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Resumo 

Com intuito de aperfeiçoar o processo de desenvolvimento de software e 

obter produtos com os níveis desejados de qualidade com prazo e custo, nas 

duas últimas décadas ocorreu uma mudança significativa de enfoque com 

relação a software. Esta mudança intensificou a pesquisa sobre processos de 

software, sendo propostas várias normas e modelos para auxiliar na definição e 

melhoria dos processos de software. 

Neste contexto Oliveira propôs, em (Oliveira, 2005), a definição de um 

ambiente para a implementação de processo de software, o ImPProS (Ambiente 

de Implementação Progressiva de Processos de Software), com os objetivos de 

possibilitar: a especificação dos processos de acordo com o domínio do projeto 

específico e das características da organização; a instanciação do processo de 

software de acordo com as propriedades de cada projeto; sua simulação a partir 

dos parâmetros de configuração (prazo, pressões, custo, recursos, etc.); uma 

execução (automação) mais próxima do que se espera para um processo 

organizacional; e uma avaliação a partir da coleta de métricas desta execução. 

Este trabalho descreve a evolução da ferramenta de avaliação de 

processos de software do ambiente ImPPros, a ProEvaluator 2.0, que contém 

modelos genéricos de melhoria e avaliação de processos de software. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Processos de Software, Modelos e 

Normas de melhoria de processos de software, Métodos de avaliação.
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Abstract 

 

In order to improve the software development process and to produce 

high quality products within the proposed schedule and budget, the last  two 

decades has witnessed a focus change concerning the software process. Due to 

this change, research on the software development process was intensified and, 

several norms and standards were proposed in order to help developers in 

defining and improving software processes. 

In this context, Oliveira proposed, in (Oliveira, 2005), a definition of   

software process implementation environment, called ImPProS (Software 

Process Progressive Implementation Environment). This environment will make 

it possible the specification of the processes in accordance with a specific 

project domain and the characteristics of the organization; the instantiation of 

the process for projects properties; its simulation from the configuration 

parameters (time, pressures, cost, resources, etc.); its execution based on the 

organizational process; and its evaluation through metrics collected about its 

execution. 

This Master Thesis describes the evolution of the process evaluation tool 

of ImPPros environment, ProEvaluator 2.0, that contains a generic models of 

software process  improvement and evaluation. 

 

Keywords: Software Processes Evaluation, Improvement Software 
Models and Standards, Evaluation Method. 
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Introdução 
Este capítulo tem por finalidades, apresentar e justificar a escolha do 

tema deste trabalho, bem como descrever os seus objetivos e metodologia 

utilizados. Além disto, a estrutura do trabalho é também apresentada. 

1.1 Motivação 

A definição e a utilização de processos de software são requisitos básicos 

para o alcance de índices mais altos de qualidade para os produtos 

desenvolvidos, característica esta que tem se mostrado cada vez mais necessária 

para a sobrevivência das empresas produtoras de software no competitivo 

mercado atual. No entanto, não basta somente definir e utilizar um processo, é 

preciso que este seja constantemente monitorado, avaliado e melhorado 

(ANDRADE, 2005). 

Diversos modelos, métodos e técnicas foram propostos nos últimos anos, 

cada um com objetivos, contexto, escopo e abordagens diferentes, mostrando 

que os pesquisadores têm dedicado bastante tempo em pesquisas na área de 

melhoria de processos. A avaliação de processos é utilizada com foco no 

monitoramento, avaliação e melhoria da aplicação dos modelos, métodos e 

técnicas dentro das organizações. 

A abordagem de avaliação de processo automática apresentada neste 

trabalho combinou algumas características destes modelos e técnicas resultando 

num processo de avaliação de processo de software que envolve um processo 

genérico de avaliação, compartilhamento de evidências entre avaliações e um 
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modelo genérico de relacionamento entre itens de modelos cadastrados no 

sistema. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver a evolução de uma 

ferramenta que forneça o apoio necessário à realização de avaliações de 

processo de software utilizando modelos genéricos de avaliação e melhoria de 

processos de software com foco em modelos de maturidade. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral a pesquisa visa:  

• Apresentar diversos modelos e normas de referência de processos 

de software, bem como seus respectivos métodos de avaliação de 

processos; 

• Adaptar os principais modelos e normas de referência de 

processos de software para geração de um modelo genérico; 

• Adaptar os principais métodos de avaliação de processos de 

software para geração de um método genérico aderente aos 

principais métodos existentes; 

• Desenvolver a evolução da ferramenta ProEvaluator para versão 

2.0, com o objetivo que a mesma apóie os modelos genéricos de 

melhoria e avaliação de processos;  

• Aplicar um questionário para validação qualitativa da ferramenta; 

• Realizar uma aplicação da ferramenta e análise crítica da mesma. 
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1.3 Metodologia de Trabalho 

Para a realização deste trabalho, algumas atividades foram realizadas: 

• Estudo do estado da arte sobre modelos de referência e normas 

relacionadas à melhoria de processos de software, métodos de 

avaliação e ferramentas já existentes na literatura; 

• Análise dos métodos de avaliação e seus respectivos modelos e 

normas de referência de melhoria de processos de software; 

• Análise das principais ferramentas de avaliação de processos já 

existentes na literatura de forma a facilitar a elicitação de 

requisitos da ProEvaluator 2.0, proposta nesta dissertação; 

• Adaptação de um modelo de melhoria de processos genérico, 

baseado nos modelos pesquisados; 

• Criação de um modelo de avaliação de processos de software 

genérico, baseado nos modelos pesquisados; 

• Desenvolvimento da evolução da ferramenta ProEvaluator, para 

versão 2.0,  para validação dos modelos genéricos de avaliação e 

melhoria de processos; 

• Realização de uma pesquisa qualitativa, através de questionários, 

para avaliação dos modelos propostos e  da ferramenta 

ProEvaluator 2.0. 

1.4 Estrutura do Documento 

Além deste capítulo introdutório, este documento está estruturado da 

seguinte maneira: 

•  No Capítulo 2 serão apresentados conceitos e modelos 

relacionados a avaliação e melhoria de processos de software;  

• No Capítulo 3 serão apresentadas algumas ferramentas de 

avaliação de processos de software. Será apresentado um quadro 
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comparativo que irá auxiliar no processo de levantamento de 

requisitos para a ProEvaluator 2.0; 

• No Capítulo 4 será apresentada a ferramenta ProEvaluator 2.0 com 

seus respectivos requisitos, arquitetura e integração com o 

ambiente ImPProS; 

• Em seguida, no Capítulo 5, será apresentada a análise qualitativa 

da ferramenta ProEvaluator 2.0; 

• No Capítulo 6 será apresentada a análise crítica resultante da 

aplicação de questionários; 

• No Capítulo 7