mágico da Força do Desenvolvimento de Software 

Um bom processo de software, portanto, é essencial para que se tenha qualidade no 

produto de software e se consiga atender a qualidade, orçamento, prazos e recursos exigidos 

no projeto. Neste contexto é que a área de Melhoria de Processo de Software se destaca e 

contribui com a evolução da indústria de software. 

Existe uma forte relação entre a qualidade do produto de software desenvolvido e a 

qualidade do processo de software utilizado na criação deste produto. Melhorando o processo 

de software, espera-se que a qualidade do produto relacionado seja aperfeiçoada de modo 
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correspondente [Sommerville05]. Esta premissa tem motivado vários trabalhos na área de 

Melhoria de Processo de Software (MPS). 

Segundo [Serrano04], a Melhoria de Processo de Software (MPS)1 é uma área 

relativamente nova, e tem se desenvolvido nos últimos vinte anos. As principais idéias em 

MPS foram baseadas em teorias e metodologias de qualidade do sistema manufatureiro 

desenvolvidas nas últimas décadas por Shewhart [Shewhart31], Deming [Deming86], Crosby 

[Crosby79] e Juran [Juran88]. Nos anos 70, Philip Crosby [Crosby79] observou que as 

organizações de manufatura poderiam ser estudadas de acordo com a qualidade de sua 

produção e definiu cinco estágios seqüenciais e cumulativos do processo de produção, 

baseados principalmente nas atitudes gerenciais encontradas em cada estágio. Esses estágios 

indicam a qualidade do processo de produção. No final da década de 80, Watts Humphrey 

[Humphrey89] estendeu esse trabalho e definiu cinco níveis de maturidade. Esses cinco níveis 

de maturidade definidos por Watts Humphrey é base dos principais modelos de qualidade, 

utilizados como base para o processo de melhoria. 

Na prática, a abordagem de Melhoria de Processo de Software tem se mostrado uma 

abordagem viável, eficaz e eficiente para a necessária melhoria das organizações intensivas 

em software. São vários os relatos de casos de sucesso apresentados na literatura, conforme 

destaca [Herbsleb94], [DACS99] e [Card02]. 

Nos últimos anos observa-se o surgimento de um grande número de metodologias, 

modelos, métodos de avaliação e pesquisas em MPS disponíveis na literatura, tais como 

ISO/IEC 15504 [ISO15504 03], CMM [SEI 95], CMMI [SEI 06], Metodologias Ágeis, ISO 

9000:2000 [ISO9000 00], Six Sigma [Eckes03], MPS.BR [MPSBR 07a], TMM e outros. 

Alguns desses modelos possuem foco bem específico, enquanto outros apresentam propósitos 

genéricos. A Figura 2.2  apresenta alguns dos vários modelos existentes e seus 

relacionamentos. 

                                                
1
 Melhoria de Processo de Software (MPS) é usado com tradução de Software Process Improvement (SPI). 
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Figura 2.2  Conjunto de modelos de referência. 

Dentre os principais modelos de referência, podemos destacar o CMMI, a ISO/IEC 

15504 e o MR-MPS.BR, os quais serão apresentados mais detalhadamente nas próximas 

secções por ser de interesse deste trabalho. 

A grande variedade de modelos acaba dificultando na escolha, por parte das 

organizações, por qual modelo adotar, é o que destaca Mutafelija [Mutafelija03]. Esta 

dificuldade amplificada, de acordo com Salviano [Salviano06], pelo fato de cada modelo e 

metodologia ser apoiada por diferentes grupos de pessoas e de grupos de pesquisa, o que torna 

difícil para os profissionais, professores e pesquisadores compreender, ensinar, adotar e 

aplicar essas boas práticas para o desenvolvimento e manutenção de software e sistemas. 
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2.2 Conceitos Básicos 

Nesta secção são apresentados os principais conceitos básicos relacionados à área de Melhoria 

de Processo de Software. O entendimento destes conceitos é importante para a compreensão 

do restante deste trabalho. 

Um dos termos mais básicos, mas não menos importante é conceito de processo. 

Processo é definido pela IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) [IEEE Std. 

610] como uma seqüência de passos executados para um determinado propósito, por exemplo, 

o processo de desenvolvimento de software. [Paulk94], o processo de software é um conjunto 

de atividades, práticas e transformações (realizadas por pessoas) para o desenvolvimento e 

manutenção de software e seus produtos associados. O CMMI [SEI 06] apresenta a seguinte 

definição “uma organização lógica de pessoas e tecnologia em atividades de trabalho 

projetadas para transformar informações, matérias, e energia em resultados especificados.”. 

Na literatura se encontram diversas outras definições de processo, definições estas que são 

bastante semelhantes. Na visão do CMMI existem três dimensões criticas que a organização 

pode trabalhar para melhorar seu negócio; são elas: Pessoas, Procedimentos e Métodos, e 

ferramentas e equipamentos. E o processo é o elemento que “controla” e combina essas 

dimensões, como ilustra a Figura 2.3 permitindo que se alinhe o caminho para atingir os 

objetivos de negócio. 

 

Figura 2.3  O processo e as três dimensões críticas da organização  
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De uma forma simplificada, a Melhoria de Processo de Software (MPS) 2
 significa 

compreender os processos existentes e modificá-los, a fim de melhorar a qualidade do produto 

e/ou reduzir os custos e o tempo de desenvolvimento de software [Sommerville04]. A 

Melhoria do Processo parte da premissa de que a qualidade do sistema ou produto é altamente 

influenciada pela qualidade do processo usado para desenvolvê-lo e mantê-lo. 

Outros termos têm sido utilizados para se referir à Melhoria de Processo de Software. 

Uma denominação mais extensa é: Melhoria de Processo de Software Baseada em Modelos 

de Maturidade e da Capacidade de Processo [Salviano06]. Na literatura, como em [Kinnula99, 

Croll03], encontramos o uso do termo Engenharia de Processo de Software. Neste trabalho 

adotaremos apenas o uso do termo Melhoria de Processo de Software (MPS). 

Uma definição mais detalhada é apresentada por [Salviano06], na qual o termo MSP é 

entendido como:  

Abordagem para a melhoria de organizações intensivas em software, baseada em 

modelos de capacidade de processo de software, por meio do estabelecimento, 

avaliação e melhoria da capacidade de seus processos mais importantes, 

relacionados às atividades de aquisição, fornecimento, operação, desenvolvimento, 

manutenção, gerência, melhoria e/ou apoio de sistemas de software com objetivo de 

satisfazer de forma mais eficiente e eficaz os objetivos estratégicos da organização. 

Esta definição é focada nos resultados da Melhoria de Processo de Software e 

apresenta as melhorias do processo como uma busca da melhoria do negócio da organização, 

uma vez que estas melhorias são orientadas aos objetivos estratégicos da organização. 

A capacidade do processo é definida na ISO/IEC 15504-1 [ISO15504 03] como uma 

caracterização da habilidade do processo atingir os objetivos de negócios atuais ou futuros. 

Essencialmente, capacidade do processo é a habilidade inerente de um processo produzir 

resultados como o planejado [Ahern03]. Na visão do controle estatístico de processo, 

capacidade de processo diz respeito a previsibilidade do desempenho de um processo sob 

controle estatístico. Quando à capacidade de um processo aumenta, este torna-se previsível e 

quantificável, e as causas principais da má qualidade e produtividade são controladas ou 

eliminadas [Stapenhurst05]. Alguns modelos, utilização também o conceito de maturidade, o 

qual representa uma forma de mensurar a habilidade das organizações para desenvolver seu 

processo de desenvolvimento.  

                                                
2
 Em inglês Software Process Improvement - SPI 
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Os modelos de capacidade de processo, comumente também chamados de modelos 

de referência, constituem-se de um repositório das “boas práticas”
3
, organizadas de forma 

sistemática baseada nos conceitos de capacidade do processo. O termo “boas práticas” diz 

respeito a ações consolidadas na prática como boa forma de desenvolver determinada 

atividade [Salviano06]. 

A Melhoria de Processo utiliza um modelo, ou mais de um modelo, como referência 

para orientar as ações de melhoria. Os principais modelos são estruturados através dos níveis 

de capacidade de processo de forma contínua ou estagiada. A forma contínua é caracterizada 

por um conjunto de áreas de processo e um de níveis de capacidade de processo; na forma 

estagiada existe um conjunto de níveis de maturidade de processo pré-definidos. O CMMI, 

por exemplo, é um modelo de capacidade de processo, e pode ser implementado tanto na 

forma contínua quanto na estagiada [SEI06]. Esta forma de se abordar a Melhoria de 

Processo, bem como os conceitos de níveis de capacidade, níveis de maturidade e melhoria 

dirigido por perfil de capacidade, serão abordados em mais detalhes na Secção 2.4. 

A ISO/IEC 15504-5 [ISO15504 06] apresenta a Melhoria de Processo de Software 

como um grupo de processos: Estabelecimento de Processo de Software, Avaliação de 

Processo de Software e a Melhoria de Processo de Software, propriamente dita. O propósito 

do processo Estabelecimento de Processo é “estabelecer um conjunto de processos 

organizacionais para todos os processos do ciclo de vida à medida que eles se aplicam às 

atividades de negócio”. O propósito do processo de Avaliação de Processo é “determinar o 

quanto os processos padrões da organização contribuem para o atendimento de seus objetivos 

estratégicos e apoiar o foco da organização na necessidade de melhoria contínua de processo”. 

O propósito do processo de Melhoria de Processo é “a melhoria contínua da eficiência e 

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

necessidades de negócio”. A Figura 2.4 ilustra um ciclo típico da melhoria contínua.  

                                                
3
 O termo “boas práticas” é usado como a tradução para o termo “Best Practices”. 
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Figura 2.4  Ciclo de Melhoria de Processo 

A melhoria de processo é um processo iterativo, de médio a longo prazo e passa por 

diversos estágios. A Figura 2.5 mostra alguns dos estágios importantes da Melhoria de 

Processo, cada um destes estágios pode durar vários meses [Sommerville04]. 

 

Figura 2.5  Estágios da Melhoria de Processo 

Alguns dos estágios importantes na melhoria de processo, destacados por 

[Sommerville04] são: 

• Identificar pontos de melhoria: envolve examinar os processos existentes e produzir 

um modelo específico para documentar e compreender o processo. Uma análise 

quantitativa pode ser realizada antes e depois das mudanças terem sido 

implementadas, o que permitirá uma avaliação objetiva dos resultados das mudanças 

no processo. 

• Priorizar as melhorias: envolve priorizar os pontos de melhoria, focando em eliminar 

os gargalos relativos à qualidade, prazos e custos, identificados nos estado anterior. A 

melhoria do processo se preocupa em eliminar os gargalos, propondo novos 

procedimentos, métodos e ferramentas. 
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• Introdução das mudanças: Envolve implantar novos procedimentos, métodos e 

ferramentas, e integrá-los com outras atividades de processo. É importante dar tempo 

para a maturação dos processos alterados, e garantir que as alterações sejam 

compatíveis com os procedimentos e padrões organizacionais.  

• Treinamento nos processos: envolve o treinamento dos engenheiros e da equipe de 

desenvolvimento nos procedimentos, métodos e ferramentas resultantes das mudanças. 

Sem que as sejam pessoas treinadas, não é possível obter todos os benefícios 

esperados com as mudanças. 

• Ajustes nos processos: As mudanças de processo propostas não serão inteiramente 

eficazes assim que forrem introduzidas. Há, portanto, a necessidade de uma etapa de 

ajustes. Esta etapa de ajuste pode durar um longo período até que os novos processos 

estejam totalmente estabelecidos. 

A MPS envolve vários desafios e dificuldades intrínsecas, as quais são discutidas, em 

mais detalhes, na secção 2.3. Tais dificuldades motivaram a elaboração de várias 

metodologias para apoiar a prática de MPS. Essas metodologias são, normalmente, 

denominadas de abordagens de melhoria. A abordagem de melhoria pode ser entendida 

como uma orientação para um conjunto de ações para a melhoria de processo em uma 

organização intensiva em software [Rocha01], descrevendo fases, atividades e recursos 

necessários para um esforço de melhoria bem sucedido. As abordagens de melhoria serão 

apresentadas na secção 2.5. 

A avaliação de processo é uma etapa fundamental na MPS, é pro meio da avaliação 

que se determinará o nível de capacidade de processo, bem como as oportunidades de 

melhoria no processo. Uma avaliação de processo é uma investigação e análise disciplinada 

de processos selecionados na organização em relação a processos selecionados a partir de 

modelo de referência [ISO15504 03]. Existem três contextos possíveis para a realização de 

uma avaliação: melhoria contínua, que tem como objetivo determinar os pontos fortes e as 

oportunidades de melhoria; ou determinação de capacidade e benchmark, que tem como 

objetivo determinar a adequação dos processos a um conjunto de requisitos; ou ainda, a 

avaliação para a atribuição de um selo ou certificação. Independente do contexto a avaliação 

deve ser realizada de acordo com um conjunto de critérios, os quais são definidos pelos 

métodos de avaliação, a fim de garantir confiabilidade aos resultados. Existem vários métodos 

de avaliação disponíveis na literatura, como por exemplo: SCAMPI [SEI01a], MA-MPS.BR 
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[MPS.BR07a], QuickLocus [Kohan03]. Os métodos de avaliação serão apresentados em mais 

detalhes na secção 2.6. 

2.3 Desafios e dificuldades da MPS 

Segundo [Mutafelija03], as organizações de software são sistemas que possuem processos 

complexos, concorrentes e interativos. Melhorar esses processos requer disciplina, 

metodologia bem definida e planejamento para, sistematicamente, considerar as mudanças e 

introduzi-las ao processo. A mudança representa uma dificuldade para a maioria das 

organizações e das pessoas. Um processo pode não ser eficiente e ocorrer em vários erros, 

mas mudar esse processo significa abandonar o conforto e a certeza da forma como os 

negócios foram realizados. 

Uma iniciativa de MPS exigirá um investimento de tempo e de esforço intelectual. 

Este investimento é realizado sobre as atividades necessárias para manter o funcionamento da 

organização, isso pode gerar uma dificuldade em sustentar o investimento em MPS. De fato, 

são vários os relatos de iniciativas de MPS mal sucedidas por não conseguirem sustentar o 

comprometimento com a melhoria do processo. Isso torna as próximas iniciativas de melhoria 

ainda mais difíceis. 

O sucesso da melhoria de processo requer comprometimento organizacional e 

disponibilidade de recursos. Ela precisa ser uma decisão apoiada pela gerência sênior e deve 

ter um orçamento associado, para apoiar as melhorias [Mutafelija03]. 

Durante o processo de melhoria algumas características dos processos devem ser 

consideradas, por exemplo: 

• Facilidade de compreensão, diz respeito ao quanto o processo está explicitamente 

definido e com que facilidade se pode compreender a definição do processo. 

• Visibilidade, as atividades do processo devem culminar em resultados nítidos, de 

modo que o progresso do processo seja externamente visível. 

• Facilidade de suporte, diz respeito até que ponto as atividades do processo podem ser 

apoiadas por ferramentas CASE. 

• Aceitabilidade, diz respeito a quanto o processo definido é aceitável e utilizável pelos 

engenheiros responsáveis pela produção dos produtos de software. 

• Confiabilidade, os processos devem ser projetados de maneira que seus erros sejam 

facilmente evitados e identificados antes que resultem em erros nos produtos; 
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• Robustez, os processos devem poder continuar, mesmo que surjam problemas 

inesperados. 

• Facilidade de manutenção, os processos devem poder evoluir para refletir os requisitos 

mutáveis da organização ou melhorias de processo identificadas. 

• Rapidez, diz respeito ao quão rápido o processo pode ser concluído, e seus resultados 

gerados. 

Nem sempre será possível obter melhorias no processo que aperfeiçoem todas as suas 

características. Por exemplo, se um rápido processo de desenvolvimento for exigido, então, 

possivelmente será necessário reduzir sua visibilidade, produzindo menos documentação. 

O simples fato de se adotar métodos, ferramentas específicas ou algum modelo de 

processo que tenha sido utilizado em outro lugar não significa implementar Melhoria de 

Processo. Embora exista muita coisa comum entre as organizações que desenvolvem um 

mesmo tipo de produto de software, sempre há fatores específicos de cada organização que 

influenciam o processo. Já é sabido que a simples introdução de melhorias de processo 

divulgada não apresenta bons resultados. As melhorias de processo devem ser vistas como 

uma atividade específica de uma organização ou uma parte de organização maior. 

[sommerville05]. 

O SEI [SEI06] destaca que as iniciativas de melhora de processo prósperas devem ser 

dirigidas pelos objetivos de negócios da organização, e não pelo objetivo da melhoria. Esta 

idéia é reforçada pela ISO [ISO15504 03], que afirma que a melhoria de processo é o caminho 

para melhorar o negócio da organização. 

A aplicação da MPS como ferramenta para a melhoria de negócio da organização 

torna ainda mais desafiadora a tarefa de melhoras os processo organizacional. Contudo, é que 

realmente justifica os investimentos em MPS. 

2.4 Modelos de Capacidade de Processo 

A Melhoria de Processo pode ser implementada de forma ad hoc, contudo a Melhoria de 

Processo implementada sistematicamente baseadas em modelos, padrões e abordagens é mais 

eficiente, é o que destaca Boris Mutafelija [Mutafelija03]. 

Os modelos de capacidade de processo, comumente também chamados de modelos de 

referência, constituem-se de um repositório das “boas práticas”, organizadas de forma 

sistemática baseada nos conceitos de capacidade do processo. 
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Os conceitos de modelo de capacidade surgiram com a ISO/IEC 15504. A ISO/IEC 

15504 é a Norma internacional para Avaliação de Processos, desenvolvida pela ISO/IEC 

(International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission), 

com apoio do projeto SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) 

[ISO15504 03]. Esse desenvolvimento foi iniciado em 1993 após estudos realizados pela ISO 

que apontaram a existência de um consenso internacional sobre a necessidade e os requisitos 

para uma Norma internacional de avaliação de processo de software, e que deveria ser 

adotada uma forma de desenvolvimento na qual versões intermediárias pudessem ser 

utilizadas pelo setor de software. 

define um framework para modelos  

de capacidade de processo e processos para avaliação de processo e o modelo de 

capacidade de  

processo ISO/IEC 15504-5 para a engenharia de software. 

A ISO/IEC 15504 fornece um framework para avaliação modelos capacidade de e 

processo para a avaliação de processo e o modelo de capacidade de processo para a 

engenharia de software. O framework de processos pode ser utilizado também como modelo 

de referência para melhoria de processo de software. Este framework é composto basicamente 

por uma estrutura e requisitos para avaliação de processos possuindo 5 documentos, onde a 

parte 1 descreve os conceitos e vocabulário utilizado, as partes 2 e 3 descrevem o framework 

e orientações para o uso do framework, e as partes 4 e 5 descrevem orientações para utilização 

de modelos de melhoria ou capacidade e o modelo exemplo. Ao longo do capítulo 2 são 

realizadas diversas referências a varias parte desta norma. Por exemplo, a secção 2.5 

Abordagens Para Melhoria de Processo apresenta brevemente a parte 4, e, na seção 2.6 

Avaliação de Processo faz referências à parte 2 e 3. 

Outros modelos de capacidade se desenvolveram ao longo dos últimos anãos. Dentre 

os principais modelos de capacidade de processo pode se destacar a SEI CMMI[SEI06], FAA 

iCMM [Mutafelija03], e MPS MR-MPS[MPSBR07]. 

Alguns dos modelos de referência acrescentam o conceito de “Maturidade”, contudo, 

o conceito de maturidade é definido em função da capacidade dos processos, assim, segundo 

[Salviano06], o termo “capacidade” é suficiente para caracterizar também estes modelos. O 

CMMI e MPS.BR são exemplos de modelos de referência que estão baseados na capacidade 

de processo, mas que definem níveis de maturidades. 
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Ao usar um modelo de referência as organizações podem criar ou alterar seus 

processos utilizando de prática comprovada para aumento da capacidade dos processos. 

A capacidade do processo é definido na ISO/IEC 15504-1 [ISO15504, 03] como “uma 

caracterização da habilidade do processo atingir os objetivos de negócios atuais ou futuros”, 

definição adotada também pelo MR-MPS [MPSBR07]. Segundo [Ahern03], “capacidade do 

processo é a habilidade inerente de um processo produzir resultados como o planejado”. Em 

outras palavras, a capacidade de processo está relacionada com a habilidade do processo em 

ser executado de forma eficiente e eficaz. 

Buscar melhorar a capacidade do processo, é buscar um processo que apresenta as 

seguintes características: 

• praticado: ser executado de forma consistente sempre que necessário; 

• documentado: estar descrito em alguma notação de representação de processo, 

utilizando texto, figuras, etc., correspondendo a como o processo é executado; 

• treinado: as pessoas que realizam atividades do processo devem ter conhecimento, 

habilidade e experiência necessários para o trabalho; 

• controlado: os artefatos do processo devem ser controlados para garantir sua 

integridade e disponibilidade, e propostas de mudanças devem ser analisadas , 

aprovadas, planejadas e realizadas antes que sejam institucionalizadas; 

• apoiado: equipe de apoio, ferramentas e outros recursos apropriados devem ser 

disponibilizados para apoiar a realização do processo; 

• mantido: deve ser alterado para suportar uma evolução contínua; 

• apropriado: deve ajudar as pessoas a realizar o trabalho, e não ser mais um problema a 

atrapalhar; 

Para o Controle Estatístico de Processo (CEP), capacidade de processo diz respeito à 

previsibilidade do desempenho de um processo sob controle estatístico [Stapenhurst05]. 

Quando à capacidade de um processo aumenta, torna-se previsível e quantificável, e as causas 

principais da má qualidade e produtividade são controladas ou eliminadas. “Uma organização 

torna-se mais “madura” à medida que ela melhora continuamente a capacidade dos seus 

processos” [Ahern03]. 

O processo constate de melhoria da capacidade dos processos de uma organização 

reflete em um aumento da sua “Maturidade”. Melhorar a maturidade das organizações requer 

um forte apoio e uma gestão coerente em foco de longo prazo, ainda segundo [Ahern03]. 
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Outros modelos de referência para a melhoria de processo, que não sejam modelos de 

capacidade de processo, são modelos que têm sido usados como referências complementares. 

Salviano [Salviano06] identifica quatro tipos de modelos relacionados ao contexto de MPS de 

uma organização, conforme Figura 2.6 . A figura ilustra esses quatro tipos e suas relações 

com o processo de uma organização. Podemos observar que a organização pode utilizar destes 

quatro tipos para definir e melhorar seus processos. 

 

Figura 2.6  Os tipos de modelos e processo da organização 

Os diversos modelos de capacidade de processo têm uma estrutura comum, e 

conceitos semelhantes, o que é chamado de framework de modelo de capacidade de processo. 

É importante salientar que embora os conceitos sejam os mesmos, modelos diferentes podem 

usar nomenclaturas diferentes. Exemplo, o termo “processo” utilizado na ISSO/IEC 15504 e o 

termo “área de processo” utilizado no framework do CMMI, são conceitualmente 

equivalentes, mas com nomenclaturas distintas. 

 Os modelos de referência estabelecem níveis graduais de capacidade e/ou maturidade, 

estabelecendo uma meta de capacidade do processo para cada nível estabelecido. 

Os Níveis de capacidade são usados para mensurar a melhoria em cada área de 

processo. Os níveis de capacidade descrevem “o quão bem” o conjunto de atividade é 

realizado em relação a uma determinada área de processo. Os níveis de capacidade do 

processo são mensurados através dos atributos de processo, os quais estão associados aos 

níveis de maturidade. Cada um dos atributos medem aspectos do processo que, o conjunto dos 
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atributos do mesmo nível de capacidade, representam as características deste nível de 

capacidade. 

Cada nível de maturidade é um conjunto de áreas de processo que indicam onde uma 

organização deve atuar para melhorar o processo organizacional. Os níveis de maturidade são 

definidos em função da capacidade dos processos, um nível de maturidade é um conjunto de 

áreas de processo, cada uma em um determinado nível de capacidade. 

Os conceitos de níveis de capacidade e maturidade permitem aos frameworks 

definirem, geralmente, dois tipos de arquitetura; estagiada e contínua. 

Na arquitetura estagiada as áreas de processos são organizadas em níveis de 

maturidade, geralmente cinco níveis, para dar suporte e guiar a melhoria dos processos. A 

representação em estágios agrupa as áreas de processos por nível de maturidade, indicando 

quais áreas de processos implementar para atingir cada nível de maturidade. A arquitetura 

estagiada prescreve uma ordem para implementar as áreas de processo de acordo com o nível 

de melhoria [Chrissis07]. Nesta arquitetura a melhoria é obtida aumentando o nível de 

capacidade dos grupos de áreas de processo de um determinado nível de maturidade. 

Segundo [Ahern03], a arquitetura estagiada pode ser entendida como um PCP pré-

definido. Um PCP é a seleção de um conjunto de áreas de processo, em um determinado nível 

de capacidade. Desta forma podemos falar que o conceito de maturidade pode ser definido 

através dos conceitos de níveis de capacidade, e o elemento unificador desta definição é o 

Perfil de Capacidade de Processo. 

 Na arquitetura contínua a melhoria pode ser implementada em apenas uma área de 

processo ou em conjunto delas que atenda as necessidades de negócio da organização. Na 

arquitetura contínua a melhoria é obtida através do aumento do nível de capacidade do 

processo [Chrissis07]. 

Um terceiro tipo de arquitetura tem sido discutido e estudado na Engenharia de 

Software, [Salviano08] apresenta uma proposta de evolução para área de SPI, a qual é 

chamada de  MDPEK {(Process Capability Profile) Model-Driven (Process Capability 

Engineering) for (Software, System and other Knowledge Working) Intensive Organization}. 

Na MDPEK são pré-definidos apenas os níveis de capacidade, as áreas de processo podem ser 

definidas de acordo a necessidade de cada organização, baseado nos seus objetivos de 

negócio. Desta forma, pode-se definir um conjunto de áreas de processo e a combinação 

dessas com os níveis de capacidade, definindo assim um Perfil de Capacidade de Processo- 
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PCP. Esta abordagem permite combinar as “boas práticas” de diferentes modelos de 

referência em um PCP [Salviano06]. 

A Figura 2.7 ilustra a definição de PCP. Observem que a definição de um PCP pode 

combinar práticas de diversos modelos de referência, seja ele um modelo de capacidade ou 

não, e características dos processos das organizações. 

 

Figura 2.7  Definição de PCP, relacionamento com outros modelos 

2.5 Abordagens de Melhoria de processo 

Uma abordagem para MPS é uma orientação para um conjunto de ações de melhoria do 

processo em uma organização intensiva em software; descrevendo fases, atividades e recursos 

necessários para um esforço de melhoria bem sucedido [Rocha01]. Independente da definição 

específica da MPS, ela é realizada nas organizações por meio de abordagens [Presse2006]. 

Algumas abordagens de Melhoria de Processo são métodos genéricos para resolução 

de problemas. Outras, como a parte 7 da ISO/IEC TR 15504, foram desenvolvidas junto com 

um modelo específico e depois generalizadas [Mutafelija03]. Várias abordagens para 

melhoria de processo de software têm como referência o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act, 

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

[Deming86]. 
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Duas das principais abordagens para Melhoria de Processo de Software estão baseadas 

no ciclo PDCA, a abordagem IDEAL [SEI 08b] e o Ciclo de Melhoria da ISO/IEC 15504. 

Várias outras abordagens foram propostas, para situações específicas, como por exemplo, a 

abordagem PRO2PI-CYCLE; direcionada para abordagem de melhoria dirigida a perfil 

proposta por Salviano [Salviano06]. A Figura 2.8  ilustra, de forma simplificada, as principais 

fases das abordagens PDCA, IDEAL, Ciclo de Melhoria da ISO/IEC 15504 e PRO2PI-

CYCLE. 

 

Figura 2.8  Abordagens para melhoria de processo. 

O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) é iniciado com o planejamento do que será feito, 

estabelecimento de metas e definição dos métodos para atingir as metas. A segunda fase 

envolve a realização das atividades com os métodos definidos e conforme o planejado para 

atendimento das metas. A terceira envolve a verificação dos resultados em relação às metas 

definidas. Finalmente, a quarta fase envolve correções de rotas se for necessário e a tomada de 

ações corretivas ou de melhoria, caso necessário. 
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A abordagem IDEAL (Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting, Learning) propõe 

que a melhoria nos processos de software ocorra através de ciclos, onde, em cada ciclo, é 

executado um conjunto de atividades. Estas atividades são agrupadas em cinco fases: 

• A fase 1, denominada de iniciação, é o ponto de partida do ciclo de melhoria, 

com uma justificativa de negócio para a melhoria, define contexto e estabelece 

patrocínio, e estabelece infra-estrutura para melhoria. Um plano inicial do 

programa de melhoria é criado para orientar a organização a completar as fases 

seguintes. 

• A fase 2, denominada de diagnóstico, coloca a organização na direção da 

melhoria contínua do processo de software, avalia e caracteriza práticas 

correntes,estabelece baseline e desenvolve recomendações e documenta 

resultados. Um plano de ação baseado no estado presente e futuro desejado 

para a organização é elaborado. 

• A fase 3, denominada de estabelecimento, define estratégia e prioridades, 

planeja ações, e estabelece equipes de ação. Um plano de ação detalhado que 

irá guiar as atividades de melhoria é elaborado de acordo com a visão da 

organização, plano estratégico de negócios e lições aprendidas de experiências 

passadas.  

• A fase 4, denominada de ação, define processo e medições, planeja e realiza 

pilotos, e planeja, executa e acompanha instalações. O plano de ação definido 

nas fases anteriores é executado. 

• A fase 5, denominada de aprendizado, documenta e analisa ações, e revisa 

abordagem organizacional. O objetivo desta fase é fazer com que o próximo 

passo ao longo do modelo IDEAL seja mais efetivo. Lições aprendidas, 

proposição de ações futuras, e recomendações para o próximo ciclo de 

melhoria de processos são documentadas. 

O Ciclo para Melhoria de Processo da ISO/IEC 15504 é definido na parte 4 da 

Norma ISSO/IEC 15504; e atualmente é composto por oito passos: 

• Examina necessidades da organização, os objetivos de negócio da 

organização e os estímulos para melhoria sejam determinados; 
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• Inicia ciclo de melhoria de processo, define patrocínio, gerenciamento de 

projeto, orçamento, milestones e responsáveis para o programa de melhoria; 

•  Avalia capacidade corrente, realiza avaliação dos processos seguindo o guia 

de avaliação de processo definido na parte 3 da Norma (ISO/IEC 15504-3); 

• Desenvolve plano de ação, analisa resultados da avaliação frente aos objetivos 

estratégicos da organização e desenvolve o plano, com base nas seguintes 

ações: identificar, analisar e listar as áreas de melhorias, defini objetivos de 

melhoria específicos e elaborar um plano de ação; 

• Implementa melhorias, implementa o plano de ações a fim de melhorar os 

processos da organização; 

• Confirma melhorias, depois que a implementação das melhorias for 

concluída, deve-se: confirmar que os objetivos planejados foram alcançados e 

os benefícios esperados foram obtidos, confirmar que os processos e práticas 

apropriados foram adotados, realiza avaliação de processo para confirmar que 

a capacidade de processo desejada foi estabelecida; 

• Mantém melhorias, depois que as melhorias foram confirmadas, os processos 

precisam ser mantidos no novo nível de capacidade estabelecido. Os processos 

melhorados devem ser usados por todos os membros da organização; 

• Monitora desempenho, o desempenho dos processos da organização deve ser 

continuamente monitorado e novas melhorias nos processos devem ser 

iniciadas como parte de um programa contínuo de melhoria. 

O PRO2PI-CYCLE é uma abordagem de melhoria de processo exemplo orientada à 

Engenharia de Processo Dirigida a Perfil de Capacidade de Processo - MDPEK. Esta 

abordagem está fortemente baseada nas três abordagens citadas anteriormente, PDCA, 

IDEAL e Ciclo para melhoria da ISSO/IEC 15504, suas as fases são correspondente às fases 

destas abordagens, acrescentando a atividade de definição e utilização do Perfil de 

Capacidade de Processo (PCP). A atividade acrescentada é específica para aplicação de 

MDPEK. A Figura 2.9 ilustra as atividades e os outros elementos da abordagem PRO2PI-

CYCLE. 
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Figura 2.9  Abordagem PRO2PI-CYCLE 

Na abordagem PRO2PI-CYCLE os trabalhos são iniciados com a decisão e 

comprometimento da organização em realizar a melhoria, representada pela fase 1, 

denominada de “inicia ciclo de melhoria”. As atividades desta fase são alinhadas com o 

contexto e os objetivos estratégicos da organização. A referência principal para a melhoria é o 

perfil de capacidade de processo, cuja definição e utilização é encapsulada na atividade 

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

como referência para a MPS, também chamado de PCP alvo. 

A atividade “define e utiliza PRO2PI” é realizada em paralelo às outras seis 

atividades, que são seqüenciais; o foco da atividade vai sendo ajustado ao longo do ciclo, no 

início o foco maior está na definição do PRO2PI e com o progresso o foco passa para a 

utilização do PRO2PI. 

O próprio autor da abordagem PRO2PI-CYCLE sugere um método para 

estabelecimento de um PCP que possa ser utilizado no PRO2PI-CYCLE. Este método é 

denominado de PRO2PI-WORK (PRO2PI Establishment Workshop Method, Método para 

Oficina de Estabelecimento de PRO2PI). Este método apenas é um exemplo de como se pode 
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realizar a definição do PCP, e está direcionado ao contexto específico de micro e pequenas 

organizações de desenvolvimento de software, como processo de baixa capacidade (até o 

nível 3 de capacidade). 

O PRO2PI-WORK é composto por quatro fases seqüenciais: preparação do trabalho, 

escolha de PRO2PI, orientações para PRO2PI e conclusão do trabalho. As fases são 

subdivididas em atividades. A Figura 2.10 apresenta uma WBS (Work Breakdown Structure) 

do método PRO2PI-WORK. 

 

Figura 2.10  Fase do PRO2PI-WORK 

A estratégia para definição do perfil de capacidade de processo é baseada na 

consolidação de informações relevantes sobre a organização, análise de um conjunto de áreas 

de processo em relação à organização e escolha das áreas de processo. As informações sobre a 

organização incluem pontos fortes, fraquezas, oportunidades, ameaças e objetivos 

estratégicos. São levantadas informações objetivas que servem de subsídios para uma decisão 

subjetiva e coletiva. 

Ainda no contexto da abordagem PRO2PI-CYCLE são definidas algumas 

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

a melhoria de uma organização. Um PCP deve ser: relevante, oportuno, viável, sistêmico, 

representativo, rastreável, específico e dinâmico. Um PCP que apresenta estas propriedades 

pode ser considerado um PRO2PI, conforme ilustra a Figura 2.11 . 



29 

 

 

Figura 2.11  Propriedade de PRO2PI 

Observe que as propriedades de ser: dinâmico, relevante, viável, representativo e 

sistêmico, deve ser aplicável a todo o PCP. Enquanto que as propriedades de ser: específico, 

rastreável, oportuno podem ser aplicadas a uma parte do PCP, ou até mesmo não ser aplicadas 

a um determinado PCP. 

A seguir é apresentado um breve entendimento para as propriedades de um PCP: 

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

esteja alinhado aos seus objetivos estratégicos e de negócio, podendo desta 

forma representar melhoras importantes para a organização. 

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

a melhoria do processo. 

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

quantidade de esforço e de recursos para seu atendimento, a partir do estado 

atual, que seja viável. 
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• Sistêmico: Um PCP deve representar um cenário de processo que seja um 

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

tempo, um situação auto-sustentável e uma etapa para a melhoria. 

• Representativo: As características de processo representadas em um PCP têm 

que estar sendo realizadas no processo, e por suas vez, o processo deve realizar 

apenas o que está representado no PCP. 

• Rastreável: Como os modelos genéricos mais utilizados são consolidações de 

melhores práticas utilizadas por várias organizações, pode ser importante 

manter uma rastreabilidade do PCP com elementos relevantes, como, por 

exemplo, áreas de processo e níveis de maturidade, dos modelos relevantes 

para a organização. 

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

tenha elementos específicos para a organização. 

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

do processo podem mudar, é importante que os PCPs possam ser ajustados. 

Embora seja apresentado um entendimento para cada propriedade de um PRO2PI, não 

se define uma forma objetiva de mensurar estas propriedades, o que dificulta sobre maneira a 

avaliação de um PCP. Contudo, estas propriedades podem ser observadas, mesmo que 

subjetivamente, durante a definição de um PCP. 

2.6 Avaliação de Processo 

A avaliação de processo
4
 é uma ferramenta importante na Melhoria de Processo. O objetivo 

primário de uma avaliação de processo deve ser melhorar o processo, especialmente para 

obter um determinado nível de capacidade, ou um nível de maturidade ou ainda uma 

certificação [Mutafelija03]. A avaliação de processo é uma investigação e análise disciplinada 

de processos, que é conduzida de acordo a com um modelo de avaliação de processo. 

Geralmente, um modelo de avaliação de processo deve ser baseado em um modelo de 

referência de processo. Vale observar, que pode existir mais de um Modelo de Avaliação de 

Processo para um mesmo Modelo de Referência de Processo. 

                                                
4
 O termo Avaliação de Processo é usado neste trabalho, com a tradução dos Termos: Assessment, o qual 

representa uma avaliação e melhoria do processo; e Appraisal a qual representa uma avaliação com o objetivo 

de certificação. 
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A avaliação de processo pode ser realizada, basicamente, com um dos três propósitos 

típos: melhoria contínua, benchmark ou certificação
5
 [Ahern03]. Na melhoria contínua, uma 

avaliação tem como objetivo principal entender o estado dos processos de uma organização, 

para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria relativas ao modelo de referência 

em questão. Para a determinação da capacidade ou benchmark, uma avaliação tem como 

objetivo principal determinar a adequação dos processos de uma organização aos requisitos de 

um determinado modelo de referência, atribuindo assim, um determinado nível de capacidade 

ou maturidade aos processos avaliados, o que permite uma comparação com o nível de 

capacidade do restante da indústria. E, na certificação, um selo (certificado) é concedido à 

organização avaliada como resultado de uma avaliação positiva; este selo é controlado por 

uma organização independente e normalmente é utilizado como marca de excelência 

reconhecida pelo mercado. 

Um método de avaliação deve fornecer resultados consistentes e repetíveis 

independente da interpretação pessoal da equipe de avaliadores. Os resultados devem ser 

obtidos, exclusivamente, com base em evidencias objetivas. 

A grande maioria dos Modelos de Referência define um Modelo de Avaliação próprio, 

que deve ser utilizado nas avaliações de processo com base no modelo, como exemplo temos: 

O CMMI, que define o SCAMPI como método de avaliação oficial; e o MPS.BR define o 

MA-MPS.BR [MPSBR 07b] como método oficial das avaliações de processo com base no 

MR-MPS.BR [MPSBR 07a]. 

Alguns métodos de avaliação foram propostos com objetivos mais específicos, como: 

apoiar organizações que estão iniciando na MPS, ou aquelas que queiram analisar 

rapidamente uma determinada área de processo, ou ainda monitorar ações corretivas que 

foram tomadas em uma avaliação anterior. Uma avaliação de processo completa, baseada nos 

métodos tradicionais, pode representar um investimento oneroso e desnecessário para 

avaliações com algum destes objetivos específicos. Fato que motivou o surgimento de 

métodos alternativos para avaliação de processo. Geralmente, esses métodos são menos 

custosos por tornar as avaliações menos criteriosas; como exemplo pode-se citar o Quicklocus 

[kohan03], RAPID [Rout00], FAME [Beitz00], SPINI [MäKinen00], TOPS [Bucci00] e 

MARES [Anacleto05]. 

                                                
5
 A certificação é a atribuição de um selo à organização avaliada, como resultado da avaliação. A emissão e 

manutenção do selo é, normalmente, controlada por uma entidade independente. Os selos são visto, pelo 

mercado, como uma marca de excelência. 



32 

 

SCAMPI 

O método SCAMPI [SEI 01] foi desenvolvido em paralelo ao CMMI. Ele faz parte da suíte 

CMMI (CMMI product suite), a qual é constituída do Modelo de Referência, Modelo de 

Avaliação e material de treinamento.  

O SCAMP foi desenvolvido com base em modelos de avaliação já existentes. A 

proposta do SEI foi desenvolver um único método de avaliação que atendesse todas as 

necessidades e objetivos das avaliações de processo. Em função do tamanho do método e dos 

diversos propósitos para o qual pode ser aplicado, o SEI definiu três classes do método, 

denominados de Classe A, B e C. Os principais fatores a serem considerados para selecionar 

uma das classes são [SEI 01]: 

• O Grau de confiança desejado nos resultados da avaliação; 

• A necessidade de obter um selo6; 

• O Custo e a duração da avaliação. 

O SCAMPI classe A é o modelo mais completo, atendendo todos os requisitos de uma 

avaliação de processo; a classe B atende um subconjunto da classe A; e a classe C satisfaz um 

subconjunto da classe B. A maior parte das diferenças entre as classes estão, no rigor da 

revisão, validação, e corroboração das evidências objetivas e, em atribuição do selo à 

avaliação. Apenas a classe A atribui um selo como resultado da avaliação. A classe B é eficaz 

para a avaliação inicial quando o objetivo é determinar os principais pontos fracos e o início 

do processo de melhorias. O método classe C é conhecido como “Análise Rápida”
7
 ou 

“Métodos de Gap Análise” e, normalmente, são aplicadas antes de uma avaliação formal. 

Muitas organizações periodicamente utilizam o Gap Análise para obter uma indicação do 

progresso e do esforço do processo de melhoria. 

O SCAMPI está dividido em três fases e cada fase é constituída de vários processos 

como mostra a Tabela 2.1 . 

Tabela 2.1  Fases e Processos do SCAMPI. 

Fases Processos 
1. Planejar e preparar a avaliação 1.1 Análise Requisitos 

1.2 Desenvolve plano de avaliação 

1.3 Seleciona e prepara a equipe de avaliação 

1.4 Obtêm e análise evidências objetivas inicial 

                                                
6
 O termo selo é usado como tradução de ratings. 

7
 O termo Análise rápida é usado como tradução para o termo em inglês “quick look”. 
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2. Conduzir avaliação 2.1 Examine evidências objetivas 

2.2 Verifica e valide evidências objetivas  

2.3 Documente evidências objetivas 

2.4 Gere resultados da avaliação 

3. Divulgar resultados 3.1 Publica resultados da avaliação  

3.2 Empacote e armazene os resultados da avaliação 

MA-MPS 

O MA-MPS é o Método de Avaliação usado na execução de uma avaliação de conformidade 

de processo referente ao MR-MPS. O método de avaliação MA-MPS foi definido em 

conformidade com ISO/IEC 15504-2 [ISO15504 03] que estabelece um conjunto de requisitos 

para a elaboração de um método de avaliação [MPSBR 07b]. 

O propósito do MA-MPS é verificar a maturidade da organização na execução dos 

processos, esta verificação é realizada com base nos processos definidos no MR-MPS. As 

avaliações realizadas com base no MA-MPS têm como objetivo determinar o nível de 

maturidade da organização de acordo com o MR-MPS, atribuindo um selo à organização 

como resultado da avaliação. Este selo tem validade de 3 anos [MPSBR 07b]. 

Todas as avaliações MA-MPS são controladas pela entidade SOFTEX, a qual fica 

responsável pelo credenciamento dos avaliadores, publicação dos resultados da avaliação e 

concessão do selo à organização, conforme resultados da avaliação. 

O processo de avaliação do MA-MPS é composto de 4 subprocessos, os quais são 

subdivididos em atividades. A Tabela 2.2 apresenta os subprocessos e suas respectivas 

atividades. 

Tabela 2.2   Subprocessos e atividades do processo de avaliação do 
MA-MPS. 

Subprocessos Atividades 
1. Contratar a avaliação 1.1Pesquisar Instituições Avaliadoras 

1.2 Estabelecer contrato 

2. Preparar a realização da avaliação  2.1 Viabilizar a avaliação 

2.2 Planejar a avaliação  

2.3 Preparar a avaliação 

2.4 Conduzir a avaliação inicial 

 2.5 Completar a preparação da avaliação 

3. Realizar a avaliação final 3.1 Conduzir a avaliação final 

3.2 Avaliar a execução do processo de avaliação 

4. Documentar os resultados da avaliação 4.1 Relatar resultados 

4.2 Registrar resultados 
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2.7 Modelos de Capacidade de Processo 

Esta secção apresenta os modelos de capacidade de processo mais relevantes ao 

desenvolvimento deste trabalho, o modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) 

[SEI 06] e o modelo MR-MPS.BR (Modelo de Referência de Melhoria de Processo de 

Software Brasileiro) [MPSBR 07a]. Os modelos são apresentados com um enfoque maior nas 

suas estruturas. 

2.7.1. O Modelo CMMI 

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) consiste de uma coleção das “boas 

práticas” que endereçam o desenvolvimento e manutenção de produto. O modelo provê 

orientação para melhorar os processos organizacionais e a habilidade para gerenciar o 

desenvolvimento, aquisição e manutenção de produtos ou serviços. Ele disponibiliza uma 

abordagem estruturada de forma a ajudar uma organização a avaliar a sua maturidade, 

capacidade de áreas de processo, estabelecer as prioridades de melhoria e implementá-las. 

Esta subsecção apresentará o modelo CMMI, com base principalmente no próprio modelo, 

através dos documentos disponibilizados pelo SEI. 

O CMMI é produto de uma iniciativa do SEI (Software Engineering Institute) da 

Carnegie Mellon University em conjunto com a indústria e órgãos do governo norte 

americano, com o objetivo de integrar os modelos CMMs em um framework de modelos. O 

projeto foi iniciado em 1998, e se baseou na integração de três modelos específicos de 

melhoria de processos: o SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) um modelo 

direcionado para área de engenharia de software, o SE-CMM: EIA 731 (System Eginineering 

Capability Maturity Model) direcionado para a área de engenharia de sistemas e o modelo 

IPD-CMM (Integrated Product Development Capability Maturity Model) voltado para o 

desenvolvimento integrado de produto. Esta iniciativa produziu a primeira versão do CMMI 

em 2000, junto com um Método de Avaliação (o SCAMPI) e material de treinamento. E em 

2002 foi lançado o Framework CMMI versão 1.1 [Ahem03]. 

O principal motivador da integração do modelo foi a redução dos custos da 

implementação de uma melhoria de processo multidisciplinar baseada em modelos, incluindo 

as disciplinas de Engenharia de Software, Engenharia de Sistemas, Aquisição, e 

desenvolvimento integrado de produto. A redução dos custos é obtida: eliminando 
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inconsistências, reduzindo duplicidades, fornecendo uma terminologia comum, estabelecendo 

regras de construção uniforme, assegurar consistência com ISO/IEC 15504. [Ahem03] 

O framework CMMI versão 1.1, é constituído de quatro modelos, um voltado para 

cada disciplina. Os quatros modelos são denominados CMMI-SW, CMMI-SE/SW, CMMI-

SE/SW/IPPD e CMMI-SE/SW/IPPD/SS, cobrindo respectivamente as seguintes disciplinas: 

Engenharia de Software, Engenharia de Sistemas, Desenvolvimento de Produto e Processo 

Integrados e Aquisição. Atualmente o modelo está em sua versão 1.2, o CMMI evolui para o 

CMMI-DEV, que inclui as disciplinas de Engenharia de Software, Engenharia de Sistemas e 

Desenvolvimento de Produto e Processo Integrados. O CMMI-DEV (CMMI for development) 

é a primeira parte da nova arquitetura de modelos projetada pelo SEI, chamada de 

Constelação (“constellations”). Além do CMMI-DEV, a constelação é composta por mais 

dois outros modelos de propósitos específicos, o CMMI for Acquisition e o CMMI for 

Services.Este ultimo ainda não publicado. 

O CMMI prioriza a definição do que deve ser feito, mas não de como deve ser feito, 

ou seja, ele pré-define os requisitos para os processos. O CMMI é disponibilizado para uso 

sob duas representações, contínua ou estagiada. Isso implica na escolha de estratégias 

distintas para a iniciativa de melhoria, a depender da representação a ser adotada. 

A Representação Contínua: está estruturada em níveis pré-definidos de capacidade 

conforme a Figura 2.12 , para cada área de processo. Iniciativas de melhoria com base nesse 

modelo pressupõem flexibilidade para que a evolução possa ser feita em certas áreas de 

processo, sem ordem pré-estabelecida, conforme priorizado pela organização. 
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Figura 2.12  Representação contínua do CMMI 

No modelo CMMI os níveis de capacidade consistem dos objetivos genéricos e suas 

práticas genéricas por cada uma das áreas de processo. Os objetivos genéricos podem 

conduzir a uma melhoria nos processos organizacionais relacionado com uma determinada 

área de processo. 

Na representação contínua, existem seis níveis de capacidade, cada um representando 

um nível da base da melhoria de processos, definidos pelos números de 0 a 5: 

• Nível de capacidade 0, Incompleto: “Um processo incompleto” é um 

processo que não é executado ou parcialmente executado. Um ou vários dos 

objetivos específicos da área de processo não são satisfeitos, e não existe 

nenhum objetivo genérico para este nível uma vez que não há razão para 

institucionalizar um processo parcialmente executado. 

• Nível de capacidade 1, Executado: caracterizado como “processos 

executados”, um processo executado é um processo que satisfaz os objetivos 

específicos da área de processo. Este processo representa a execução dos 

trabalhos necessários para produzir os artefatos esperados. 

• Nível de capacidade 2, Gerenciado: um processo Gerenciado é um processo 

executado (Nível 1 de capacidade) que tem uma infra-estrutura básica para 

suportar os processos. Este processo é planejado e executado de acordo com as 

políticas organizacionais; emprega pessoas qualificadas que disponham de 

recursos suficientes para produzir as saídas esperadas; envolve as partes 

interessadas (em inglês stakeholders) relevantes; é acompanhado; controlado e 

revisado; e é avaliada aderência do processo à sua descrição. 

• Nível de capacidade 3, Definido: um processo Definido é um processo 

Gerenciado (Nível 2 de capacidade) que é adaptado de um conjunto padrão de 

processos organizacionais de acordo com guias de adaptação dos processos 

organizacionais, e contribui com informações para a melhoria dos produtos de 

trabalhos, medições e outros processo organizacionais. 

• Nível de capacidade 4, Gerenciado Quantitativamente: um processo 

Gerenciado Quantitativamente é um processo Definido (Nível 3 de capacidade) 

que é controlado usando estatística e outras técnicas de controle quantitativo. 
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Objetivos quantitativos de qualidade e desempenho de processo são 

estabelecidos e usados como critérios no gerenciamento do processo. A 

qualidade e a desempenho do processo são entendidos em termos estatísticos e 

gerenciados ao logo de todo o processo. 

• Nível de capacidade 5, Otimizado: um processo Otimizado é um processo 

Gerenciado Quantitativamente (Nível 4 de capacidade) que é melhorado com 

base no entendimento das causas comuns de variação que são inerentes ao 

processo. O foco de um processo Otimizado é a melhoria contínua da 

variabilidade do processo, através de melhorias adicionais e inovações no 

processo. 

A Representação por Estágios: é estruturada em níveis pré-definidos de maturidade 

organizacional conforme Figura 2.13 . Cada nível de maturidade define um conjunto de áreas 

de processos com determinadas metas que devem ser atendidas. Um determinado nível de 

maturidade pressupõe o acúmulo dos requisitos dos níveis inferiores. Iniciativas de melhoria 

com base nesse modelo pressupõem a evolução global da capacidade dos processos da 

organização conforme a ordem pré-definida no modelo. 

 

Figura 2.13  Representação estagiada do CMMI 

Um nível de maturidade é uma etapa evolucionária definida da melhoria de processos. 

Cada nível de maturidade estabiliza uma parte importante dos processos da organização. 

Na representação estagiada, existem cinco níveis de maturidade, cada um 

representando um nível da base da melhoria de processos, definidos pelos números de 1 a 5: 
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• Nível de Maturidade 1: Inicial, neste nível os processos são informais e 

caóticos. A organização normalmente não possui um ambiente estável. O 

sucesso destas organizações depende da competência e heroísmo das pessoas e 

não do uso de processos comprovados. 

• Nível de Maturidade 2: Gerenciado, No nível de maturidade 2, uma 

organização atingiu todas as metas específicas e genéricas das áreas de 

processos do nível 2 de maturidade. Em outras palavras, os projetos da 

organização asseguraram que os requisitos são gerenciados e que os processos 

são planejados, executados, medidos e controlados. 

• Nível de Maturidade 3: Definido, no nível de maturidade 3, uma organização 

atingiu todas as metas específicas e genéricas das áreas de processos definidas 

para os níveis de maturidade 2 e 3. No nível de maturidade 3, os processos são 

bem caracterizados e entendidos e estão descritos em padrões, procedimentos, 

ferramentas e métodos. Uma diferença crucial entre os níveis de maturidade 2 

e 3 é o escopo de padrões, descrições de processos e procedimentos. No nível 

de maturidade 2, os padrões, descrições de processos e procedimentos podem 

ser bastante diferentes em cada instância do processo (por exemplo, em um 

projeto específico). No nível de maturidade 3, os padrões, descrições de 

processos e procedimentos para um projeto são adaptados do conjunto de 

processos padrão da organização para se adequar a um projeto ou unidade 

organizacional específicos. 

• Nível de Maturidade 4: Gerenciado Quantitativamente, no nível de 

maturidade 4, uma organização atingiu todas as metas específicas das áreas de 

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

atribuídas aos níveis de maturidade 2 e 3. São selecionados os sub-processos 

que contribuem significativamente para o desempenho geral do processo. Estes 

sub-processos selecionados são controlados utilizando estatísticas e outras 

técnicas quantitativas. Uma diferença crítica entre os níveis de maturidade 3 e 

4 é a previsibilidade do desempenho do processo. No nível de maturidade 4, o 

desempenho dos processos é controlado utilizando estatística e outras técnicas 

quantitativas e este é previsível de forma quantitativa. No nível de maturidade 

3, os processos são previsíveis apenas de forma qualitativa. 
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• Nível de Maturidade 5: Otimizando, no nível de maturidade 5, uma 

organização atingiu todas as metas específicas das áreas de processos 

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

aos níveis de maturidade 2 e 3. Os processos são continuamente melhorados 

com base em um entendimento quantitativo das causas comuns de variações 

inerentes aos processos. O nível de maturidade 5 se concentra no 

melhoramento contínuo do desempenho de processos através de melhorias 

tecnológicas incrementais e inovadoras. Uma diferença crítica entre os níveis 

de maturidade 4 e 5 é o tipo de variação de processos tratado. No nível de 

maturidade 4, os processos tratam das causas especiais de variações de 

processos e da possibilidade de previsão estatística dos resultados. No nível de 

maturidade 5, os processos tratam as causas comuns de variações de processos 

e a mudança de processos (isto é, ampliar o significado do desempenho do 

processo) para obter a melhoria do desempenho do processo (enquanto 

mantém a previsibilidade estatística), com a finalidade de alcançar os objetivos 

quantitativos estabelecidos para a melhoria de processos. 

A Tabela 2.3 compara de forma resumida os seis níveis de capacidade aos cinco níveis 

de maturidade. Note que os nomes de quatro dos níveis são o mesmo em ambas as 

representações. As diferenças são: não existe nível de maturidade 0 na representação 

estagiada; e para o nível 1, o nível de capacidade é Executado, ao passo que o nível de 

maturidade é Inicial. 

Tabela 2.3   Comparativo dos níveis de capacidade e maturidade 

Nivel Representação Contínua 
Nivéis de Capacidadre 

Representação Estagiada 
Nivéis de Maturidade 

Nivel 0 Incompleto N/A 

Nivel 1 Executado Inicial 

Nivel 2 Gerenciado Gerenciado 

Nivel 3 Definido Definido 

Nivel 4 Gerenciado 
Quantitativamente 

Gerenciado 
Quantitativamente 

Nivel 5 Otimizando Otimizando 
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A representação contínua se preocupa tanto com a seleção de uma determinada área de 

processo quanto com o nível de capacidade desejado para esta área de processo. Neste 

contexto, se um processo é executado ou é incompleto isso é importante. Por isso, o nome 

"incompleto" é dado ao ponto de partida de representação contínua. 

Como a representação estagiada se preocupa com a maturidade total da organização, 

se os processos individuais são executados ou são incompletos é indiferente. Por isso, o nome 

"inicial" é dado ao ponto de partida da representação estagiada. 

Tanto os níveis de capacidade como os níveis de maturidade fornecem uma forma de 

medir quão bem as organizações podem, e realmente melhoram os seus processos. Contudo, a 

metodologia associada para a implantação da melhoria é essencialmente diferente. 

Componentes das áreas de processo 

A seguir é descrito os principais componentes das áreas de processo do CMMI, o 

entendimento de cada um destes componentes é importante para o entendimento do modelo. 

A Figura 2.14 apresenta os componentes das áreas de processo e seus relacionamentos, com 

base na versão 1.2 do modelo. 

 

Figura 2.14  Componentes das áreas de processo do CMMI 

A seguir é apresentada uma breve descrição de cada um dos componentes da Figura 

2.14 . 
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Áreas de processo: é um conjunto de práticas relacionadas em uma dada área que, 

quando desempenhadas coletivamente, satisfazem um conjunto de metas consideradas 

importantes para uma melhoria significativa nesta área. Na prática as áreas de processo são 

formas de organizar disciplinas e atividades fundamentais para o desenvolvimento de 

software. 

Objetivos específicos: dizem respeito às características que descrevem o que deve ser 

implementado para satisfazer uma dada área de processo e por isso são usadas nas avaliações 

da respectiva área de processos. Por exemplo: gerenciar requisitos é uma meta específica da 

área de processo de gerência de requisitos. 

Prática específica: é uma atividade considerada importante para o arquivamento de 

uma meta específica de determinada área de processo. Por exemplo: obter um entendimento 

dos requisitos é uma prática específica da meta gerenciar requisitos. Identificar 

inconsistências entre resultados de trabalho e requisitos é outro exemplo de prática específica 

para a mesma meta gerenciar requisitos. 

Objetivos genéricos: são assim chamados porque aparecem em múltiplas áreas de 

processos. O arquivamento de um objetivo genérico numa área de processo significa que seu 

controle foi melhorado em planejar e implementar processos associados àquela área. Indica se 

um processo parece ser eficaz, repetível e duradouro. Por exemplo: institucionalizar um 

processo gerenciado é uma meta genérica para a área de processo gerência de requisitos e 

também para a área de gerência de projeto. 

Práticas genéricas: provêem institucionalização a fim de certificar que os processos 

associados a uma área de processo serão efetivos, repetíveis e duradouros. Por exemplo: 

estabelecer uma política organizacional e prover recursos são práticas genéricas associadas à 

meta genérica institucionalizar um processo gerenciado, que por sua vez está ligada à área de 

processo de gerência de requisitos. 

Relacionamento das áreas de processo 

Para poder entender e explorar o modelo de forma mais adequada é necessário compreender 

as relações entre as áreas de processo. O CMMI apresenta as relações entre áreas de processo 

em duas dimensões. 

A primeira dimensão compreende as interações de áreas de processos individuais que 

mostram como a informação e os artefatos fluem de uma área de processo ao outro. A 
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segunda dimensão compreende as interações de grupos de áreas de processo. Mostrado pela 

classificação de algumas áreas de processo como Básicas e outros como Avançadas, essas 

classificações ilustram que as áreas de processo Básicas devem ser implementadas antes das 

áreas de processo Avançadas para garantir que os pré-requisitos sejam atendidos para 

implementar com sucesso as áreas de processo Avançadas. Esta divisão das práticas apóiam a 

implementação do modelo na representação contínua. 

As áreas de processo podem ser agrupadas em quatro categorias: 

• Gerencia de Processo; 

• Gerencia de Projeto; 

• Engenharia; 

• Suporte. 

Embora as áreas de processo estejam agrupadas, isso é apenas uma forma de discutir 

as suas interações, as áreas de processo muitas vezes interagem e têm um efeito umas nas 

outras, mesmo que em grupos distintos. 

Representação Contínua X Estagiada 

O modelo estagiado fornece um roteiro pré-definido para melhora organizacional que se 

baseia em um bom agrupamento, ordenação de processos e relacionamentos organizacionais 

associados. O termo estagiado vem da maneira como o modelo descreve este roteiro, como 

uma série de estágios que são chamados níveis de maturidade. Cada nível de maturidade tem 

um conjunto de áreas de processo que indicam onde uma organização deve focar-se para 

melhoraria do seu processo organizacional. Cada área de processo é descrita em termo de 

práticas que contribuem para a satisfação dos seus objetivos. As práticas descrevem a infra-

estrutura e atividades que mais contribuem para a eficaz implementação e institucionalização 

das áreas de processo. O progresso ocorre satisfazendo os objetivos de todas as áreas de 

processo em um determinado nível de maturidade. 

A avaliação com base na representação estagiada avalia a organização como um todo, 

determinando o quão as áreas de processo estão sendo alcançadas, ou seja, o quão os objetivos 

foram satisfeitos. Com base nas áreas de processo satisfeitas, pode ser atribuído um 

determinado nível de maturidade à organização, e conceder um selo à organização atestando o 

seu nível de maturidade. Falar que uma organização obteve o nível 3 do CMMI, significa que 

a organização passou por uma avaliação formal, que observou que todos os objetivos 
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associados às áreas de processo incluídas nos níveis 2 e 3 do modelo estagiado foram 

satisfeitos no nível de capacidade esperado para este nível. As avaliações estagiadas permitem 

a realização de benchmark, uma vez que a base de avaliação é a mesma em todos os casos. A 

Figura 2.15 é uma representação gráfica do modelo estagiado, demonstrando os níveis de 

maturidade e o agrupamento das práticas. 

 

Figura 2.15  Níveis de maturidade CMMI 

O modelo contínuo fornece menos orientações específicas sobre a ordem em que as 

melhorias devem ser implementadas. O termo “contínuo” é usado por não existir fases 

discretas associados à maturidade organizacional. Tal como o modelo estagiado, o modelo 

contínuo tem áreas de processo que contêm práticas. Ao contrário de modelos estagiados, no 

entanto, as práticas de uma área de processo no modelo contínuo são organizadas de forma 

que suportem o desenvolvimento e a melhoria de cada área de processo individualmente. A 

maior parte das práticas associadas à melhoria do processo são práticas genéricas. Essas 

práticas são agrupadas em níveis de capacidade, cada um dos quais tem uma definição que é 

praticamente equivalente à definição dos níveis de maturidade do modelo estagiado. Áreas de 

processo são melhoradas e institucionalizadas pela implementação das práticas genéricas 

nessas áreas processo. 

Em uma avaliação baseada na representação contínua, cada área de processo é 

classificada em seu próprio nível de capacidade. Uma organização terá, mais provavelmente, 

diferentes áreas de processo classificadas em diferentes níveis de capacidade. Os resultados 

podem ser relatados como um perfil de capacidade, como o ilustrado na Figura 2.16 . É 
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importante destacar que as avaliações baseadas na representação contínua não permitem o 

benchamark, uma vez que a base da avaliação (o perfil alvo) é variável. 

 

Figura 2.16  Perfil alvo 

O modelo contínuo permite a organização escolher o foco dos seus esforços de 

melhoria de processo optando por aquelas áreas de processo, ou conjuntos integrados de áreas 

de processo, que melhor beneficia a organização e os seus objetivos de negócio. Embora 

existam alguns limites sobre o que uma organização pode optar em função das dependências 

entre áreas de processo, a organização tem grande liberdade na sua seleção, podendo alinhar 

mais facilmente a melhoria de processo aos seus objetivos de negócio. A classificação das 

áreas de processo em categorias (Gerência de Processo, Gerência de Projeto, Engenharia e 

Suporte) deve ser utilizada para apoiar a implantação do modelo contínuo. 

Na implementação do modelo contínuo, se deve selecionar as áreas de processo, e 

também se deve determinar o quanto se deseja amadurecer os processos associados com essas 

áreas de processo (ou seja, selecionar o nível adequado de capacidade). Os níveis de 

capacidade, objetivos genéricos e as práticas apóiam a melhoria dos processos associados a 

cada uma das áreas de processo. Por exemplo, uma organização pode desejar atingir o nível 2 

de capacidade em uma área de processo e nível 4 de capacidade em outra. Esta definição deve 

ser alinhada aos objetivos de negócio da organização e às características técnicas das 

atividades realizadas no desenvolvimento dos produtos. 

Esta seleção é normalmente descrita através de um perfil alvo. Um perfil alvo define 

todas as áreas de processo a serem abordadas e o nível de capacidade pretendido em cada 

CL 0 CL 1 CL 2 CL 3 CL 4 CL 5

Área de Processo N

Área de Processo 4

Área de Processo 3

Área de Processo 2

Área de Processo 1

Representação Continua

Perfil Alvo

Níveis de Capacidade
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uma. Este perfil aponta quais objetivos e práticas a organização deverá endereçar nos seus 

esforços de melhoria de processo. 

A maior parte das organizações terá, no mínimo, o nível 1 de capacidade como alvo, o 

qual exige que todos os objetivos específicos da área de processo sejam satisfeitos. No 

entanto, as organizações que visam níveis de capacidade mais elevados deverão concentrar-se 

na institucionalização dos processos selecionados através da implementação dos objetivos e 

práticas genéricas associadas. No modelo contínuo todos os níveis de capacidade são 

utilizados, ou seja, todos os objetivos genéricos e práticas genéricas são usados, o nível de 

capacidade pretendido determina quais objetivos e práticas genéricas deverão ser aplicadas. 

No modelo estagiado apenas os objetivos 2 e 3, e as práticas correspondentes são aplicadas. 

O próprio CMMI apresenta uma breve comparação entre as duas representações, 

mostrando as vantagens e desvantagens de cada uma, conforme apresentado na Tabela 2.4 . 

Tabela 2.4  : Comparativo das vantagens da representação contínua e 
representação estagiada 

Representação Contínua Representação Estagiada 

Liberdade explícita de escolher a ordem de 

melhoramento que melhor satisfaz os 

objetivos da organização e atenua as áreas de 

risco da organização  

Permite que as organizações tenham um 

caminho de melhora predefinido e 

comprovado. 

Permite uma maior visibilidade das 

capacidades alcançadas em cada uma das 

áreas de processo 

Foca-se em um conjunto de processos que 

proporciona à organização uma determinada 

capacidade que é caracterizada por cada nível 

maturidade. 

Permite melhorias de processos diferentes a 

serem realizados em diferentes escalas. 

Resume os resultados da melhoria de processo 

de forma simples, um simples número do nível 

de maturidade.  

Reflete uma nova abordagem que ainda não 

dispõe de dados para demonstrar as suas 

relações com o retorno do investimento. 

Baseia-se na experiência de utilização da 

abordagem de longo tempo, que inclui estudos 

de casos e dados que demonstram o retorno do 

investimento. 

O modelo destaca que as duas abordagens são validas, e que o mais importante é que 

as empresas considerem quais objetivos de negócio deverão ser suportados pela melhoria de 

processo, e a partir daí avaliar qual representação é mais apropriada. 
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Estágio de Equivalência 

Uma melhoria obtida nas áreas de processo a partir da representação contínua pode ser 

comparada aos níveis de maturidade, o que pode ser feito através do estágio de equivalência. 

O resultado de uma avaliação no modelo contínuo é um perfil de níveis de capacidade, 

o perfil de níveis de capacidade é um conjunto de áreas de processo e o nível de capacidade 

atribuído a cada uma delas. Na avaliação estagiada o resultado é a atribuição a determinado 

nível de maturidade. 

Um perfil de processo é uma lista de área de processo com um nível de capacidade 

associado a cada uma. Este perfil é chamado de perfil alvo8 quando se representa o objetivo 

da melhoria da organização. E perfil avaliado, que é o perfil de níveis de capacidade obtido 

como resultado de uma avaliação contínua. A Figura 2.17 apresenta o perfil alvo e o perfil 

avaliado, em azul representa o perfil avaliado e em branco o perfil alvo. 

 

Figura 2.17  Prefil alvo e perfil avaliado 

A avaliação com base no modelo estagiado resulta apenas em um determinado nível 

de maturidade, uma vez que as áreas de processo já estão predefinidas. Contudo, o estágio de 

equivalência possibilita que uma empresa compare seu perfil avaliado com um determinado 

nível de maturidade. A Tabela 2.5 mostra as áreas de processo e o perfil alvo a ser avaliado 

para atender cada um dos níveis de maturidade. Na primeira coluna é apresentado o nome das 

                                                
8
 Em inglês Target Profile. 

CL 0 CL 1 CL 2 CL 3 CL 4 CL 5

Gerência de Requisitos

Planejamento de Projeto

Controle e Acompanhamento de …

Acordo com Fornecedor

Medição e Análise

Garantia do Processo e do Produto

Gerência de Configuração

Perfil Arquivado Perfil Alvo
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áreas de processo, na segunda uma abreviação em inglês, a coluna ML (Maturity Level) indica 

o Nível de Maturidade, e a colunas CL (Capability Level) indica o nível de capacidade.  

Tabela 2.5  : Estágio de equivalência entre a representação contínua 
e representação estagiada. 

Áreas de Processo Abr. ML CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 

Gerência de Requisitos REQM 2  

Perfil  

Alvo 2 

   

Planejamento de Projeto PP 2    

Monitoração e Controle de Projeto PMC 2    

Gerência de Acordo com Fornecedor SAM 2    

Medição e Análise MA 2    

Garantia da Qualidade de Processo e Produto PPQA 2    

Gerência de Configuração CM 2    

Desenvolvimento de Requisitos RD 3      

Solução Técnica TS 3      

Integração de Produto PI 3      

Verificação VER 3      

Validação VAL 3 Perfil Alvo 3   

Foco de Processo Organizacional OPF 3      

Definição de Processo Organizacional+IPPD OPD +IPPD 3      

Treinamento Organizacional OT 3      

Gerência Integrada de Projeto+IPPD IPM +IPPD 3      

Gerência de Riscos RSKM 3      

Análise de Decisão e Resolução DAR 3      

Desempenho do Processo Organizacional OPP 4  
Perfil Alvo 4 

  

Gerência Quantitativa de Projeto QPM 4 

Inovação e Melhoria Organizacional OID 5  

Perfil  
Alvo5 

  

Análise de Causal e Resolução CAR 5 

 

As regras a seguir resumem as equivalências: 

• Para atingir maturidade nível 2, todas as áreas de processo do nível 2 devem 

atingir capacidade nível 2 ou superior.  

• Para atingir maturidade nível 3, todas as áreas de processo do nível 2 e 3 

devem atingir capacidade nível 3 ou superior.  

• Para atingir maturidade nível 4, todas as áreas de processo do nível 2, 3 e 4 

devem atingir capacidade de nível 3 ou superior.  

• Para atingir maturidade nível 5, todas as áreas processo deve atingir 

capacidade de nível 3 ou superior. 
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2.7.2. O Modelo MR-MPS 

O MR-MPS é o modelo de referência do programa para Melhoria de Processo do Software 

Brasileiro (MPS.BR). O programa MPS.BR está em desenvolvimento desde dezembro de 

2003 e é coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 

(SOFTEX). O MPS.BR é uma iniciativa do governo nacional para fortalecer a indústria de 

software nacional, e é direcionado em especial para micro, pequenas e medias empresas da 

indústria nacional. 

  A grande motivação do programa MPS.BR advêm de estudos realizados, em 2003, 

pela Secretaria de Política de Informática e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT/SEITEC). Estes estudos avaliaram o perfil das empresas nacionais que possuíam 

avaliação SW-CMM, os resultados apontaram para dois tipos distintos de empresas. Um perfil 

de grandes empresas que desejavam atingir níveis mais altos de maturidade (4 ou 5) do 

CMMI-SE/SW, em um esforço que pode levar de 4 a 10 anos. No outro perfil encontrava-se a 

grande massa de micro, pequenas e médias empresas de software brasileiras, com poucos 

recursos e que necessitam obter melhorarias significativas nos seus processos de software em 

1 ou 2 anos. 

Para a definição dos modelos, as seguintes premissas foram adotadas pelo programa 

MPS.BR: 

• Adequação ao perfil de empresas com diferentes tamanhos e características, 

públicas e privadas, embora com especial atenção às micro, pequenas e médias 

empresas; 

• Compatibilidade com padrões de qualidade aceitos internacionalmente; 

• Aproveitamento de toda a competência existente nos padrões e modelos de 

melhoria de processo já disponíveis. 

Dessa forma, ele tem como base os requisitos de processos definidos nos modelos de 

melhoria de processo e atende a necessidade de implantar os princípios de Engenharia de 

Software de forma adequada ao contexto das empresas brasileiras, estando em consonância 

com as principais abordagens internacionais para definição, avaliação e melhoria de processos 

de software. 

O MR-MPS representa o Modelo de Referência do MPS.BR, um dos três 

componentes, definidos, pelo MPS.BR. Os outros componentes do MPS.BR trata-se do 



49 

 

Método de Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-MPS). Todos baseados no 

conceito de maturidade e capacidade de processo [MPSBR 07a]. 

O MR-MPS está descrito em detalhes no Guia Geral do MPS.BR disponível no site do 

programa [MPSBR07a]. O MR-MPS.BR está fortemente baseado nos seguintes modelos, 

ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 e CMMI. 

O MR-MPS define níveis de maturidade que são uma combinação entre processos e 

sua capacidade. Os processos são descritos em termos de propósito, resultados e informações 

adicionais. A capacidade do processo é representada por um conjunto de atributos de processo 

descritos em termos de resultados esperados. A estrutura do MR-MPS é apresentada na Figura 

2.18 . É importante destacar que o modelo está disponível apenas na arquitetura estagiada, 

embora esteja organizado com base nos conceitos de capacidade de processo. 

  
 
 

 
Figura 2.18  Estrutura do MR-MPS 

 

Os processos são agrupados com relação ao seu objetivo principal no ciclo de vida de 

software em: 

•  Processos fundamentais - atendem o início e a execução do desenvolvimento, 

operação ou manutenção dos produtos de software e serviços correlatos durante o ciclo 

de vida de software; 

•  Processos de apoio - auxiliam outros processos e contribuem para o sucesso e 

qualidade do projeto de software; 

•  Processos organizacionais - uma organização pode empregar estes processos em nível 

corporativo para estabelecer, implementar e melhorar um processo do ciclo de vida. 
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A capacidade do processo no MPS possui cinco (5) atributos de processos (AP) que 

são: AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2. Cada AP está detalhado em termos de 

resultados esperados do atributo de processo (RAP). 

Segundo [MPSBR 07a], o MR-MPS se baseou no CMMI para a definição dos níveis 

de maturidade, mas apresentando uma graduação em mais níveis (sete níveis), com o objetivo 

de possibilitar uma implementação e avaliação mais adequada às micros, pequenas e médias 

empresas. Contudo, todas as áreas de processo podem ser facilmente mapeadas nos processos 

do MR-MPS. É uma premissa do MPS.BR manter a compatibilidade com o modelo CMMI, 

de tal forma que uma organização que obtenha um determinado nível de maturidade no MR-

MPS.BR, obtenha o nível equivalente do CMMI sem necessidade de ajustar os seus processo 

organizacionais. 

Os sete níveis de maturidades definidos pelo MR-MPS são: A (Em Otimização), B 

(Gerenciado Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente 

Definido), F (Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). A escala de maturidade se inicia no 

nível G e progride até o nível A. Para cada um destes sete níveis de maturidade é atribuído um 

perfil de processos que indicam onde a organização deve colocar o esforço de melhoria. O 

progresso e o alcance de um determinado nível de maturidade MPS se obtêm quando são 

atendidos os propósitos e todos os resultados esperados dos respectivos processos e dos 

atributos de processo estabelecidos para aquele nível. 

O MR-MPS atualmente se encontra na versão 1.2. A última revisão do modelo 

acrescentou alguns processos que não têm correspondência CMMI, ampliando assim o escopo 

do MR-MPS. Contudo, a preocupação de garantir a compatibilidade com o CMMI foi 

mantida, desta forma todas as áreas de processo do CMMI podem ser mapeadas no MR-MPS. 

A Tabela 2.6 apresenta uma visão consolidada dos 7 níveis de maturidade, os seus 

respectivos processos e atributos de processos associados a cada um dos níveis de maturidade. 

Tabela 2.6  Tabela de Processos do MR-MPS 

Nível Processo Atributos de processo 
A Análise de Causa de Problemas e Resolução – AGP AP1.1, AP2.1, AP2.2, 

AP3.1, AP3.2, AP4.1, 

AP4.2, AP5.1 e AP5.2 

B Gerência de Projetos – GPR AP1.1, AP2.1, AP2.2, 

AP3.1, AP3.2, AP4.1 e 

AP4.2 

C Gerênciamento de Riscos – GRI AP1.1, AP2.1, AP2.2, 

AP3.1 e AP3.2 Desenvolvimento para Reutilização – DRU 
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Análise de Decisão e Resolução – ADR 

Gerência de Reutilização – GRU (Evolução)  

D Verificação – VER AP1.1, AP2.1, AP2.2, 

AP3.1 e AP3.2 Validação – VAL 

Projeto e Construção do Produto – PCP 

Integração do Produto – ITP 

Desenvolvimento de Requisitos – DRE 

E Gerência de Projeto – GPR (Evolução) AP1.1, AP2.1, AP2.2, 

AP3.1 e AP3.2 Gerência de Reutilização _ GRU 

Gerência de Recursos Humanos - GRH  

Definição do Processo Organizacional – DFP 

Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional – 

AMP 

F Medição – MED AP1.1, AP2.1 e AP2.2 

Garantia da Qualidade – GQA 

Gerência de Configuração – GCO 

Aquisição – AQU 

G Gerência de Requisitos – GRE AP1.1, AP2.1 e AP2.2 

Gerência de Projetos – GPR 

 

2.8 Considerações do Capitulo 

Este capítulo apresentou os principais conceitos relacionados a MPS, abordando seus 

conceitos básicos, descrevendo os principais elementos envolvido na MPS, tais como: 

modelos de capacidade, abordagem de melhoria de processo e avaliação de processo de 

software. Ao longo do deste capítulo foi destacado a evolução dos modelos e conceitos, em 

termos das flexibilidades das arquiteturas dos modelos de referencia. Flexibilidade buscada 

para possibilitar maiores possibilidades de alinhar os objetivos do programa de melhoria aos 

objetivos de negócio das organizações. Este capítulo apresentou também, o CMMI e o 

MR.MPS de forma detalhada, focando principalmente na estrutura interna e arquitetura dos 

mesmos.  

Ao longo de todo o capítulo foi apresentado um enfoque na Melhoria de Processo 

Baseada em Perfil, apresentando como a melhoria baseada em PCP se insere no contexto da 

área de MPS. 

É importante ressaltar que abordagem PRO2PI, e seus métodos auxiliares, PRO2PI-

WORK e PRO2PI-CYCLE, fornecem subsídios diretos a execução deste trabalho, bem como, 

os elementos necessários para se trabalhar o CMMI na arquitetura contínua: perfil alvo, perfil 

avaliado e a estágio de equivalência entre a representação contínua e representação estagiada. 
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Capitulo 

3) Evolução de Produto de Software 

Esta secção tem por objetivo ressaltar as 

características típicas da evolução de produto de software, as 

suas particularidades e desafios. São apresentados os tipos de 

manutenções associadas ao desenvolvimento de produto, o 

contexto de sistemas legados; a relação entre os ciclos de vida 

de produto e ciclo de vida de projeto, e, ao final estas 

características são relacionadas ao perfil de empresas 

estudadas neste trabalho, empresas dirigidas à evolução de 

produto de software. Esta secção é importante para entender 

alguns conceitos no contexto da evolução de software, e 

esclarecer alguns pontos que serão considerados ao longo do 

trabalho.  
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3.1 Introdução 

Vários estudos demonstram que as empresas gastam mais tempo e custo na manutenção de 

software existente do que em desenvolvimento de novo software. Estes estudos identificam o 

custo percentual da manutenção de software em relação ao custo total, os mais recentes 

apontam os seguintes valores percentuais: 90 [Erlikh00, Moad90], 60-70 [Huff90, Port98] e 

66 [Tan92], enquanto estudos anteriores apontam os seguintes valores percentuais: 50 

[Lientz81] e 65–75 [McKee84]. É interessante observar que os avanços em tecnologia de 

desenvolvimento de software ao longo das últimas duas décadas, bem como os estudos sobre 

métodos de manutenção, não melhorou a situação. A manutenção é sem dúvida a atividade 

mais cara do ciclo de vida do produto de software [Jarzabek07]. 

O termo “manutenção de software” foi definido pela primeira vez na conferência de 

NATO (North Atlantic Treat Organization) em 1968 [Naur69], conferência que marcou o 

surgimento da Engenharia de Software. A manutenção foi considerada, dentre as várias 

atividades da Engenharia de Software, com uma atividade de pós-produção, depois do 

software produzido e entregue; e que contempla apenas correções de bug e a realização de 

pequenos ajustes no software. 

Esta visão clássica da engenharia de software acabou se tornado parte do padrão IEEE 

1219 para manutenção de software (IEEE 1219-1999 Standard for Software Maintenance) 

[IEEE Std 1219], a qual define manutenção como: a modificação de um produto de software 

para corrigir defeitos após a entrega, para melhorar o desempenho ou outros atributos, ou 

para adaptar o produto a uma modificação do ambiente. 

Estudos ainda na década de setenta, começaram a mudar esta visão clássica da 

engenharia de software. O processo evolucionário proposto por Yau [Yau 78], definiu novas 

atividades, como a análise de impacto das mudanças e propagação da mudança, importantes 

para acomodar o fato de que as mudanças raramente são isoladas. 

Ainda na década de setenta Manny Lehman iniciou a formulação das suas, agora 

conhecidas, Leis da evolução de software [Lehman85]. Esta foi, provavelmente, a primeira 

vez que o termo Evolução de Software foi explicitamente usado para destacar a diferença da 

manutenção como uma atividade de pós-produção. Para destacar ainda mais esta diferença 

Lehman classificou os softwares quanto a sua natureza de manutenção, e identificou uma 

categoria de software que precisa ser evoluído por automatizar operação no contexto de um 

problema ou atividade do mundo real, o qual por natureza está em constante evolução. Como 



55 

 

tal, as mudanças no mundo real afetam o software, exigindo adaptações. No entanto, só a 

partir da década de noventa o termo evolução de software adquiriu aceitação generalizada, e 

os trabalhos de investigação sobre evolução software começou a se tornar popular. Isto 

também conduziu à aceitação dos chamados processos evolutivos, tais como, o 

desenvolvimento evolucionário Gilb [Gilb81] e o modelo Espiral Boehm [Boehm88]. 

Durante vários anos o conceito de manutenção foi entendido apenas como a correção 

de bugs nos releases do software. Hoje, é sabido que o que ocorre depois do primeiro release 

é muito mais que a simples correção de bugs. O aumento das funcionalidades é inevitável na 

evolução de qualquer software, isso é conseqüência direta das mudanças nos processos de 

negócios que levam os usuários a demandarem novos requisitos. 

Nos dias de hoje aplicamos engenharia reversa em softwares existentes para obter os 

avanços tecnológicos, bem como novas plataformas e arquiteturas, melhorar a estrutura do 

software, buscar novos clientes, ou obter novos market share [Jarzabek07]. 

Hoje em dia, Evolução de Software (Software Evolution) tem se tornado uma das 

áreas de pesquisa em engenharia de software bastante ativa e bem respeitada. O termo 

Evolução de Software9 e manutenção são freqüentemente usados como sinônimos. Por 

exemplo, a ISO/IEC 14764 que define o padrão para manutenção de software (ISO/IEC14764 

standard for software maintenance) [ISO14764 99] reconhece a importância de aspectos de 

pré-entrega da manutenção, como por exemplo, o planejamento. Do mesmo modo, o corpo de 

conhecimento em engenharia de software (Software Engineering Body of Knowledge - 

SWEBOK) [Abran04] reconhece a necessidade de apoio na fase pré-entrega bem como na 

pré entrega da manutenção, e considera os seguintes temas de pesquisa relacionados à 

evolução de software como sendo crucial nas atividades de manutenção: Compreensão do 

Software, Engenharia Reversa, Teste, Análise de Impacto, Estimativa de Custo, Qualidade de 

Software, Medição de Software, Modelos de Processo, Engenharia de Configuração, e Re-

engenharia. 

3.2 Manutenção de Software 

A IEEE Standard for Software Maintenance [IEEE Std 1219] define a atividade de 

manutenção de software como sendo o conjunto das modificações realizadas no produto de 

                                                
9
Termo traduzido do inglês de “Software Evolution”. 
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software depois que ele já tenha sido entregue, a fim de corrigir falhas, melhorar o 

desempenho ou outro atributo, ou ainda, adaptar o produto para um ambiente modificado. 

Durante o processo de manutenção, diferentes partes devem se envolver para alcançar 

os resultados esperados da manutenção. Essas partes são apresentadas em [Polo99], da 

seguinte forma: 

• Organização Cliente: Essa organização corresponde ao adquirente do software, 

conforme definido pela norma IS0/IEC 12207 [ISO12207 98]. Ou seja, a organização 

que possui o software e demanda pelo serviço de manutenção. 

• Mantenedor: Trata-se da organização que prove o serviço de manutenção do software. 

• Usuário: representa a organização ou pessoa que utiliza o software em questão, 

valendo-se de suas funcionalidades para execução de uma determinada tarefa. 

Polo [Polo99] apresenta o relacionamento entre as partes e a constituição de um fluxo 

padrão para os pedidos de manutenção através de um esquema gráfico, conforme Figura 3.1 . 

 

 

Figura 3.1  Fluxo da manutenção de software 

A organização solicitante deve possuir um responsável pela solicitação de 

manutenção, que será encarregado de verificar os requisitos e informar ao mantenedor. Esse 

responsável deverá considerar os erros e dificuldades apontadas pelo help-desk, que 

corresponde ao departamento diretamente encarregado do diálogo com os usuários. 

Do lado do mantenedor, a organização que presta o serviço deve possuir alguém 

responsável por avaliar as demanda, julgando-as apropriadas ou não para os objetivos do 

software e da organização solicitante. Uma vez que os pedidos de manutenção são aceitos, 

deve existir alguém responsável por estabelecer um cronograma de entrega, que deverá 

Organização Cliente 

Mantenedor 

Manutenção Rejeitada  Manutenção aceita 

Cronograma 

Equipe de Manutenção 
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considerar as prioridades e interesses de ambas as partes. Esse cronograma deverá ser seguido 

pela equipe de manutenção, que compreende o pessoal envolvido diretamente em atender às 

solicitações. 

E por fim, o papel do usuário consiste em utilizar o software reportando problemas 

para o help-desk, que por sua vez informará o responsável pelas solicitações de manutenção, 

fechando o ciclo.  

3.3 Natureza da manutenção de software 

Praticamente todo produto de software necessitará de manutenções. Pfleeger [Pfleeger01] 

estabelece 3 categorias de software. A primeira categoria representa os softwares que são 

construídos com base em uma especificação formal, por exemplo, software para manipulação 

de matrizes. Neste tipo de software a manutenção praticamente inexiste. A segunda categoria 

agrupa os softwares construídos para resolução de problemas do mundo real, por exemplo, 

jogo de xadrez, onde existe um modelo para a representação do jogo. Neste caso já existe um 

espaço maior para a necessidade de manutenção do que na primeira categoria. A terceira 

categoria considera as mudanças no ambiente onde o software será utilizado, os softwares da 

terceira categoria são aqueles criados com base em um modelo de processos abstratos 

envolvidos no sistema, e precisará mudar sempre que ocorrer mudanças nesses modelos, 

sendo, portanto, parte integrante do ambiente que ele modela. Como exemplos desta 

categoria, incluem os ERP’s, softwares que automatiza processos administrativos e 

gerenciais. 

As atividades de manutenção de software são caracterizadas por intervenções no 

produto de software de forma a evitar sua deterioração. Um software não se desgasta como 

peças de um equipamento, mas se deteriora no sentido de os objetivos de suas 

funcionalidades cada vez menos se adequarem ao seu contexto de uso, e ao ambiente esterno. 

Do ponto de vista de desenvolvimento, Pfleeger explica que o foco das atenções está 

em produzir código que atenda aos requisitos e funcione corretamente. Isso inclui dizer que a 

cada estágio do desenvolvimento, haverá uma referência contínua a componentes produzidos 

em estágios anteriores. O desenvolvimento levará a uma integração dos componentes 

desenvolvidos, passando por etapas de revisão e teste para certificação de sua corretude, 

adequação aos requisitos e ao projeto. 
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A manutenção de software, por sua vez, incluirá não apenas o atendimento aos 

requisitos atuais, mas sim deverá considerar alterações no processo de negócio que 

demandarão manutenções no software, e utilizar tais informações para projeta um sistema 

que atenda os requisitos atuais e que seja facilmente adaptado para atender uma situação 

futura. 

Outra característica importante de se observar está relacionada à imprevisibilidade da 

manutenção de software. Esse fato está relacionado à influência que o software sofre de 

fatores externos, muitas vezes imprevisíveis. A Figura 3.2  apresenta a curva de esforço 

despendido com a atividade de manutenção de software, destacando os picos de esforços 

ocasionados por fatores externos [Bhatt04]. 

 

Figura 3.2  Relação de Esforço e Tempo 

Pela figura pode-se observar que o software é sensível ao ambiente no qual está em 

operação, estando sujeito a alterações à medida que este ambiente muda. Isso leva à 

necessidade de considerar e tentar prever estas alterações no ambiente, tanto no 

desenvolvimento quanto durante a manutenção. 

3.4 Necessidade de manutenção de software 

A manutenção é necessária para se garantir que o software continue satisfazendo os requisitos 

dos usuários. Manutenção é aplicada ao software desenvolvido utilizando qualquer modelo de 

ciclo divida, por exemplo, incremental. As mudanças no sistema combinam ações corretivas 

e não-corretivas do software. Manutenções devem ser realizadas para: 

• Corrigir as Falhas, 

• Melhorar o projeto, 
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• Implementar melhorias, 

• Construir interfaces com outros sistemas, 

• Adaptar programas às facilidades fornecidas pela evolução do ambiente 

tecnológico, melhoria nos recursos de hardware, software, facilidade de 

telecomunicação, 

• Migrar software legados, 

• Descontinuar programas. 

As atividades do mantenedor compreendem 4 características chaves, segundo 

Pfleeger: 

• Manter o controle de todas as funcionalidades do software no seu dia-a-dia, 

• Manter o controle de todas as modificações do software, 

• Aperfeiçoar funcionalidades existentes, 

• Prevenir para que o desempenho do software não degrade a níveis 

inaceitáveis. 

3.5 Tipos de manutenção de software 

As ações ligadas às atividades de manutenção de software podem ser classificadas em 4 

classes de acordo com sua natureza [Pressman05]: 

• Corretivas: buscam corrigir defeitos de funcionalidade do software, que 

envolve acertos emergenciais. São funcionalidades que por algum motivo não 

atendem aos requisitos estabelecidos para o sistema. 

• Adaptativas: referem-se a adequação do software ao seu ambiente externo. 

Um exemplo de manutenção adaptativa são aquelas realizadas visando 

integração de sistemas. 

• Perfectivas: têm por objetivo acrescentar novos recursos de funcionalidades 

ao software, normalmente em razão de solicitações dos usuários. Envolve 

ainda re-projetar partes do software, de forma a tornar mais simples a 

compreensão e utilização do mesmo. 
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• Preventiva: buscam identificar previamente possíveis fontes de problemas no 

software e corrigi-las antecipadamente. 

A norma IEEE 1219 [IEEE Std 1219], propõe uma subdivisão das manutenções 

corretivas, quanto ao planejamento de sua execução. Define a categoria das manutenções 

emergenciais, execução de uma manutenção corretiva não planejada a fim de manter o 

software operacional. Essa norma insere ainda o conceito de manutenção reativa e pró-ativa, 

conforme apresentado na Tabela 3.1 . 

Tabela 3.1  Tipos de manutenção segundo a IEEE 1219 

 Planejada Não-Planejada 
Pró-ativa Perfectiva  

Reativa Corretiva 

Adaptativa 

Emergencial 

Todas as manutenções podem ser classificadas em alguma destas categorias. Com 

exceção das manutenções corretivas, segundo classificação de Pressman, todas as outras são 

consideradas evolução do software. 

3.6 Evolução de Software 

Lehman foi um dos primeiros a abordar o termo manutenção e evolução de sistemas, em 

1969. Durante vinte anos de estudos e observações ele publicou as suas oito “leis da evolução 

de software”. As leis foram sendo publicadas ao longo dos 20 anos de sua pesquisa, sendo 

que inicialmente foram publicadas 3 leis em 1974, em 1980 passaram a 5 leis e em 1991 foi 

publicada a sexta lei. Finalmente em 1996, após estudos mais longos e aprofundados com 

processos de software, as atuais oito leis foram publicadas. Essas leis consideram não apenas 

o software em si, mas as características da organização que o desenvolve e mantém. A seguir 

as leis de Lehman são apresentadas [Paduelli07]. 

A primeira lei, a mudança contínua: Um software deve ser constantemente 

adaptado, caso contrário se torna progressivamente menos satisfatório. Essa lei sugere que a 

evolução de um sistema de software é semelhante à de um organismo, sendo fruto do 

feedback gerado pelos problemas do sistema em relação ao seu domínio operacional. Baseia-

se na experiência, considerando que a evolução somente pode ocorrer por meio de um 

processo de manutenção controlado e dirigido. 

Segunda lei, complexidade crescente: À medida que um software evolui, a sua 

complexidade aumenta, a não ser que seja feito um trabalho específico para manter ou reduzi-
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la. Com o surgimento da necessidade de adaptação do software, as mudanças são 

implementadas sucessivamente. Dessa forma, se o crescimento da complexidade não é 

controlado, parte dos esforços antes voltados para a evolução do sistema passa a combater o 

aumento da complexidade. O equilíbrio entre os esforços de evolução e de combate ao 

aumento da complexidade deve ser determinado pelo feedback dos usuários com relação ao 

sistema. 

Terceira lei, auto-regulagem: O processo de evolução do software é auto-regulado 

através da distribuição próxima à normal dos atributos do produto e do processo. Isto implica 

em que a organização responsável pelo desenvolvimento desse software estabeleça normas e 

verificações capazes de assegurar o entendimento das dificuldades e promover respostas que 

serão utilizadas para o crescimento e estabilização tanto do processo, como do produto de 

software. 

Quarta lei, conservação da estabilidade organizacional: A taxa de trabalho 

despendida em um sistema em constante evolução é invariável durante o ciclo de vida do 

software. A lei sugere que mudanças de pessoal e recursos têm pouco efeito sobre a evolução 

do sistema. O esforço despendido na evolução de um software não é determinado apenas por 

decisões gerenciais; é também influenciado pelos atributos intrínsecos ao software, como 

complexidade. 

Quinta lei, conservação da familiaridade: De maneira geral, a taxa de crescimento 

incremental e taxa de crescimento a longo prazo tende a declinar. Quanto mais mudanças 

forem necessárias ao software, maior será a dificuldade de manter toda a equipe ciente dos 

objetivos organizacionais. A Taxa, qualidade de progresso e outros parâmetros são 

influenciados pela capacidade de aquisição da informação necessária pelos participantes 

coletivamente e individualmente. 

Sexta lei, crescimento contínuo: O conteúdo funcional de um software deve ser 

continuamente aumentado com o decorrer do seu tempo de vida para manter a satisfação do 

usuário. A maioria das mudanças certamente não foi planejada pela equipe de 

desenvolvimento na época da primeira versão, ou foram causadas por mudanças no domínio 

operacional em que o software está inserido. Exemplo: uma mudança na lei que regulamente 

um procedimento automatizado pelo software. As mudanças não planejadas, muitas vezes 

geram a necessidade de módulos adicionais, causando assim um inevitável aumento do 

conteúdo funcional. 
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Sétima lei, qualidade decrescente: Softwares estarão sujeitos ao declínio da 

qualidade, a menos que sejam adaptados às constantes mudanças do seu ambiente 

operacional. Um sistema, operando satisfatoriamente por algum tempo, pode repentinamente 

apresentar algum comportamento inesperado. Devido às limitações de recursos (mão de obra, 

tempo, dinheiro, etc), os sistemas são desenvolvidos com base em cenários restritos dos 

problemas do mundo real. Entretanto, o mundo real está em constante modificação e, dessa 

forma, os limites adotados provavelmente necessitarão de revisões e ampliações em um dado 

momento. Quando essas alterações não ocorrem, o sistema passa a não ser suficiente para 

desempenhar as tarefas inerentes ao domínio do problema que ele se propõe a solucionar. 

Por fim, a oitava lei, Sistema de feedback: Processos de evolução de software são 

sistemas de feedback em múltiplos níveis, múltiplos laços e múltiplos agentes, e devem ser 

tratados como tal para que possam ser modificados e/ou melhorados com sucesso. 

Os softwares atuam ativamente sobre seu ambiente operacional, ou seja, causam 

alterações em sua estrutura/funcionamento. Como toda modificação do micro-ambiente 

requer a adaptação do software que atua sobre ele, essa relação pode ser caracterizada como 

circular, repetitiva e relativamente constante. 

Evolução de software é como um conjunto de atividades, técnica e gerencial, que 

garante que o software continue a cumprir os objetivos organizacionais e de negócios de 

forma economicamente eficiente. Essa definição é proposta pelo RISE (Research Institute for 

Software Evolution), o primeiro centro de pesquisa do mundo a se dedicar à área de Evolução 

de Software. É importante observar nessa definição a preocupação com as questões 

econômicas e de negócios, que não são tão claramente observadas nos estudos de Lehmam. 

3.7 Sistemas legados 

Ao longo do tempo as empresas investem muito dinheiro em sistemas de software, e para que 

elas obtenham um retorno desse investimento o software deve ser utilizado por vários anos. O 

tempo de duração de sistemas de software é muito variável, e muitos sistemas de grande porte 

permanecem em uso por mais de 10 anos. Muitos dos antigos sistemas ainda são 

fundamentais para as empresas, isto é, as empresas dependem dos serviços fornecidos pelo 

software, e qualquer falha desses serviços teria um sério efeito no seu dia-a-dia. 

[Sommerville03]. 
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Os sistemas legados não são os sistemas originalmente projetados e desenvolvidos. 

Fatores internos e externos, como o estado da economia nacional e internacional, as 

modificações nos mercados, as alterações nas leis, as mudanças de gestão e organização 

estrutural, significam que as empresas sofrem mudanças contínuas. Essas mudanças geram 

novos requisitos de software ou modificam requisitos já existentes; assim os sistemas de 

software acabam sendo naturalmente modificados. Portanto, um sistema legado incorpora um 

grande número de alterações, que foram feitas ao longo de vários anos. Essas alterações 

foram realizadas de diferentes formas, nem todas foram documentadas, ou mantiveram 

atualizada a documentação do sistema. Durante o processo das alterações várias pessoas 

diferentes se envolveram, e é improvável que qualquer pessoa tenha uma compreensão 

completa do sistema. 

Substituir sistemas legados por sistemas mais modernos, ou por tecnologias mais 

modernas, envolve riscos significativos. Na prática muitas empresas procuram não enfrentar 

o risco, não querendo enfrentar a dúvida referente à atualização. Contudo, a não atualização 

do sistema ou tecnologia, também representa riscos significativos. A decisão de substituição 

dos sistemas legados é bastante complexa, por diversas razões: 

• Raramente existe uma especificação completa do sistema legado. 

• Importantes regras de negócios podem estar inseridas no software e podem não 

estar documentadas em nenhum outro lugar. 

• O desenvolvimento de um software novo, por si só, é arriscado, uma vez que 

podem ocorrer problemas inesperados com o novo sistema. 

Manter sistemas legados em uso evita os riscos de substituição, mas introduzir 

mudanças em um software existente, geralmente, é mais dispendioso, à medida que o sistema 

se torna mais velho. Isso ocorre por diversas razões: 

• Diferentes partes do sistema foram implementadas por diferentes equipes e 

utilizando-se de processos de desenvolvimento distintos. Portanto, não há um 

padrão de desenvolvimento. 

• A tecnologia utilizada para desenvolvimento do sistema pode estar obsoleta. Pode 

ser difícil encontrar pessoas que tenham conhecimento nesta tecnologia. 

Tecnologias obsoletas são normalmente menos produtivas e não viabiliza explorar 

todos os novos recursos de hardware. 
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• Freqüentemente a documentação do sistema é inadequada e desatualizada.  

• Em geral, os muitos anos de manutenção e evolução podem ter corrompido a 

estrutura do sistema, tornando-o cada vez mais difícil de ser compreendido. 

As empresas que têm um grande número de sistemas legados enfrentam um dilema 

fundamental. Se continuarem utilizando os sistemas legados e fazendo alterações conforme a 

necessidade, seus custos inevitavelmente aumentarão. Se decidirem substituir seus sistemas 

legados por novos sistemas, isso será dispendioso, e os novos sistemas podem não fornecer às 

empresas um apoio tão eficaz quanto o dos sistemas legados. Conseqüentemente, muitas 

empresas estão examinando técnicas de engenharia de software que ampliem o tempo de 

duração dos sistemas legados e que reduzam os custos de manter esses sistemas em uso. 

Outros estudos estão sendo desenvolvidos para definir estratégia de substituição dos legados 

de forma gradual, minimizando os impactos da substituição. 

3.8 Estruturação organizacional: fábrica de produtos versus 

fábrica de projetos 

No contexto do desenvolvimento dirigido a produtos, o desenvolvimento funciona em torno 

dos produtos produzidos por empresa, fábrica de produto. Neste caso, a fábrica deve 

conciliar a rotina de manutenção de seus produtos (manutenção corretiva), com as demandas 

geradas por diferentes projetos (manutenção evolutiva e/ou adaptativa), que culminam no 

surgimento ou evolução de funcionalidades no produto. Dessa forma, o produto é sempre 

preservado dentro da fábrica, podendo ser customizado ou parametrizado para os clientes 

demandadores de projetos. 

Dentro dessa estrutura de fábrica de produto, Figura 3.3 , é importante destacar que o 

papel do gerente de produto, comanda não apenas o desenvolvimento demandado pelos 

projetos, mas também deve garantir a integridade do produto que está sendo modificado 

constantemente. 
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Figura 3.3  Estrutura de fábrica de produto 

Nas fábricas de projetos, a rotina da fábrica funciona através da execução de diversos 

projetos em paralelo, podendo estes ser interdependentes ou reusarem componentes entre si, 

mas todos com começo, meio e fim planejados. Neste caso, não há um produto que deve ser 

atualizado pelos projetos executados. A saída da fábrica varia de acordo com a demanda de 

projetos existentes. Nesta estrutura, a responsabilidade por cada projeto pode ser acumulada 

por um único gerente de projeto ou distribuída entre um grupo de gerentes. A Figura 3.4 

ilustra o funcionamento típico da fábrica de projeto. 

 

Figura 3.4  Fabrica de projeto 
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Projetos nem sempre possuem características comuns, de modo que o processo de 

estimativas leva em consideração quesitos técnicos, como domínio de linguagem de 

programação, arquitetura, produtividade da equipe, entre outros. Porém, o entendimento do 

domínio, vinculado ao negócio no qual o projeto está inserido, nem sempre é passível de 

estimativa, pois não há garantia de vínculo da fábrica a um único ramo de negócio. Essa 

questão passa a ser um risco embutido nas estimativas da fábrica que culminarão no 

desenvolvimento do projeto. 

A realidade das fábricas de produto é diferente: apesar de existirem vários projetos em 

paralelo, todos eles trabalham sob a ótica de evolução de um mesmo produto. Por causa 

disso, os dados históricos produzidos ao longo da execução de projetos podem ser realmente 

utilizados como base para estimativas futuras, pois o entendimento do domínio não varia a 

cada novo projeto (já que a equipe de desenvolvimento passa a ser formada por especialistas 

no negócio). Assim, o fator “entendimento do negócio” passa a ter um peso menor quando 

avaliando os riscos associados aos projetos e ao produto. 

3.9 Linhas de produto 

O conceito de Linha de Produto de software – LPS (Software Product Line) é uma evolução 

do conceito de fábrica de produto e das idéias originais das iniciativas de componentização de 

software e de desenvolvimento orientado a objetos surgidas na década de 80, e que despertou 

a comunidade de software para as oportunidades e vantagens da reutilização de código. 

Estudos posteriores constataram que o reuso granular e oportunista de partes de código, ou de 

algumas classes como, não traria os benefícios esperados e que seria necessário pensar de 

forma mais abrangente, buscando um reuso mais intensivo e planejado. 

Surgi ai, o modelo de Linhas de Produto, que apresenta um deslocamento no foco do 

paradigma tradicional de desenvolvimento de software. Dentro desse novo paradigma as 

organizações que anteriormente abordavam o desenvolvimento de software projeto a projeto, 

devem concentrar seus esforços na criação e manutenção de uma linha de produto de 

software, a qual será a base para a produção de uma coleção de produtos pertencentes a uma 

“família”. O modelo tem como objetivo ampliar ao máximo a eficiência e eficácia do 

processo de desenvolvimento, explorando as similaridades e controlando as variabilidades 

dos membros da família. 
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Segundo Cohen, [Cohen02], a definição mais consolidada na indústria para o termo 

Linha de Produto de Software é a de Clements e Northrop. A qual diz que uma linha de 

produto de software é um conjunto de sistemas que usam software intensivamente, 

compartilhando um conjunto de características comuns e gerenciadas, que satisfazem as 

necessidades de um segmento particular de mercado ou missão, e que são desenvolvidos a 

partir de um conjunto comum de ativos principais e de uma forma preestabelecida [CLE02]. 

Uma releitura da definição Clements e Northrop é apresenta em [Durscki04] como “o 

processo sugere dividir o produto em pequenas partes, mais compreensíveis e gerenciáveis 

(ativos); possuir especificações claras e sem ambigüidades para produção / montagem (forma 

preestabelecida) e, atender a um domínio específico (segmento particular ou missão) para 

que, como em uma linha de montagem da indústria tradicional, cada novo produto seja uma 

reutilização de partes de produtos construídos anteriormente, pertencentes à mesma família, 

e, preferencialmente, com um mínimo de esforço adicional de construção.” 

É importante ainda, compreender o significado do termo “segmento particular ou 

missão” presente na definição de LPS, normalmente chamado de domínio. O termo refere-se 

ao corpo de conhecimento ou à área de especialização em que a linha de produto atua. O 

domínio está diretamente relacionado ao conjunto de funcionalidades correlacionadas que os 

produtos da linha visam atender. Como a flexibilidade dos ativos (especialmente da 

arquitetura) é limitada, é preciso delimitar um segmento de atuação. Sem essa delimitação, o 

escopo da linha de produto poderia ser muito abrangente, o que tornaria muito oneroso criar e 

manter o conjunto comum de ativos. 

A literatura não apresenta um consenso na definição do termo domínio, no entanto, 

muitos autores concordam com o conceito adotado por Clements e Northrop, a qual apresenta 

a seguinte definição: “domínio corresponde a uma área de conhecimento ou atividade 

caracterizado por uma coleção de conceitos e terminologias compreendidos e aceitos pelos 

profissionais da área”. 

Em sentido mais amplo, domínio pode ser considerado como uma área de atuação de 

mercado, a qual poderá ser o objetivo dos produtos de uma linha de produto de software. 

Assim, software bancários, softwares de gestão de estoque, softwares de gestão educacional e 

softwares de gestão hospitalar, sãos alguns exemplos de domínio. 

São vários os estudos que relatam os benefícios experimentados com a adoção da LPS 

[Clements 02, Engelsma 01], alguns dos benefícios são: 
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• Melhoria do Processo, processo de teste mais claro, melhor documentação dos 

testes, menor tempo de testes, melhor relacionamento entre teste e requisitos. 

• Maior previsibilidades dos projetos, aumento significativo no número de projetos 

concluídos dentro dos prazos, custos estimados. 

• Desenvolvedores mais portáveis entre os projetos, com curva de aprendizagem 

bastante reduzida. 

• Redução significativa no esforço para desenvolvimento dos projetos. 

• Altas taxa de retorno, estimam que a taxa de custo x benefício seja de 10:1. 

Esta secção não descreve uma realidade atual das empresas dirigidas à evolução dos 

produtos de software. Contudo retrata uma situação desejada por este tipo de empresa, pois 

na grande maioria das vezes estas desenvolvem produtos para um domínio específico, 

produtos com poucas variações funcionais. Nas considerações finais deste capítulo mais 

informações sobre a relação dos conceitos de LPS e empresas dirigidas à evolução de produto 

são apresentadas. 

3.10 Ciclo de vida do produto versus Ciclo de vida de Projeto 

Historicamente sempre houve um limite entre o processo de desenvolvimento de software e o 

processo de manutenção de software. Contudo este limite está se tornando cada vez mais 

irrelevante. Poucos sistemas de software são, atualmente, sistemas completamente novos, e 

faz muito mais sentido considerar o desenvolvimento e a manutenção como estágios 

integrados e contínuos, conforme ilustra a . Em vez de considerar dois processos separados, é 

mais realista pensar na engenharia de software como um processo evolucionário, em que o 

software é continuamente modificado ao longo do seu tempo de duração. 

 

Figura 3.5  Evolução de Sistema 
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O PMI (Project Management Institute), apresenta no Guia do Conjunto de 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) [PMBOK04] uma diferença 

entre o ciclo de vida do projeto e o ciclo de vida do produto, essa diferença é ilustrada na 

Figura 3.3.  

 
Figura 3.6  Cilco de vida de Projeto x Ciclo de vida de Produto 

Para o PMBOK, por exemplo, o projeto realizado para apresentar ao mercado um 

novo computador de mesa é apenas um aspecto do ciclo de vida do produto, e destaca que 

outros projetos podem ser realizados no ciclo de vida do produto. O ciclo de vida do projeto 

passa por uma série de fases até criar o produto. Em algumas áreas de aplicação, como 

desenvolvimento de software, as organizações normalmente consideram o ciclo de vida do 

projeto parte do ciclo de vida do produto. 

3.11 Considerações Finais do Capítulo 

Este capítulo apresentou os principais conceitos e dificuldades relacionadas ao 

desenvolvimento e à evolução de produto de software. Foram abordadas as características da 

evolução e manutenção de produto, as dificuldades associadas aos sistemas legados, bem 

como, algumas abordagens orientadas ao desenvolvimento e evolução de produto de 

software, tais como: fábrica de produto, linha de produto de software. Discutindo, ainda, as 

relações entre o Ciclo de Vida de projeto e o Ciclo de Vida de produto. 

É importante destacar que os conceitos aqui apresentados devem ser considerados ao 

se iniciar um projeto de MPS nas empresas dirigidas à evolução de produto de software. Tais 

características devem ser consideradas buscando maximizar os benefícios da MPS. 

O entendimento dos conceitos apresentados neste capítulo é importante para 

compreender o cenário da MPS nas empresas dirigidas à evolução de produto. 



70 

 

.  



71 

 

Capítulo 

4) Proposta de um Perfil Capacidade de 

Processo. 

Neste capítulo é apresentada metodologia de definição do 

PCP, bem como o PCP proposto. O PCP é orientado às 

empresas dirigidas à evolução de produto de software, e foi 

elaborado com base em estudos e observações de um grupo de 

oito empresas. O PCP visa apoiar as empresas na adoção da 

melhoria de processo de software, especialmente na implantação 

do CMMI nível 2. 
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4.1 Introdução 

Este capítulo se dedica a apresentação da definição de um Perfil de Capacidade de Processo 

(PCP) para apoiar a implantação da MPS em empresas dirigidas à evolução de produto 

software. A definição deste perfil está fortemente baseada nos conceitos e flexibilidade da 

MDPEK. 

O PCP definido neste trabalho é direcionado a empresas com baixo nível de 

capacidade dos seus processos, e que buscam implementar o nível 2 de maturidade do 

CMMI, ou o equivalente no MR-MPS.  

A principal proposta deste PCP é prover ou orientar um programa de melhoria 

dirigido a resultados mais sólidos e duradouros. Não é existe a preocupação em redução de 

custo ou aceleração do processo de implantação do CMMI nível 2. 

Segundo a MDPEK um PCP pode incluir práticas de um ou vários modelos de 

capacidade. Este trabalho se restringiu a incluir na definição do PCP apenas áreas de processo 

do modelo CMMI. Desta forma, este PCP pode ser visto, de forma mais simplória, como um 

target profile do CMMI. Com a diferença que um target profile considera uma empresa em 

particular, e este PCP considera um conjunto de empresas. 

O target profile é uma orientação para a implementação do modelo CMMI na sua 

representação contínua. Assim, este trabalho pode encarado como uma guia para a 

implantação do nível 2 de maturidade do CMMI, por meio da representação contínua do 

modelo. 

A metodologia para a definição do PCP é baseada nas fases da abordagem PRO2PI-

WORK. As quatro fases do PRO2PI-WORK foram adaptadas dando origem as seguintes 

etapas: Caracterização das Empresas, Análise e Seleção Das Áreas de Processo, 

Consolidação do PCP. As três etapas foram executadas em ciclos, onde os produtos de cada 

etapa formam refinados em estudos de casos contínuos e incrementais. A Figura 4.1 

representa as etapas de definição do PCP.  



73 

 

Figura 4.1   Etapas de definição do PCP 

Cada uma das etapas é brevemente descrita, como segue:  

a. Caracterização das Empresas: o propósito desta etapa é observar e 

identificar características comuns às empresas que sejam relevantes ao 

contexto de MPS. Algumas empresas foram observadas e um mapa dos seus 

processos foi elaborado, bem como, uma lista das principais características de 

negócio, processos e produto, que são relevantes para a MPS. 

b. Análise e Seleção das Áreas de Processo: o propósito desta etapa é analisar o 

modelo, ou modelos, de capacidade de processo frente aos objetivos 

estratégicos e de negócio das organizações. Cada uma das áreas de processo 

do CMMI foi analisada qualitativamente; em seguida confrontadas com as 

necessidades e características das organizações, e classificadas quanto à sua 

prioridade. 

c. Consolidação do PCP: o propósito é consolidar as áreas de processo mais 

prioritárias, em um PCP; recomendando o nível de capacidade em que cada 

área de processo deve ser trabalhada. 
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4.2 Caracterização das Empresas 

Uma etapa importante na aplicação da melhoria de processo dirigida a perfil é, sem dúvidas, 

a identificação dos objetivos estratégicos e de negócios da organização. Neste trabalho foi 

necessário mapear e generalizar os principais objetivos estratégicos e de negócios das 

empresas estudadas. 

O capítulo 3 desta dissertação apresentou um apanhado geral de alguns conceitos 

relacionados à evolução de produto de software, estes conceitos são importantes para 

caracterizar as empresas, bem como entender os seus processos e as suas necessidades 

particulares. 

As principais características das empresas estudadas, relevantes ao contexto da 

melhoria de processo, são apresentas nesta subsecção. Para identificação destas 

características foram levantadas, para cada uma das empresas, informações que incluem 

pontos fortes, fraquezas, oportunidades, ameaças, e objetivos estratégicos. 

Os estudos e análise das empresas foram realizados com base em observações e 

realizações de diagnóstico de processo, através de métodos de GAP análise. Os métodos de 

GAP análise geralmente permitem a identificação, entre outras coisas, dos pontos fortes e 

pontos fracos do processo organizacional. Na maioria das diagnoses, em conjunto com GAP 

análise, foram utilizados questionário com questões a respeito dos objetivos de negócio, 

atuais e futuros, da empresa. 

As avaliações consideradas neste trabalho foram realizadas ao longo dos anos de 

2005, 2006 e 2007. Tais avaliações foram realizadas com objetivos outros, e acompanhadas 

pelo autor deste trabalho, seja como observador, seja com avaliador. A metodologia da 

avaliação variou de uma empresa para outra, em função do propósito da avaliação. Contudo, 

tal variação da metodologia não representa prejuízo aos estudos das empresas, uma vez que 

toda diagnose envolve, no mínimo, a caracterização das organizações e avaliação dos seus 

processos. E todas as diagnoses consideradas foram realizadas com a participação do autor 

desta dissertação.  

A realização de diagnoses possibilita estudos e observações mais aprofundadas e mais 

realísticas, do que os estudos baseados na simples aplicação de questionários. 

Algumas diagnoses foram realizadas, por empresa de consultoria em melhoria de 

processo de software, no contexto do programa de melhoria da empresa avaliada, com o 
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objetivo de estabelecer o início de um ciclo de melhoria. Outras foram realizadas pelo Núcleo 

de Excelência em Teste – NEXT/SOFEXT RECIFE no contexto de pré-venda, com objetivo 

levantar informações que forneçam subsídios para a elaboração de proposta comercial para 

prestação de serviços de consultoria em MPS. 

Ao todo, foram realizadas 11 diagnoses de processo, em 11 empresas distintas. Destas 

11 diagnoses, apenas três não foram consideradas na elaboração do PCP proposto nesta 

dissertação. Pois durante o diagnóstico, se observou que estas empresas não se enquadram no 

perfil das empresas estudadas neste trabalho. Embora estas três empresas trabalhem como 

evolução de produtos de software, o seu foco principal é o desenvolvimento de projeto, e 

trabalham em estrutura de fábrica de projeto de software. Desta forma, foi possível considerar 

informações levantadas em oito diagnoses. 

Com base nos estudos e observações destas oito empresas, foi desenvolvido um mapa 

genérico dos processos operacionais destas empresas. A Figura 4.2 apresenta uma visão de 

alto nível do processo de produção destas empresas.  
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Figura 4.2  Mapa de Processo das empresas dirigida a evolução de software. 

O Mapa do processo operacional apresentado na Figura 4.2 Descreve, de forma 

genérica, o fluxo principal dos ciclos produtivo destas empresas. Os “representantes”, em 

alguns casos, chamados de Filial ou ainda Setor de Implantação, é o setor responsável pela 

interface direta com o cliente. Normalmente, está geograficamente distribuído, se localizando 

fisicamente próximo do cliente. O representante deve identificar as necessidades do cliente, e 

registrar as solicitações de manutenção, seja corretiva (MC), adaptativa (MA), ou evolutiva 

(ME).  

As solicitações serão, então, analisadas pelo setor do “help desck”, também chamado 

de Suporte. Diante das análises as solicitações, pertinentes, serão encaminhadas para o 

“Desenvolvimento” no caso de Solicitações de MC, ou para “Gerência de Produto” no caso 

de Solicitações de ME e MA.  

O setor de “Gerência de Produto” é geralmente o responsável por classificar as 

Solicitações de MA e ME quanto ao seu valor agregado para o produto (Analisa o produto do 

ponto de vista da área de domínio de aplicação, não apenas da particularidade de um Cliente); 

e é também o responsável pela elaboração da Proposta Técnica em resposta à solicitação do 

cliente (a Proposta Técnica é elaborada de forma distribuída, cada setor envolvido no 

atendimento à solicitação descreve a sua atuação, definindo entre outras coisas, as estimativas 

relacionadas à execução da proposta. Contudo, o setor de “Gerência de Produto” é que 

sincroniza a elaboração da proposta).  

A proposta segue para o setor “Comercial”, que realiza a precificação da Proposta e 

conduz as negociações com o cliente e/ou representante. Uma vez a Proposta aceita, o 

Comercial sinalizará, ao help desk, a aprovação. Este deve encaminhar as a aprovação ao 

setor de “Desenvolvimento”. 

O “Desenvolvimento” recebe como entrada as solicitações de MC, e as solicitações 

ME e MA, previamente aprovadas e autorizadas pelo setor comercial. O processo de 

desenvolvimento das solicitações de ME e MA, geralmente segue as etapas de Análise 

detalhada, e Construção, e depois são liberadas para o setor de Homologação. As MC 

classificadas como não urgentes seguem o mesmo processo de ME e MA. Contudo, o 

processo das MC urgentes se limita à correção e expedição das correções diretamente ao 

representante responsável pela solicitação da MC em questão. Outra origem de solicitações 
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para o desenvolvimento é o setor de Gerencia do Produto, que pode demandar novo 

desenvolvimento, seja pela identificação de funcionalidades interessantes para o produto, seja 

pela identificação de questões legais que deveram ser atendidas. 

O setor de “homologação” é responsável pela execução dos testes do produto. 

Normalmente, executam os testes funcionais das solicitações de ME e MA. E às vezes, 

realizam alguns testes de regressão. Após a homologação o produto passa pelo processo de 

expedição, que é normalmente responsabilidade do setor de “Gerência de Configuração”, que 

atua como setor de apoio. Outros setores que atuam como apoio são: “Qualidade”, “Infra-

estrutura” e “banco de dados”. 

É importante destacar que quase todas as empresas comentaram sobre a existência do 

setor de “Gerência de Produto”. Contudo, este setor ainda estava sendo implantado, e o seu 

papel ainda não estava muito bem definido. Na prática cada subproduto tem um Analista 

Responsável que atua com as responsabilidades descritas anteriormente para a Gerência de 

Produto. Achou-se, por bem, representar este setor, pois foi uma tendência percebida na 

absoluta maioria das empresas. 

As características observadas nas empresas estão categorizadas em: características de 

negócio e processo, e, características de produto. As características de negócio estão 

relacionadas à forma como a empresa se posiciona no mercado, modo como se relaciona com 

clientes, e outros fatores de mercado; as características de processo estão relacionadas à 

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

e como elas estão estruturadas, isso observado em alto nível; e as características do produto 

dizem respeito as particularidade técnicas do produto que podem influenciar a forma de 

aborda a MPS nestas empresas. É importante observar que a divisão das características não é 

rigorosamente exata, uma vez que muitas delas poderiam ser classificadas em mais de uma 

categoria. 

Características do negócio e processo: 

• A atividade centrada em manutenção: a principal atividade está centrada na 

realização de manutenção das funcionalidades já existentes no produto, seja corretiva, 

adaptativas ou evolutivas. Essas manutenções são, geralmente, motivadas pela 

presença de bugs (manutenção corretiva) e pela necessidade de novas funcionalidades 
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demandadas de sua carteira de clientes, requisitos legais, necessidades de evolução 

tecnológica e melhoria de requisitos não funcionais. 

• Múltiplos clientes: o mesmo produto de software, com algum tipo de parametrização 

(configurações específicas), é implantado em vários clientes. As customizações 

muitas vezes são realizadas por meio de parâmetro de configuração no próprio 

software, que redefine o seu comportamento, tornando-o um novo produto, segundo a 

ótica de produto. Em alguns casos existem linhas de desenvolvimento específicas para 

alguns clientes, normalmente para os mais representativos. 

• Contratos de manutenção: geralmente, são estabelecidos contratos de manutenção 

do software com os clientes. Esses contratos geralmente estabelecem que os clientes 

possam receber as evoluções do produto (novas versões), mesmo que não tenha 

solicitado explicitamente nenhuma nova funcionalidade no software. 

• Antecipação de tendência: a empresa geralmente desenvolve requisitos evolutivos 

do produto buscando torná-lo mais atrativo. Muitas vezes estes requisitos não são 

explicitamente solicitados pelos clientes. 

• Estrutura típica - Suporte, Desenvolvimento, Homologação, Implantação: 

Observa-se uma divisão típica entre as áreas de: Suporte ao cliente (geralmente 

também definida como atendimento ou helpdesk) é responsável por atender as 

dúvidas dos clientes, registrarem os bugs e as novas funcionalidades apontadas pelo 

cliente; Desenvolvimento, responsável pela implementação das correções e das novas 

funcionalidades; Homologação, responsável por realizar os testes do produto, 

geralmente testes funcionais e de “caixa preta”, Implantação, responsável por 

identificar, em novos clientes, quais as customizações necessárias e quais adaptações 

serão exigidas no produto, bem como apóia o cliente em redesenhar a sua forma de 

trabalho e outros ajustes necessários para a implantação do software. Muitas vezes 

pode não existir essa divisão bem formalizada, contudo, observa-se uma divisão 

natural entre essas áreas da empresa. 

• Carência de processos documentados: normalmente existem poucos ou nenhum 

processo documentados, e quando existem são pobremente documentados e não são 

completamente institucionalizados. 

• Desenvolvimento concorrente: geralmente o desenvolvimento de novas 

funcionalidades ocorre concorrentemente com a manutenção corretiva, melhoria de 
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requisitos não funcionais, manutenção preventiva, manutenção adaptativa e 

manutenção emergencial. 

• Várias versões do produto: são mantidas várias versões do produto disponível no 

mercado, o que demanda replicar as manutenções corretivas nas versões liberadas e 

sincronizá-las na versão em desenvolvimento. 

• Presença de bugs recorrente: bugs identificados pelos clientes e corrigidos em 

versões passadas acabam voltando a surgir em versões futuras do produto. 

• Projetos semelhantes: a organização mantém uma estrutura fixa de pessoal, 

ambiente físico, ferramentas CASE10, tecnologia e processos para a evolução do 

produto. A principal diferença entre os projetos é o escopo. 

• Alto custo associado aos bugs: alto custo de imagem associado ao bug, um bug no 

produto será percebido por vários clientes. 

Características do produto: 

• Código único: geralmente existe uma divisão lógica em módulos do produto, mas 

não uma divisão física. Existe um compartilhamento de código fonte entre os vários 

módulos, e suas interfaces são pobremente definidas e documentadas. 

• Divisão lógica do produto: os produtos de software estão geralmente divididos em 

módulos lógicos, orientados às áreas de negócio do cliente. Contudo não existe uma 

divisão física bem definida. O modelo de comercialização envolve, geralmente, 

apenas o pacote completo, mas muitas vezes seria interessante a oportunidade de 

negociar módulos separadamente. 

• Produto Legado: geralmente, as evoluções ocorrem com base em um produto 

legado com pouca documentação. Dificultando, assim uma análise de rastreabilidade 

das mudanças. 

A Tabela 4.1 apresenta uma visão consolidada das características das organizações e 

sua categorização.  

Tabela 4.1  Características das empresas dirigidas a evolução de 
produto de software 

Categoria Característica 
 Atividade Centrada em Manutenção 

Múltiplos Clientes  

                                                
10

 CASE - Computer-Aided Software Engineering 
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Características do negócio e 

processo 

Contratos de Manutenção  

Antecipação de Tendência 

Estrutura Típica - Suporte, Desenvolvimento, Homologação, 

Implantação  Carência de Processos Documentados  

Desenvolvimento Concorrente  

Várias Versões do Produto  

Presença de bugs Recorrente  

Projetos Semelhantes  

Alto Custo Associado aos bugs  

Características do produto Código Único  

Divisão Lógica do Produto  

Produto Legado  

 

A identificação destas características é a base para a aplicação do PCP definido neste 

trabalho. Antes de adotar o PCP é necessário observar se estas características fazem parte do 

contexto onde se deseja adotá-lo. Se tais características não forem observadas, é 

recomendável a análise detalhada sobre a aplicabilidade do PCP, possivelmente adaptações 

no PCP serão necessárias. 

4.3 Análise e Seleção das Áreas de Processo 

Com base nas características levantadas na secção anterior, foi possível traçar um perfil das 

empresas dirigidas a evolução de produto de software. Este perfil foi tomado como base para 

a determinação da prioridade das áreas de processo. A priorização foi realizada através de 

análise crítica do modelo CMMI. 

Em função da baixa maturidade das empresas, optou-se por desconsiderar as áreas de 

processo relacionadas aos altos níveis de maturidade. Desta forma, as áreas de processo: 

Desempenho do Processo Organizacional, Gerência Quantitativa de Projeto, Inovação e 

Melhoria Organizacional e Análise de Causa e Resolução, estão fora do escopo das análises. 

As análises das demais áreas de processo foram realizadas de modo qualitativo. O 

propósito e objetivos de cada uma das áreas de processo, conforme definidos no CMMI, 

foram confrontadas as características das empresas observadas. 

A fundamentação principal desta análise é o estudo detalhado do modelo CMMI, 

estudos relacionados à interpretação do CMMI, referências complementares sobre os 

assuntos tratados em cada área de processo, relatos de experiências em implementações do 

modelo, e a experiência prática do próprio autor. 
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A importância de cada área de processo foi definida em termos dos potencias 

benefícios com a implantação da área de processo em questão. Buscou-se se observar os 

principais sintomas típicos de quando a área de processo não é bem executada e os principais 

benefícios que justificam a sua boa execução. Uma análise dos riscos em se manter o nível 

capacidade para a área de processo foi analisado em termos de comprometimento aos 

objetivos de negócio das empresas, e, classificado em Alto, Médio, e Baixo. Então, as 

informações dos riscos e importância foram cruzadas para se determinar a prioridade da área 

de processo. 

A seguir é apresentado resumo das análises realizadas para cada área de processo. As 

análises são apresentadas nas tabelas a seguir, as quais estão definidas da seguinte forma:  

• Área de processo, Propósito e Objetivos Específicos: informações da área 

de processo como definidas no modelo CMMI; 

• Comentários gerais: apresenta uma breve interpretação da área de processo 

no contexto específico das empresas dirigidas à evolução de produto de 

software. 

• Comentário de como a área de processo é observada nas empresas: 

apresenta um resumo de como a área de processo foi observada nas empresa, 

estes comentários estão retratando situações observadas nas diagnoses 

realizadas, conforme descrito na secção anterior. 

• Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para 

área de processo: análise qualitativa do risco para as empresas em manter o 

mesmo nível de capacidade para área de processo, e classificação do risco em 

médio, alto e baixo. 

• Característica das empresas que podem ser relacionadas a esta área de 

processo: lista as principais características das empresas que possivelmente 

são cobertas com a implantação da área de processo em questão. 

• Prioridade da área de processo: determina a prioridade da área de processo 

em relação às demais áreas de processo. Pode variar entre 1 e 5, sendo 1 a 

menor prioridade e 5 a maior prioridade. 

A seguir são apresentadas as análises realizadas para as principais áreas de processo: 
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Área de Processo: Gerência de Configuração 

Propósito: O objetivo do gerenciamento de configuração é estabelecer e manter a 

integridade dos produtos de trabalho, utilizando a identificação da configuração, controle da 

configuração, comunicação do status da configuração e auditorias de configurações. 

Objetivos Específicos: 

• Baselines de produtos de trabalho identificados são estabelecidas. 

• As mudanças nos produtos de trabalho sob gerenciamento de configurações são 

rastreadas e controladas. 

• A integridade das baselines é estabelecida e mantida. 

Comentários Gerais: No contexto do desenvolvimento de produto de software, onde a 

manutenção de várias versões e a constante evolução do produto é exigida, o controle das 

mudanças é fundamental. 

Pode-se aplicar a gerência configuração sobre diversos itens, tanto artefatos de gerência 

(planos, estimativas e outros) quanto de engenharia (design, arquiteturas, diagramas de 

análise, e outros). É importante observar que alguns itens devem ser controlados durante o 

ciclo de vida do projeto, geralmente os artefatos gerenciais; enquanto outros são controlados 

ao longo do ciclo de vida do produto, geralmente artefatos de engenharia. 

Os projetos de evolução do produto devem ser encarados como uma mudança em baseline 

do produto. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: Observa-se nas 

empresas o uso de ferramentas específicas de controle de versão, que geralmente é utilizado 

apenas para controle do código fonte. Outros itens que são utilizados na criação e descrição 

dos produtos não são controlados, tanto artefatos de gerência quanto de engenharia. 

Geralmente não é realizada a gerência de configuração por componentes do produto, a 

baseline é aplicada a todo o código de forma única.  

As ferramentas são utilizadas sem processo formal; não é realizado auditorias de 

configuração, não são identificados claramente os itens que evoluíram em um baseline. 

Não existe uma identificação de itens que evoluem conforme o ciclo de vida de projeto ou 

ciclo de vida de produto. 

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 
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Alto. 

Geralmente é observado que a empresa perde o controle da evolução do produto, ocorre 

sobre posição de funcionalidade já implementada, defeitos já corrigidos voltam a surgir, falta 

de integridade entre os itens de configuração (casos de teste não refletem o código testado). 

As mudanças representam um alto risco de regressão de qualidade. Os impactos das 

mudanças não são apropriadamente analisados, podendo impactar em de recurso, tempo e 

qualidade. 

Alguns modelos de negócio estratégicos para empresa, como comercialização de módulos 

separados, são inviabilizados.  

Característica das empresas que podem ser relacionadas a esta área de processo: 

Múltiplos clientes, linha de produto, Desenvolvimento Concorrente, Presença de bugs 

Recorrente, Várias Versões do Produto, Divisão Lógica do Produto. 

Prioridade da área de processo: 5 

 

Área de Processo: Garantia da Qualidade do Processo e do Produto 

Propósito: O objetivo da Garantia da Qualidade do Processo e do Produto é fornecer à 

equipe e à gerência um entendimento objetivo dos processos e seus produtos de trabalho 

associados. 

Objetivos Específicos: 

• A aderência do processo executado e dos produtos de trabalho e serviços associados 

às descrições de processo, padrões e procedimentos aplicáveis é objetivamente 

avaliada. 

• Questões de não conformidades são objetivamente rastreadas e comunicadas e a 

resolução é assegurada. 

Comentários Gerais: No contexto de evolução de produto, onde o principal produto é o 

próprio software, os artefatos de engenharia (diagramas de análise, arquitetura e outros) não 

são de interesse direto do cliente final, assim esta área de processo contribui de forma 

indireta para a qualidade do produto final. 

Os produtos de trabalho podem ser verificados e ações corretivas registradas durante todo o 
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ciclo de vida do produto, não só apenas durante o projeto de evolução. Verificações 

amostrais podem ser adotadas, selecionando alguns itens representativos do processo. Um 

sistema de garantia da qualidade onde a própria equipe possa identificar e registrar as não 

conformidades pode ser estabelecido. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: não se observa 

nas empresas a realização de atividade sistemática de garantia da qualidade. Algumas 

características de atividades de garantia da qualidade são observadas nas atribuições dos 

lideres de equipe, que sob demanda, realizam pequenas auditorias de artefatos e processos. 

Um dos fatores que compromete a realização das atividades de garantia de qualidade é a falta 

de procedimentos e padrões documentados, desta forma não se têm uma base de comparação 

para proceder com as revisões e auditorias de artefatos e processos.  

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Médio. 

Os principais artefatos desenvolvidos ao longo do projeto são de uso interno, o que reduz o 

impacto dos problemas de qualidade, uma vez que estes podem ser reportados e resolvidos 

internamente. 

O principal impacto da manutenção do nível de capacidade deste processo está relacionado 

às dificuldades de institucionalização e manutenção dos processos, é sabido que as atividades 

de garantia da qualidade contribuem com a institucionalização dos processos, especialmente 

em equipe maiores. 

A implementação de práticas de verificação e validação dos principais artefatos pode reduzir 

significativamente os riscos associados à manutenção do nível de capacidade desta área de 

processo. 

Característica das empresas que podem ser relacionadas a esta área de processo: Não 

Identificadas. 

Prioridade da área de processo: 2 

 

Área de Processo: Gerenciamento de Requisitos 

Propósito: O objetivo do Gerenciamento de Requisitos é gerenciar os requisitos dos 

produtos e componentes de produtos do projeto e identificar as inconsistências entre estes 
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requisitos e os planos e os produtos de trabalho do projeto.  

Objetivos Específicos: 

• Os requisitos são gerenciados e as inconsistências com os planos do projeto e os 

produtos de trabalho são identificadas. 

Comentários Gerais: No contexto de evolução de produto de software é importante destacar 

os conceitos de requisitos e correlacioná-los, normalmente estes conceitos acarretam 

bastantes confusões. 

• Os requisitos funcionais do produto podem ser correlacionados às características do 

produto (feature), também chamados de funcionalidade do produto. Estes requisitos 

evoluem junto com o produto, seja por meio de desenvolvimento de novas 

funcionalidades (manutenções evolutivas), seja por meio de adaptações em 

funcionalidades existentes (manutenções adaptativas). 

• Os requisitos não funcionais do produto evoluem de modo semelhante aos 

requisitos funcionais. É importante observar que a relação entre os requisitos 

funcionais e não funcionais de um produto também pode evoluir. Ou seja, requisitos 

não funcionais que se aplicava a apenas alguns módulos pode ser aplicado a todo o 

produto, por exemplo. Essa evolução geralmente demanda mudanças no produto, 

contudo, não adiciona novas funcionalidades. 

• Os requisitos do cliente representam o desejo do cliente, que pode ou não ser 

decomposto em requisito do produto. É importante compreender que um desejo do 

cliente pode ser satisfeito através de configuração particular, não exigindo alteração 

do produto. 

As manutenções corretivas podem ser entendidas como requisitos do projeto, e que 

teoricamente não representam novos requisitos dos produtos ou alterações funcionais do 

produto. Ocasionalmente, sucedidas ocorrências de bugs em uma mesma funcionalidade 

pode demandar revisão do requisito do produto. 

Os requisitos geralmente originam de várias fontes, o que muitas vezes pode levar a 

requisitos conflitantes, semelhantes ou complementares. É importante que as questões de 

requisitos conflitantes sejam identificadas e tratadas. Como pode ocorrer conflito entre 

requisitos de clientes distintos, a empresa é quem deve arbitrar sobre qual requisito agregará 

mais valor ao produto. 
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Embora o nível 2 de maturidade do CMMI oriente à gerência do requisito no âmbito do 

projeto, no contexto de evolução de produto de software, para que se tenha ganhos efetivos, é 

importante aplicar a gerência de requisitos no âmbito do ciclo de vida do produto. Desta 

forma, devem-se controlar as mudanças e prover a rastreabilidade entre os requisitos do 

produto. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: Geralmente as 

solicitações do cliente são registradas e classificadas pelo setor de suporte (HelpDesk). As 

classificações das solicitações, geralmente podem ser mapeadas nos tipos de manutenção 

corretiva, adaptativa ou evolutiva. 

Cada uma destas solicitações é normalmente encarada como um pacote de trabalho, que 

segue um ciclo de desenvolvimento tipicamente dividido em Análise, Implementação, 

Homologação e Liberação. Este ciclo é apresentado em mais detalhes na análise da área de 

processo de Planejamento de Projeto. 

Os fornecedores de requisitos não são claramente identificados, não existe a prática de 

validar o entendimento da solicitação do cliente, não existe uma análise de viabilidade do 

requisito. 

A rastreabilidade entre os requisitos e os produtos de trabalho é parcialmente implementada. 

Apenas alguns poucos documentos são associados ao desenvolvimento da solicitação. 

Mudanças externas normalmente não são identificadas, caso o cliente necessite solicitar 

modificações em uma solicitação, e esta já estiver passado pela fase de análise, será 

registrado uma nova solicitação. Ou seja, após o registro da solicitação não é possível 

realizar mudanças externas. Contudo, mudanças internas são freqüentemente realizadas, sem 

nenhum registro ou análise, o que acarreta em vários problemas de inconsistência. 

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Alto. 

A não execução adequada da Gerência de Requisitos contribui para algumas situações 

negativas percebidas no processo destas organizações, tais como: 

• Desenvolvimento de funcionalidades que não atende a solicitação do cliente; 

• Retrabalho provocado pelas mudanças internas não identificadas; 

• Desenvolvimento de solicitações que já “canceladas”; 
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• Perdas associadas a não identificação dos impactos das mudanças; 

• Perda do controle de evolução do produto. 

Característica das empresas que podem ser relacionadas à esta área de processo: 

Múltipos Clientes, Contratos de Manutenção, Desenvolvimento Concorrente, Várias Versões 

do Produto, Projetos Semelhantes. 

Prioridade da área de processo: 5 

 

Área de Processo: Desenvolvimento de Requisitos 

Propósito: O objetivo do Desenvolvimento de Requisitos é produzir e analisar requisitos de 

clientes, produtos e componentes de produtos.  

Objetivos Específicos: 

• As necessidades, expectativas, restrições e interfaces dos stakeholders são coletadas e 

traduzidas em requisitos do cliente. 

• Os requisitos de clientes são refinados e elaborados para desenvolver requisitos de 

produtos e componentes de produtos. 

• Os requisitos são analisados e validados e uma definição da funcionalidade exigida é 

desenvolvida. 

Comentários Gerais: No contexto de evolução de produto, a definição dos requisitos é de 

fundamental importância para o sucesso do produto, uma vez que estes determinam as 

características do produto e as suas evoluções. O produto evolui conforme os seus requisitos 

evoluem. 

As necessidades dos clientes, expectativas, restrições, questões legais, conceitos operacionais 

e conceitos do produto devem ser analisados, e refinados para serem traduzidos em um 

conjunto de requisitos de clientes. 

Os requisitos dos clientes devem ser analisados e detalhados em termos de requisitos de 

produto. Os requisitos de clientes podem ser entendidos como os pedidos de manutenção 

evolutiva e adaptativa, enquanto os requisitos de produto podem ser entendidos como os 

documentos de análise derivados dos pedidos de manutenção. Vale observar que no contexto 

de manutenção nem toda solicitação do cliente é um requisito, esta deve passar por processo 
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de triagem para que seja classificada como uma solicitação de manutenção evolutiva ou 

adaptativa. É muito comum que o desejo do cliente seja atendido como uma simples 

configuração do produto de software. 

Ao se analisar o requisito do cliente é importante identificar se ele agregará ou não valor ao 

produto, identificar se o requisito pode ser re-escrito de modo a atender outros clientes. Esta 

análise é importante para direcionar o processo de desenvolvimento do requisito. Requisito 

específico de um determinado cliente tende a ser desenvolvido com processos diferente dos 

requisitos que serão agregados ao produto como um todo. Geralmente os requisitos 

específicos são associados a conjunto de parâmetros que mudará o comportamento do 

software em tempo de execução, habilitando a funcionalidade como especificadas apenas 

para o cliente solicitante. 

Depois do refinamento das expectativas do cliente é importante verificar e validar se os 

requisitos de produtos especificados são capazes e suficientes para atender os desejos 

originais do cliente. Para o desenvolvimento de produto estas validações podem ser 

realizadas com o cliente em caso de requisitos originário diretamente deste, ou com a equipe 

de negócio da empresa, ou ainda com consultoria especializada na área de domínio ao qual o 

software se aplica. 

No desenvolvimento de produto, espera-se das empresas provedora do produto um vasto 

conhecimento na área de domínio onde o software está inserido. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: os requisitos são 

obtidos de três fontes distintas de requisitos: solicitações dos clientes, questões legais e 

solicitações internas. 

As solicitações do cliente são identificadas basicamente de duas formas. Na primeira, o 

próprio cliente apresenta sua necessidade, geralmente através do departamento de suporte. 

Na segunda, as necessidades surgem durante a implantação do produto em um novo cliente, 

a qual geralmente demanda novas funcionalidades do produto. 

As questões legais geralmente estão relacionadas às atualizações ou publicações de leis e 

normas associadas à área de aplicação do produto. Estas atualizações geralmente demandam 

manutenções no produto. É importante que a empresa esteja sempre atenta às questões legais 

relacionadas à área de aplicação dos seus produtos. 

As solicitações internas são requisitos determinado pela própria empresa, geralmente estão 
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relacionados com requisitos não funcionais, ou pequenas melhorias. 

As solicitações dos clientes são registradas e pobremente documentadas, não é aplicada 

nenhuma técnica para elicitação dos requisitos do cliente. Os requisitos dos clientes são 

geralmente incompletos e inconsistentes. 

Os requisitos de produto não são claramente definidos, geralmente o analista de sistema 

específica as implementações a serem realizadas, sem mesmo antes decompor os requisitos 

do cliente em requisitos de produto. Não se identifica requisitos de componentes do produto, 

os conflitos entre requisitos não são identificados, verificações e validações a respeito do 

entendimento do requisito do cliente e do produto não são realizadas. 

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Alto. 

A não execução dos processos relacionados à esta área de processo contribui para algumas 

situações negativas percebidas no processo destas organizações, tais como: 

• Desenvolvimento de funcionalidades que não atende a expectativa do cliente; 

• Duplicidade de funcionalidade no produto; 

• Não identificação prévia dos requisitos legais, o que geram retrabalho e insatisfação 

dos clientes; 

• Baixa qualidade do produto, os requisitos não são refinados em requisitos do produto, 

inviabilizando testes mais precisos, aumentando a complexidade de manutenção do 

produto; 

• Falta de documentação do produto, análise de impactos não confiáveis; 

• Inclusão de funcionalidades no produto que geralmente não são utilizadas. 

Característica das empresas que podem ser relacionadas à esta área de processo: 

Múltipos Clientes, Contratos de Manutenção, Desenvolvimento Concorrente, Várias Versões 

do Produto, Projetos Semelhantes. 

Prioridade da área de processo: 5 

 

Área de Processo: Medições e Análise 
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Propósito: O objetivo das Medições e Análise é desenvolver e sustentar a capacidade de 

medições que é utilizada para suportar as necessidades de gerenciamento de informações. 

Objetivos Específicos: 

• Os objetivos e atividades de medições são alinhados com as necessidades e objetivos 

de informações identificados. 

• Os resultados de medições que endereçam as necessidades e objetivos de informações 

identificados são fornecidos. 

Comentários Gerais: Os processos relacionados à área de processo Medição e Análise são 

importantes para apoiar os processos de gerência e melhoria de processo e de produto. 

A conhecida frase de Tom de Marco: “Não se pode controlar o que não se pode medir”, é 

geralmente usada para expressar a necessidade de se medir em engenharia de software. 

As medições deverão ser criadas de forma organizada, representando os objetivos da 

organização, e deverão cobrir tanto os projetos como os produtos de trabalho. Normalmente, 

as medições exigem a criação de um “modelo de medição”, que inclui desde definições 

básicas do que é medição até a correlação das medidas com os objetivos organizacionais. 

Os processos de medição envolvem desde a definição das medidas, coleta, tratamento e 

armazenamento dos dados, até a análise das medidas e apresentação dos resultados de forma 

a apoiar a tomada de decisões. 

Nos modelos de qualidade a medição aparece fortemente associada aos projetos. Vale 

ressaltar que para o nível 2 de maturidade, basta estabelecer medições relacionadas aos 

projetos, não sendo necessário estabelecer medições em relação aos processo 

organizacionais. Contudo, no contexto de evolução de produto, as medições devem estar 

associadas ao produto e aos processos organizacionais, para que sejam representativas e 

úteis. Desta forma, é orientado que as organizações realizem as medições associadas ao 

desenvolvimento/evolução dos módulos do produto e por equipes, que geralmente está 

associado à um determinado módulo. Deve se aplicar um modelo de medição padrão para 

toda a organização. 

A unidade organizacional deve demonstrar o seu compromisso com as medições pelo 

estabelecimento de uma política para medição, o que implica na designação de 

responsabilidades e de treinamento e na alocação de recursos e orçamento. 
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As medições devem estar alinhadas às necessidades e objetivos de informações da 

organização, direcionadas a responder questões estratégicas. É importante observar que o 

processo de medição é geralmente custoso, por isso, deve se medir apenas o necessário. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: A maioria 

absoluta das empresas observadas coleta uma quantidade enorme de informações. Contudo, 

não existe um planejamento de quais informações são realmente úteis e quais são 

necessárias. Não existem procedimentos de coleta e registro das informações, quando 

existem estes são imprecisos e incompletos; não existe verificação dos registros dos dados. 

Desta forma a qualidade dos dados coletados é bastante duvidosa. 

Foi observado em quase todas as empresas que os dados são coletados, mas as analises não 

são sistematicamente realizadas, as informações não são efetivamente utilizadas para apoiar 

a tomada de decisão. 

Não existe um modelo de interpretação para as medidas, o que acaba levando a informações 

desencontradas. 

As medidas são imprecisamente definidas, o que leva a interpretações erronias. Apontando 

situações que não refletem a real situação, gerando resistência na utilização das medidas. 

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Alto. 

A falta de sistema de medição confiável dificulta a visibilidade do desenvolvimento dos 

trabalhos, dificultando a gerência das atividades. 

Medições e indicadores incorretos geralmente levam a tomadas de decisões incorretas, 

ocasionando prejuízos para a organização.  

Característica das empresas que podem ser relacionadas à esta área de processo: 

Projetos Semelhantes, Múltiplos Clientes. 

Prioridade da área de processo: 5 

 

Área de Processo: Planejamento do Projeto 

Propósito: O objetivo do Planejamento do Projeto é estabelecer e manter planos que 

definem as atividades do projeto. 
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Objetivos Específicos: 

• Estimativas dos parâmetros de planejamento do projeto são estabelecidas e mantidas. 

• Um plano de projeto é estabelecido e mantido como base para o gerenciamento do 

projeto. 

Comentários Gerais: No contexto de evolução de produto de software, geralmente, é difícil 

de identificar claramente quais são os processos relacionados à área de Planejamento de 

Projeto. Estas dificuldades advêm da própria natureza das atividades de evolução de produto 

de software. Para discutir esta área de processo se faz necessário esclarecer alguns conceitos. 

O modelo CMMI, e praticamente todos os outros modelos de referência, adotam a seguinte 

definição: Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. A temporalidade na definição de projeto significa que todos os projetos 

devem possuir um início e um fim bem definidos e estabelecidos. O fim do projeto é atingido 

quando os objetivos do projeto tiverem sido alcançados, ou quando se tornar claro que os 

objetivos não serão ou não poderão ser alcançados, ou ainda quando o projeto for cancelado. 

As questões de temporalidade do projeto dificultam a interpretação deste conceito nas 

atividades de evolução de produto de software, uma vez que estas são, por natureza, 

contínuas e repetitivas, enquanto os projetos são temporários e exclusivos. 

Embora exista essa diferença conceitual entre projeto e a natureza das atividades de 

evolução, essa podem ser redefinidas e gerenciadas como projeto. Esta prática de redefinir as 

atividades de natureza continuas e repetitivas, em projeto é comumente chamada de 

“Gerenciamento por Projetos”. 

O capítulo 3 desta dissertação apresentou alguns conceitos relacionados ao gerenciamento 

por projetos no contexto da evolução de produto de software. Apresentado duas abordagens 

comumente utilizadas, a Gerência de Fábrica de Produto e a metodologia de Linha de 

Produto de Software LPS. 

As duas metodologias propõem que as demandas de manutenções, evolutivas e adaptativas, 

sejam tratadas como projetos. Desta forma um projeto pode ou não, gerar uma nova versão 

do produto. Como mostrado em Fábrica de Produto, geralmente são desenvolvidos vários 

projetos em paralelo para a elaboração de uma nova versão do produto. 

No contexto de evolução de produto de software é importante destacar que alguns dos 

parâmetros dos projetos não variam muito de um projeto para o outro, desta forma estes 
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podem ser pré-definidos no contexto organizacional, e serão revisto nos projetos sob 

demanda. Como exemplo pode citar: Infra-estrutura, Equipe, Ciclo de Vida do Projeto, 

Tecnologias, Conhecimento. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: A grande maioria 

das empresas não possuem uma gestão por projeto, a maioria gerencia cada uma das 

solicitações de manutenção (adaptativa, corretiva e evolutiva) de forma independente. 

Algumas práticas de planejamento tais como: estimativas; detalhamento das atividades; 

elaboração de cronograma, orçamento; são observadas. Contudo, estas são orientadas às 

solicitações de manutenção. 

Como não é realizada uma gerência por projeto, é difícil identificar a entidade projeto, e 

conseqüentemente as práticas associadas ao planejamento de projeto. 

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Alto 

A falta de um processo de gerenciamento implica em falta de transparência. 

Característica das empresas que podem ser relacionadas à esta área de processo: 

Múltiplos Clientes, Projetos Semelhantes, Desenvolvimento Concorrente, Várias Versões do 

Produto. 

Prioridade da área de processo: 3 

 

Área de Processo: Monitoramento e Controle do Projeto 

Propósito: O objetivo do Monitoramento e Controle do Projeto é oferecer um entendimento 

do progresso do projeto, de maneira que as ações corretivas apropriadas possam ser tomadas 

quando o desempenho do projeto se desviar significativamente do plano. 

Objetivos Específicos: 

• O desempenho e o progresso real do projeto são monitorados contra o plano do 

projeto. 

• As ações corretivas são gerenciadas até o seu encerramento, quando o desempenho 

ou resultados do projeto se desviarem significativamente do plano. 

Comentários Gerais: Esta área de processo está fortemente relacionada com a área de 
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processo de Planejamento de Projeto. Os planejamentos constituem os indicadores típicos do 

desempenho e progresso do projeto e incluem as tarefas, custo, esforço e cronograma. 

Definindo assim, a base para o monitoramento de projeto.  

O monitoramento envolve medir os valores reais dos parâmetros de planejamento do projeto, 

comparar os valores reais com os estimados no plano e identificar os desvios significativos. 

O progresso é basicamente determinado pela comparação dos atributos reais de tarefas, 

esforço, custo e cronograma com o que foi planejado nos níveis de controle pré-definidos 

dentro do cronograma do projeto. 

As metodologias citadas na área de planejamento de projeto envolvem não só os processos 

de planejamento, estas contemplam também processo de acompanhamento do projeto. O 

acompanhamento dos projetos no contexto de evolução de software, geralmente, envolve o 

monitoramento de alguns atributos particulares. Tais atributos devem estar previamente 

planejados e identificados, geralmente, estes estão associados a características do produto de 

software. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: A grande maioria 

das empresas não possuem uma gestão por projeto, a maioria gerencia cada uma das 

solicitações de manutenção (adaptativa, corretiva e evolutiva) de forma independente. 

Algumas práticas de monitoramento são observadas no acompanhamento do 

desenvolvimento das solicitações. Tais práticas se limitam basicamente o acompanhamento 

do cronograma de desenvolvimento de uma solicitação. 

É bastante natural a deficiência nos processos de acompanhamento, uma vez que as 

organizações também não implementam as práticas de planejamento. 

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Alto 

A falta de um processo de gerenciamento implica em falta de transparência. 

Característica das empresas que podem ser relacionadas à esta área de processo: 

Múltiplos Clientes, Projetos Semelhantes, Desenvolvimento Concorrente, Várias Versões do 

Produto. 

Prioridade da área de processo: 5 
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Área de Processo: Soluções Técnicas 

Propósito: O objetivo das Soluções Técnicas é criar o design, desenvolver e implementar 

soluções para os requisitos. Soluções, designs e implementações englobam produtos, 

componentes de produtos e processos relacionados com o ciclo de vida do produto, 

isoladamente ou combinados, conforme apropriado. 

Objetivos Específicos: 

• Soluções de produtos ou componentes de produtos são selecionadas a partir de 

soluções alternativas. 

• O design dos produtos e componentes de produtos é desenvolvido. 

• Os componentes de produto e documentação de suporte associada são implementados 

a partir de seus designs. 

Comentários Gerais: Os processos associados com esta área de processo tomam como base 

os requisitos do produto e dos componentes de produtos, elaborados pela engenharia de 

requisitos, para a definição da arquitetura e designe dos produtos e seus componentes.  

Para empresas de evolução de produto, os requisitos do produto que precisam de alteração ou 

redesign podem ser direcionados pelas solicitações dos clientes, defeitos latentes nos 

componentes do produto, questões legais, ou evolução de requisitos de usabilidade.  

Os processos associados com a esta área de processo deverão ser utilizados para executar os 

esforços de manutenção do produto e design do produto. 

Os processos de solução técnica estão diretamente voltados à análise e definição de design e 

arquitetura do projeto. E se preocupam em definir uma arquitetura que possibilite a 

construção dos produtos de forma a atender os requisitos especificados. Para o contexto de 

evolução, onde a arquitetura do produto já está estabelecida, estes processos se aplicam 

apenas em situações onde são demandas alterações na arquitetura. Em caso contrário, a 

arquitetura atual do produto deve ser tomada como padrão.  

É observado na prática, que as solicitações do cliente não demandam alteração na arquitetura 

do produto, alto índice de alterações de arquitetura para atender requisitos de cliente podem 

sugerir necessidade de atualização tecnológica do produto. Em alguns casos, a necessidade 

de evolução da arquitetura pode inviabilizar o desenvolvimento do requisito do cliente.  

Normalmente, as alterações em arquitetura são tratadas como projeto interno e independente 
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dos projetos de evolução; são geralmente é motivada por defasagem tecnológica dos 

produtos e das arquiteturas. Existe uma forte relação entre a evolução da arquitetura e a 

evolução de requisitos não funcionais do produto. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: os processos 

relacionados a esta área de processo são realizados informalmente, e fortemente dependentes 

da experiência e habilidade dos analistas de sistema. 

A arquitetura e o design já estão pré-definidos, uma vez que se trata de evolução do produto. 

Durante a construção dos requisitos procura se adotar a arquitetura do produto como padrão, 

mas nem sempre é possível em virtude na não documentação da arquitetura do produto. A 

compatibilidade com a arquitetura e o designe do produto é altamente dependente da 

vivência do analista no desenvolvimento do produto. 

O desenvolvimento de novos módulos ou subprodutos geralmente envolve atividades de 

definição de arquitetura. Contudo, não existe um processo formal para realizar tal atividade, 

e observa-se que as definições da arquitetura são pobremente documentadas. 

De tempos em tempos ocorrem mudanças na arquitetura do produto, buscando atender as 

exigências de novas funcionalidades, ou de requisitos funcionais. Estas demandas de 

evolução da arquitetura só são percebidas depois da liberação dos produtos.  

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Médio 

A forma como os processo relacionados à esta área de processo são executados pode 

comprometer a qualidade do produto ao longo do tempo, dificultar a manutenção e restringir 

aplicabilidade do produto. Contudo, estas questões estão mais relacionadas à qualidade e 

robustez da arquitetura originalmente definida do que propriamente a sua evolução. 

O principal risco das empresas está relacionado à dependência das pessoas que conhece a 

arquitetura do produto, uma vez que esta é pobremente documentada.  

Característica das empresas que podem ser relacionadas à esta área de processo: 

Produto Legado, Divisão Lógica do Produto, Várias Versões do Produto. 

Prioridade da área de processo: 3 

 

Área de Processo: Integração de Produtos 
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Propósito: O objetivo da Integração de Produtos é montar o produto a partir dos 

componentes de produtos, assegurar que o produto, uma vez integrado, funciona 

apropriadamente e entregar o produto. 

Objetivos Específicos: 

• A preparação para a integração do produto é conduzida. 

• As interfaces, internas e externas, dos componentes de produtos estão compatíveis. 

• Os componentes de produtos verificados são montados e o produto integrado, 

verificado e validado é entregue. 

Comentários Gerais: Os processos associados com esta área de processo se preocupam com 

a integração entre os componentes do produto. Em pequenos softwares esses componentes 

pode se limitar à poucos objetos, classes, pacotes. Contudo, em grandes produtos de 

software, que é a realidade das empresas dirigidas a produtos de software, a integração 

geralmente envolve subsistemas, módulos, componentes específicos, integrações com outros 

produtos de software de terceiro. Geralmente cada um destes componentes possui várias 

possibilidades de configuração, o que aumenta a complexidade das integrações. 

A integração de produtos é apenas a montagem dos componentes do produto ao final do 

desenvolvimento. A integração de produtos pode ser conduzida de forma incremental, 

utilizando um processo iterativo de montagem de componentes de produtos, sua avaliação e, 

em seguida, montagem de mais componentes de produtos. A integração realizada de forma 

incremental diminui significativamente os problemas como os testes de sistema, possibilita 

um volume maior dos testes, e reduz o risco de problemas de incompatibilidade entre os 

componentes dos produtos. 

Um aspecto crítico da integração do produto é o gerenciamento das interfaces internas e 

externas dos produtos e dos componentes de produtos para assegurar a compatibilidade entre 

as interfaces. No contexto de produto as interfaces devem ser documentadas e as mudanças 

rigidamente controladas. É importante observar que existe uma relação estreita entre os 

processos desta área de processo e os processos das áreas de processo gerência de 

configuração e a gerência de requisitos, no que se refere ao gerenciamento das interfaces. 

Para o contexto de evolução de software estes processos são fundamentais, pois geralmente o 

produto evolui ao longo do tempo através da criação de novos componentes do produto 

(módulo, subsistema) ou da simples integração de componentes já desenvolvidos. 

Geralmente novos módulos se integram com módulos legados, para a formação do produto. 



98 

 

Os módulos do produto geralmente evoluem em ritmo diferente, desta forma é de 

fundamental importância garantir a manutenção das interfaces entre os módulos do sistema.  

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: os processos 

relacionados a esta área de processo são realizados informalmente, e fortemente dependentes 

da experiência e habilidade dos analistas de sistema. 

Geralmente as interfaces entre os componentes do produto não são bem definidas, são 

pobremente documentas, e não mudanças não são gerenciadas. Normalmente é designado um 

analista de sistema responsável por gerenciar a evolução de cada subsistema do produto, as 

interfaces entre estes subsistemas são pobremente controlada de forma ad hoc pelos analistas 

responsáveis.  

A integração do produto ocorre sem uma preparação prévia, não existem procedimentos para 

a integração, não existe um ambiente apropriado para a integração, os componentes não são 

testados antes da sua integração. 

A integração do produto geralmente ocorre uma única vez antes das atividades de 

homologação, a qual reporta vários bugs associados a problemas de integração. Mas como os 

testes não são efetivos, alguns problemas de integração só serão descobertos pelo cliente. 

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Alto. 

A não execução dos processos relacionados à esta área de processo contribui para algumas 

situações negativas percebidas no processo destas organizações, tais como: 

• Instabilidade do produto, alto quantidade de bugs associados a problemas de 

integração; 

• Dependência do conhecimento dos analistas sobre as interfaces; 

• Alto custo para realização de testes de sistema e montagem do produto; 

• Teste executados apenas ao final do desenvolvimento e baixa confiabilidade nos 

resultados dos testes; 

• Alto índice de Retrabalho; 

• Análise de impactos não confiáveis; 

• Dificuldades para isolar e corrigir os bugs; 
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• Os subsistemas não operam de forma isolada.  

Característica das empresas que podem ser relacionadas à esta área de processo: 

Múltiplos Clientes, Antecipação de Tendência, Desenvolvimento Concorrente, Alto Custo 

Associado aos bugs, Presença de bugs Recorrente. 

Prioridade da área de processo: 5 

 

Área de Processo: Validação 

Propósito: O objetivo da Validação é demonstrar que o produto ou componente do produto 

atende plenamente seu uso pretendido, quando colocado no seu ambiente pretendido. 

Objetivos Específicos: 

• A preparação para a validação é conduzida. 

• O produto ou componentes do produto são validados para assegurar que eles são 

adequados para o uso no seu ambiente de operação pretendido. 

Comentários Gerais: os processos de validação geralmente incluem validar o produto final 

e os componentes do produto com base nas necessidades do usuário. As atividades de 

validação e as de verificação, freqüentemente, ocorrem em paralelo e podem compartilhar 

ambientes, recursos, ferramentas e procedimentos. Contudo, são essencialmente diferentes, 

especialmente por apresentarem objetivos distintos. A validação demonstra que o produto, da 

maneira como está sendo fornecido (ou da maneira que será fornecido), atenderá o uso 

pretendido, enquanto que a verificação observa se o produto de trabalho reflete de forma 

adequada os seus requisitos específicos. A verificação visa assegurar que “a construção está 

correta”; ao passo que a validação procura garantir que “foi construído a coisa correta”. 

 No contexto de desenvolvimento de produto, existe uma dificuldade implícita em realizar as 

validações, seja de requisitos seja do produto final. A principal dificuldade está relacionada 

ao fato que as funcionalidades do produto geralmente atende vários clientes, que podem 

possuir necessidades distintas. Torna-se inviável aplicar métodos de validação que envolva 

todos os clientes, portanto métodos mais apropriados podem ser definidos. Geralmente pode-

se definir um comitê responsável pelas validações, este comitê normalmente é constituído 

por pessoas da própria empresa, especialistas no domínio de aplicação do produto, e por 

alguns representantes dos clientes. Esta estratégia de montar um comitê para validação se 

aplica principalmente as funcionalidades genéricas do produto (disponível para todos os 
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clientes), as funcionalidades específicas para alguns clientes podem ser validadas 

diretamente com representantes do cliente em questão. 

Para validação dos requisitos técnicas de prototipagem e simulações podem ser aplicadas. 

Para a validação do produto, uma boa estratégia de validação, e a aplicação de testes de 

aceitação. Que podem ser executados no ambiente da própria empresa ou no ambiente do 

cliente. Os testes de aceitação devem ser conduzidos por especialista na área de domínio de 

aplicação do produto. Pode se aplicar Teste Alfa e/ou Teste Beta. Testes Alfa são geralmente 

executados pelos usuários, em ambiente de homologação. Ë importante ressaltar que para a 

execução dos testes de validação, é importante que o produto tenha passado pelos testes de 

verificação (teste de integração e teste de sistemas).  

As principais restrições com relação aos testes de validação estão relacionadas à preparação 

do ambiente de para testes. Geralmente não se consegue reproduzir o ambiente de produção 

com boa fidelidade, e estão fortemente depende das características do produto. As empresas 

devem se atentar a este fato, no momento de planejar as validações.  

Os procedimentos de validação da execução (“as-run”) deverão ser documentados e os 

desvios ocorridos durante a execução deverão ser anotados, conforme apropriado. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: geralmente as 

atividades de validação são realizadas de forma bem precária. Geralmente no se realiza 

validação do entendimento dos requisitos. Geralmente existe uma equipe de teste distinta da 

equipe de desenvolvimento, comumente chamados de Homologadores, que ao final do 

desenvolvimento, realizam alguns testes. Os testes são realizados tanto com o objetivo de 

verificação, quanto de validação (alguns testadores têm conhecimento no domínio de 

aplicação do produto). Um segundo estágio de teste geralmente é realizado sobre a versão 

final do produto (release), estes testes normalmente são conduzidos pela a equipe de suporte 

e/ou implantação do produto com base me testes exploratórios. 

Geralmente, não existe um ambiente estabelecido para a realização dos testes aceitação, 

normalmente existe um ambiente distinto do desenvolvimento, mas não existe planejamento 

para montagem e configuração deste ambiente, não se sabe o quão o ambiente de teste se 

aproxima do ambiente de produção. 

Nenhuma análise é realizada para definir quais artefatos devem ser validados. Geralmente, os 

resultados das validações são pobremente registrados. Logo, análises dos resultados de 
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validação não são realizadas ou são realizadas precariamente. 

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Alto. 

A não execução dos processos relacionados à esta área de processo contribui para algumas 

situações negativas percebidas no processo destas organizações, tais como: 

• Desenvolvimento de funcionalidade que não atendem as necessidades dos clientes; 

• Alto índice de modificações no produto;  

• Insatisfação dos clientes; 

• Alto índice de retrabalho. 

Característica das empresas que podem ser relacionadas à esta área de processo: 

Múltiplos Clientes, Alto Custo Associado aos bugs, Presença de bugs Recorrente. 

Prioridade da área de processo: 4 

 

Área de Processo: Verificação 

Propósito: O objetivo da Verificação é assegurar que os produtos de trabalho selecionados 

atenderão seus requisitos específicos. 

Objetivos Específicos: 

• É feita a preparação para a verificação. 

• São executadas revisões por pares em produtos de trabalho selecionados. 

• Produtos de trabalho selecionados são verificados contra seus requisitos específicos. 

Comentários Gerais: os processos de verificação geralmente incluem verificar o produto 

final e aos produtos de trabalho intermediários contra todos os requisitos selecionados, 

incluindo os requisitos de clientes, de produtos e de componentes do produto. 

As atividades de validação e as de verificação, freqüentemente, ocorrem em paralelo e 

podem compartilhar ambientes, recursos, ferramentas e procedimentos. Contudo, são 

realizadas com objetivos distintos. A verificação visa assegurar que “a construção está 

correta”; ao passo que a validação procura garantir que “foi construído a coisa correta”. 

A verificação é naturalmente um processo incremental, porque ocorre durante todo o 

desenvolvimento do produto, começando com a verificação dos requisitos, em seguida 
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passando para a verificação dos produtos de trabalho em desenvolvimento e culminando na 

verificação do produto completo. 

No contexto de evolução de produto, os processos relacionados com esta área de processo 

são importantíssimos. Além das verificações que normalmente devem ocorrer no contexto do 

ciclo de vida do projeto, para assegurar que os requisitos tenham sido corretamente 

construídos; é importante assegurar que as alterações realizadas no produto não afetaram e 

não danificarão outras partes, fazendo com que o produto regrida em qualidade. Neste 

sentido, é importante que seja definida uma estratégia de regressão que possibilite a 

execução de novos testes do produto sempre que mudanças forem realizadas.  

O teste de regressão implica em executar novamente um conjunto de testes já conduzidos 

anteriormente para garantir que as mudanças realizadas não produziram efeitos colaterais 

indesejados. A regressão pode ser parcial, quando alguns testes são re-executados, ou total, 

quando todos os testes são re-executados. 

Os custos com a execução dos testes de regressão tendem a crescer significativamente como 

a evolução dos produtos, os quais devem ser monitorados. Estes custos podem ser reduzidos 

com a implantação de estratégias que permitam a regressão parcial, ou com a execução 

automática do teste de regressão. 

Os testes de integração também têm papel importante para garantir que as diferentes partes 

do produto possam interagir adequadamente em conjunto, de forma a atender corretamente 

aos requisitos funcionais e não-funcionais pretendidos. 

A evolução de produto geralmente envolve manutenção em códigos legado, o que aumenta 

significativamente a probabilidade de ocorrências de erros.  

É importante compreender que a profundidades dos testes esta associada à predisposição 

para correr os riscos relacionados à presença dos bugs. De uma forma geral, os ricos 

associados aos bugs no contexto de produto, são mais altos, que os riscos associados em 

projetos.  

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: geralmente as 

atividades de revisões se limitam à execução dos testes funcionais, e alguns testes de 

regressão exploratórios do produto final. Geralmente existe uma equipe de teste distinta da 

equipe de desenvolvimento, comumente chamados de Homologadores. Os testes são 

realizados tanto com o objetivo de verificação, quanto de validação, embora não seja feita 
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distinção entre verificar e validar. Geralmente, não existe um ambiente estabelecido para a 

realização dos testes, até existe um ambiente distinto do desenvolvimento, mas existe 

planejamento para montagem deste ambiente, não se sabe o quão este ambiente se aproxima 

do ambiente de produção. 

Não é realizada nenhuma análise para se definir quais artefatos devem ser verificados. 

Artefatos como documento de arquitetura, dicionário de dados e design, não são revisados. 

Quando da execução dos testes, apenas os bugs são registrados, não é registrado os 

resultados do testes, que deveria incluir, entre outras coisas: testes realizados, versão do 

produto testada, testes bem sucedidos, bloqueados, cobertura e escopo dos testes. Portanto, 

também não são realizadas análises dos resultados dos testes. 

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

Alto. 

A não execução dos processos relacionados à esta área de processo contribui para algumas 

situações negativas percebidas no processo destas organizações, tais como: 

• Falta de confiança nos resultados dos testes; 

• Instabilidade do produto, alto quantidade de bugs encontrados pelo cliente; 

• Dificuldades em estabilizar uma nova versão do produto no mercado; 

• Todos os custos associados aos bugs externos: custo de imagem, custo de track do 

bug; 

• Desgastes da relação com os clientes; 

Característica das empresas que podem ser relacionadas à esta área de processo: 

Múltiplos Clientes, Alto Custo Associado aos bugs, Presença de bugs Recorrente, Produto 

Legado, Código Único. 

Prioridade da área de processo: 5 

 

As áreas de processo de gerenciamento do processo: Treinamento Organizacional, 

Foco no Processo Organizacional e Definição de Processo Organizacional, foram analisadas 

de forma conjunta. Não se percebeu a necessidade de um detalhamento mais aprofundado. A 

seguir as análises destas áreas de processo são apresentadas. 
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Áreas de Processo básicas do Gerenciamento de Processo  

Propósitos: Gerenciamento de Processos provê à organização uma capacidade básica de 

documentar e compartilhar as melhores práticas, os ativos de processos organizacionais e o 

aprendizado em toda a organização. 

As áreas Relacionadas: 

• Treinamento Organizacional,  

• Foco no Processo Organizacional; 

• Definição de Processo Organizacional 

Descrição: 

O Foco no Processo Organizacional auxilia a organização a planejar e implementar 

melhorias nos processos organizacionais baseadas em um entendimento dos atuais pontos 

fortes e fracos dos processos e ativos de processos da organização. A Definição do Processo 

Organizacional estabelece e mantém o conjunto de processos padrão da organização e outros 

ativos baseados nas necessidades do processo e nos objetivos da organização. Estes outros 

ativos incluem descrições de processos e elementos de processos, descrições de modelos de 

ciclo de vida, instruções de adaptação de processos, documentações relacionadas a processos 

e dados. A área de processo de Treinamento Organizacional identifica as necessidades 

estratégicas de treinamento da organização, bem como as necessidades táticas de treinamento 

que são comuns entre os projetos e os grupos de suporte. Os principais componentes do 

treinamento incluem um programa gerenciado de desenvolvimento de treinamentos, planos 

documentados, pessoal com o conhecimento apropriado e mecanismos para a medição da 

eficiência do programa de treinamento. 

Comentários de como esta área de processo é observada nas empresas: Não existe, nas 

empresas, a cultura de definição e utilização de processos documentados. Desta forma, 

poucos processos são definidos e documentados, dificilmente utilizados. Observou-se que as 

maiorias das empresas possuem breves descritivos dos seus processos, mas que muitas vezes 

não retratam a forma de trabalho.  

Risco para as empresas em manter o mesmo nível de capacidade para área de processo: 

 Estas organizações possuem estruturas organizacionais mais estáveis que as empresas 

orientadas a projetos, as pessoas “chaves” mais estáveis, menor rotatividade, mais 

Constancia das tecnologias e cenários de desenvolvimento. Estas conjuntura reduz 

significativamente os riscos associados a manutenção dos níveis de capacidade destas 
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organizações.  

Justificativas para a não inclusão destas áreas de processo no PCP: As empresas ainda 

não possuem os seus processos definidos, nem tão pouco, uma cultura de utilização de 

processos. Exigir que as empresas desenvolvam a maturidade em gestão de processo ao 

mesmo tempo em que estão desenvolvendo a cultura de definição e utilização de processos 

pode ser bastante complexo. A evolução do nível de capacidade destas áreas de processo 

pressupõe, primeiro, a evolução das demais áreas de processo. Desta forma, não recomenda a 

abordagem destas áreas de processo. 

 

Para a elaboração do PCP não foi necessário analisar detalhadamente as áreas de 

processo Gerenciamento de Acordo Com Fornecedor, Gerenciamento de Risco e 

Gerenciamento Integrado de Projeto. Nestes casos optou-se por uma análise mais superficial, 

mas que permita a devida justificativa quanto a não inclusão das mesmas no PCP. 

• Gerenciamento de Acordo com Fornecedores: O objetivo do 

Gerenciamento de Acordos com Fornecedores é gerenciar a aquisição de 

produtos de fornecedores para os quais exista um acordo formal.  

Esta área de processo só faz sentido quando se trabalha com subcontratação, 

que não é o caso das empresas de evolução de produto. As quais tende a 

desenvolver tudo internamente.  

• Gerenciamento de Risco: O objetivo do Gerenciamento de Riscos é 

identificar problemas potenciais antes que eles ocorram, de forma que as 

atividades de tratamento de riscos possam ser planejadas e invocadas, 

conforme necessário, durante a vida do produto ou projeto para mitigar os 

impactos adversos no atendimento dos objetivos.  

No nível mais elementar o risco já é abordado na área de Planejamento e 

Monitoramento, as quais praticamente não são implementadas nas 

organizações. Desta forma, é recomendado primeiramente a implementação 

das áreas de Planejamento e Monitoramente antes de se trabalhar a área de 

processo de Riscos. 

• Gerenciamento integrado do projeto:  
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O objetivo do Gerenciamento Integrado do Projeto é estabelecer e gerenciar o 

projeto e o envolvimento dos interessados, de acordo com um processo 

integrado e definido que é adaptado a partir do conjunto de processos padrão 

da organização. 

As práticas de gestão de processo não estão sendo consideradas no perfil, 

conforme justificado durante a análise das áreas de processo relacionadas à 

gestão do processo. Desta forma, também não se recomenda a implementação 

desta prática. 

Outro ponto importante é que as área de planejamento e monitoramento, 

geralmente não são implementadas na empresas. Deste modo, estabelecer uma 

gerência integrada sem antes realizar a gerência de forma simplificada, não é 

recomendado. 

Visão geral da Análise 

A Tabela 4.2 apresenta uma consolidação dos resultados da Análise realizada nesta secção. 

Nesta consolidação são apresentadas as áreas de processo analisadas, o risco que representa 

para as empresas a manutenção do nível de capacidade desta área de processo, e prioridade da 

área de processo. 

Tabela 4.2  Visão Geral da Análise das Áreas de Processo 

Áreas de Processo Risco De 
Manutenção do 
Nível de capacidade 

Prioridade da Área 
de Processo 

Gerência de Requisitos Alto 5 

Planejamento de Projeto Alto 3 

Monitoração e Controle de Projeto Alto 5 

Medição e Análise Alto 5 

Garantia da Qualidade de Processo e Produto Médio 2 

Gerência de Configuração Alto 5 

Desenvolvimento de Requisitos Alto 5 

Solução Técnica Médio 3 

Integração de Produto Alto 5 

Verificação Alto 4 

Validação Alto 5 
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4.4 Consolidação do PCP  

Esta seção apresenta uma visão consolida do PCP, apresentando as áreas de processo que 

compõem o PCP e o nível de capacidade em que cada uma deve ser trabalhada. 

Na consolidação do PCP procurou-se verificar algumas das propriedades de um 

PRO2PI, conformes definidas por Salviano [Salviano06], e apresentadas na secção 2.5 desta 

dissertação. As seguintes propriedades foram consideradas: Relevante, Viável, 

Representativo, Sistêmico. 

As áreas de processo foram priorizadas considerando as características de negócio das 

organizações, o que permitir atribuir um determinado grau de relevância ao PCP. O PCP é 

relevante, uma vez que inclui os principais processos das empresas. A viabilidade pode ser 

avaliada comparando o custo adicional que seria implementar este PCP em relação aos custos 

de se implementar o nível 2 do CMMI, com base em relatos de experiência, observa que o 

custo para implantar estas outras áreas de processo sugeridas neste PCP não é expressivo, 

uma vez que é oportuno trabalhar os processos relacionados com estas áreas de processo. 

Durante a consolidação buscou-se identificar a semelhança e a afinidade das áreas de 

processo em termos das oportunidades para sua abordagem nas empresas. Isso contribuirá 

com a empresa no momento de definir, priorizar e ordenar as suas ações de melhoria. 

A Tabela 4.3 apresenta o conjunto de áreas de processo consideradas no perfil, e o 

nível de capacidade (CL – Capability level) sugerido para cada uma. A área preenchida de 

cinza claro corresponde ao nível 2 de maturidade. E, a área preenchida de cinza escuro 

tracejado corresponde às áreas adicionais. 

Tabela 4.3  PCP Proposto 

Áreas de Processo Abr. (Inglês) CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 

Gerência de Requisitos REQM      

Planejamento de Projeto PP      

Monitoração e Controle de Projeto PMC      

Gerência de Acordo com Fornecedor SAM      

Medição e Análise MA      

Garantia da Qualidade de Processo e Produto PPQA      

Gerência de Configuração CM      

Desenvolvimento de Requisitos RD      

Solução Técnica TS      

Integração de Produto PI      

Verificação VER      
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Áreas de Processo Abr. (Inglês) CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 

Validação VAL      

 

É importante observar que este PCP sugere um nível “estável de energia”, que 

engloba o nível 2 do CMMI, cabe às empresas analisarem as suas particularidades antes da 

adoção do PCP.   
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Capítulo 

 

5) Validação do PCP 

Neste capítulo são apresentados os resultados da 

validação do PCP em um cenário real, para tal, foram 

observado os projeto de implantação do CMMI nível 2 em 

duas empresas. O capitulo apresenta como foi conduzida a 

validação, e destaca os indicativos positivos do PCP e as suas 

limitações. 
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5.1 Contexto da Validação 

A validação do PCP foi realizada observando o comportamento do programa de melhoria em 

duas empresas. As empresas passaram, recentemente, por projeto de MPS com objetivo de 

implantar o nível 2 do CMMI. Uma delas já teve seus processos avaliados e obteve o selo de 

aderência ao nível 2, a outra já esta com a avaliação oficial agendada. 

É importante caracterizar as empresas em questão para maior entendimento do 

processo de validação. Por questões de privacidade, não serão apresentada a identidade das 

empresas nem tão pouco informações que permitam sua identificação. Por este motivo, serão 

utilizados nomes fictícios para se referir às empresas. 

As duas empresas são dirigidas a evolução de produto de software. A atividade 

principal destas empresas está centrada na realização de manutenção das funcionalidades 

existentes no produto e, na inclusão de novas funcionalidades motivadas por necessidades de 

sua carteira de clientes e/ou por legislação e/ou evolução tecnológica ou ampliação do 

domínio de atuação do produto. Em outras palavras, estas empresas desenvolvem software-

padrão com customização para clientes (software que atende as necessidades de vários 

clientes, mas que geralmente é adaptado para satisfazer completamente os requisitos 

específicos de um deles). As duas empresas representam fielmente o contexto para o qual o 

PCP está orientado. 

O principal produto das empresas é o software do tipo ERP (Enterprise Resource 

Planning), este tipo de software automatizam e integram os processos de gestão das 

organizações clientes. Uma das empresas desenvolve um ERP genérico como principal 

produto, mas desenvolve variações deste ERP para um seguimento vertical, um domínio 

específico. Enquanto a outra desenvolve apenas um ERP genérico, não se focando em 

nenhum segmento em específico. 

 A Empresa A, conta com aproximadamente 180 pessoas em seu setor de 

desenvolvimento de software, que é a unidade organizacional considerada no escopo do 

programa de melhoria. Podendo assim, ser classificada com uma empresa de porte médio, 

segundo a classificação proposta pelo MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia). Antes de 

iniciar o projeto de melhoria visando o CMMI nível 2, esta empresa não havia passado por 

nenhuma outras iniciativa de MPS. 
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A Empresa B, conta com aproximadamente 40 pessoas no seu setor de 

desenvolvimento de software. Podendo ser classificada como uma empresa de pequeno porte 

segunda a classificação proposta pelo MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia). Esta 

empresa já possuía certificação ISO 9000 em alguns dos processos de desenvolvimento de 

software. Os objetivos da empresa incluíram a implantação do CMMI nível 2 mantendo a 

certificação ISO 9000. 

5.2 Metodologia da validação 

A validação do PCP foi realizada observando a evolução do nível de capacidade dos 

processos das organizações para cada área de processo do PCP. Ou seja, realizar um 

comparativo dos níveis de capacidade da empresa antes do projeto de implantação do CMMI 

e os níveis de capacidade atual (Logo após a conclusão do projeto de implantação CMMI 2).  

O indicativo positivo esperados para o PCP seria verificar as seguintes situações: 

• As áreas de processo indicadas no PCP evoluíram em capacidade, conforme o 

recomendado; 

• Existem as áreas de processo indicadas no PCP que não evoluíram em 

capacidade conforme o recomendado. Contudo observa se sérios problemas 

associados a essa não evolução, o que restringe os objetivos de negócio das 

empresas; 

• Todos os processos que evoluíram em capacidade podem ser mapeados nas 

áreas de processo sugerido no PCP. 

Situações diferentes das destacadas acima podem ser consideradas indicativos 

negativos à validação do PCP.  

O primeiro passo foi identificar o estado dos processos das empresas antes de iniciar 

as atividades do projeto de melhoria. 

Para a Empresa A foi possível recuperar os resultados do Gap Análise realizado com 

base nas áreas de processo do nível 2 e todas as áreas processo da categoria engenharia, do 

CMMI. Neste caso, embora não represente o cenário ideal (todas as áreas de processo do 

nível 2 e 3), optou se por considerar que inicialmente que as áreas não avaliadas estivessem 

na pior situação possível, nível zero de capacidade. 
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Para a Empresa B não foi possível recuperar o estado dos processos relacionados à 

todas as áreas de processo, uma vez que o Gap Análise, realizado no inicio do projeto de 

melhoria, considerou apenas as áreas de processo do nível 2. Deste modo, foi necessário 

simular uma avaliação retroativa das demais áreas de processo, a qual foi realizada com o 

apoio da empresa, tentando identificar o estado passado destes processos. 

A seguir é apresentado um retrato do estado dos processos de cada empresa antes do 

inicio dos seus projetos de melhoria dos processos. A Figura 5.1 ilustra este estado de 

processo. 

 

Figura 5.1  Estado inicial dos processos 

O método de avaliação utilizado para o Gap Analise envolve atribuir uma nota a cada 

uma das SPs (Specific Practice). A nota é atribuída conforme os critérios descritos na Tabela 

5.1 , a partir de uma observação da implementação da área de processo. Vale observar que os 
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critérios contemplam os objetivos e práticas genéricas (Generic Goals and Generic Pratices), 

ou seja, ao atribuir uma determinada nota o avaliador já terá considerado as práticas 

genéricas. Os gráficos da Figura 5.1 e Figura 5.2  apresentam o percentual atendido da área 

de processo em relação ao nível dois. Este percentual considera uma média aritmética das SP 

da área de processo. Desta forma, para os valores que se aproximam de 100% significa que se 

estima o nível 2 de capacidade para a área de processo, para valores que se aproximam de 

50% significa estimar nível 1 para a área de processo, e para valores que se aproximam de 

25% significa nível zero de capacidade. 

Tabela 5.1  Tabela de critérios de avaliação das práticas específicas 

Nota Interpretação 

100 

• Existem indicadores que a prática é executada. 

• Não foi percebido fraquezas.  

• A execução dos processos associados é gerenciada. 

75 

• Existem indicadores que a prática é executada. 

• Foi percebida pequena fraqueza. 

• A execução dos processos associados é gerenciada. 

50 

• Existem indicadores que a prática é executada. 

• Não foi percebido fraquezas. 

• Não foi percebida a gerência da execução dos processos. 

25 

• Existem indicadores que a prática é executada. 

• Foi percebida pequena fraqueza. 

• Não foi percebida a gerência da execução dos processos. 

0 • Não existe indicadores de que a prática é executada. 

 

Em relação ao estado inicial dos processos, podemos observar que a grande maioria 

das áreas de processo se encontra no nível 1 de capacidade. Com a exceção da área de 

processo TS para a Empresa A, e, a área de processo OT para a Empresa B, as quais se 

encontram no nível 2 de capacidade. O resultado de TS reflete o momento que a Empresa A 

estava passando por um processo de migração tecnológica do produto, neste momento a 

reengenharia do produto estava sendo discutida. O resultado de OT para a Empresa B se deve 

ao processo formal de treinamento desenvolvido no contexto da certificação ISO 9000:2000. 

O resultado do GAP Analise realizado nas empresas após o projeto de melhoria dos 

processos foi consolidado e é apresentado na Figura 5.2 . 
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Figura 5.2  Estado atual dos processos 

Podemos observar que naturalmente as áreas de processo do nível 2 de maturidade 

evoluíram, uma vez que a empresa estava buscando a implantação do nível 2. 

É importante observar que algumas áreas de processo, mesmo não sendo trabalhadas 

explicitamente, acabaram evoluindo. Vale destacar aqui, que as evoluções nestas áreas de 

processo só foram possíveis, pois o objetivo principal foi a melhoria de processo e não a 

apenas avaliação final (obtenção do selo). As empresas contaram com apoio de consultorias 

especializadas em MPS que foram importantes para alinhar a melhoria de processo aos 

objetivos de negócio da empresa, mantendo o foco na implementação do nível 2. 

A evolução da capacidade dos processos relacionados às áreas de processo RD, TS, 

VER e VAL são os principais indicadores positivos para a validação do PCP. Enquanto os 

principais indicadores negativos são: 
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• A evolução da área de processo IPM nas duas empresas, sugerindo que esta 

área de processo deveria ter sido considerada no PCP. 

• A não evolução da área processo PI, sugerindo que esta seja mantida no nível 

1 de capacidade. 

5.3 Considerações Finais 

No geral observou-se que os processos relacionados às áreas de processo do PCP 

aumentaram em termos de capacidade. Com um destaque para as áreas de processo da 

categoria engenharia. 

Alguns indicativos negativos foram observados, sugerindo algumas revisões no PCP. 

Embora, tenha se observado estes indicadores negativos, os mesmos demandam de uma 

análise mais aprofundada para identificar a causa destes indicares. 

É importante observar que as evoluções das áreas de processo se comportaram 

diferente entre as empresas. Possivelmente pelas particularidades de cada uma. Vale 

esclarecer que este comportamento é comum e esperado. 

Uma situação curiosa observada é que as duas empresas acabaram desenvolvendo, em 

paralelo ao programa de melhoria, ações de melhoria específicas aos processos de teste. 

 O PCP proposto apresentou alguns desvios, mas no geral se mostrou apropriado. 

Contudo, vale observar que antes da adoção do PCP as empresas devem considerar os seus 

objetivos de negócio particulares, o que pode demandar uma adaptação do PCP.  

Uma sugestão seria adotar este PCP em conjunto com a abordagem PRO2PI, desta 

forma o PCP seria o ponto de partida, de acordo com a metodologia, para as empresas 

dirigida a evolução de produto de software. 
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Capítulo 

 

6) Conclusão 

Este capítulo apresenta as conclusões sobre o trabalho 

realizado para esta dissertação. Nele são identificados 

trabalhos relacionados, e oportunidades de desenvolvimento 

futuro em relação ao Perfil de Capacidade de Processo 

proposto. 
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Este trabalho apresentou a proposta de um PCP orientado às empresas de software focadas no 

desenvolvimento e evolução de software. Este perfil é uma combinação das áreas de processo 

do CMMI, tomando como base os conceitos da melhoria de processo dirigida a perfil 

capacidade. A principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho foi a dificuldade 

observada, na prática, por este tipo de organização, na implantação do nível 2 de maturidade 

do CMMI.  

Neste tipo de organização, algumas práticas associadas aos outros níveis de 

maturidade são imprescindíveis, especialmente as práticas de engenharia, para que as 

organizações obtenham resultados de melhoria que realmente contribuam com os seus 

objetivos de negócio. 

Em linhas gerais, este trabalho demonstrou a viabilidade de se considerar um Perfil de 

Capacidade de Processo para guiar o processo de MPS nas organizações de software dirigidas 

à evolução de produto de software. Sugerindo, assim, a aplicabilidade prática das abordagens 

baseadas em Perfil de Capacidade de Processo. 

6.1 Principais contribuições 

Para que fosse possível realizar a proposta do PCP para as organizações, foi necessário 

realizar um mapa dos seus processos operacionais, e uma analise sobre a forma como as 

mesmas trabalham, identificando algumas características que devem ser consideradas em 

seus programas de melhoria. Apresentando assim, uma contextualização das empresas 

dirigidas à evolução de produto, atualmente não observada na literatura. 

Durante a elaboração dos PCP foram realizadas várias análises das áreas de processo 

do CMMI para o contexto específico das empresas dirigidas à evolução de produto de 

software, fornecendo recomendações de como estas áreas de processo podem ser 

implementadas neste tipo de organização. 

O PCP apresenta um exemplo de implementação dos conceitos propostos pela 

MDPEK, e demonstra sua viabilidade prática, por meio dos resultados obtidos com a 

validação do PCP.  

Este trabalho incentiva a utilização dos modelos de melhoria com propósito primeiro 

da melhoria dos objetivos de negócio da organização, e não a simplesmente a obtenção do 

“selo”, e fornece um caminho para conciliar a implementação destes dois propósitos de 

melhoria.  
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6.2 Trabalhos relacionados 

Ao longo dos últimos anos, diversos trabalhos têm sido realizados com o propósito de 

melhorar processos nas organizações, trabalhando com base em uma área de processo 

específica do modelo CMMI, utilizando assim a representação contínua. Estes foram 

utilizadas como subsídio às análises das áreas de processo consideradas no PCP proposto 

neste trabalho. 

Huang [Huang05] propõe uma metodologia de apoio à seleção de áreas de processo 

do CMMI no modelo contínuo baseado no tipo de sistemas desenvolvidos pelas organizações 

e nas suas características. Está metodologia atribui peso para cada área de processo de acordo 

a combinação de um conjunto de características identificadas nos tipos de sistemas 

produzidos. 

6.3 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros podem ser observados três linhas de desenvolvimento.  A primeira, e 

mais geral, seria buscar investigar a aplicação da Melhoria de Processo Baseada em Perfil em 

outros contextos. 

A segunda linha de desenvolvimento seria observar o comportamento do PCP 

definido em maior número de empresas, buscando identificar relações de precedências entre 

as áreas de processo do PCP.  Uma extensão do PCP, de forma que este não se restrinja às 

áreas de processo do CMMI pode ser estudadas, permitindo a inclusão de processo de outros 

modelos. Desta forma, pode-se atender necessidade específica das organizações que não são 

cobertas pelo CMMI. Tais como, processo de “domínio de aplicações” e “reuso”. 

 A terceira linha de desenvolvimento futuro, é a possibilidade de identificar um perfil 

mínimo para estabelecer o início dos programas de melhoria na empresas de desenvolvimento 

e evolução de software. Neste sentido, pode-se pensar em definir um mecanismo para que a 

própria empresa avalie qual é a importância da área de processo para o atendimento dos seus 

objetivos de melhoria. 
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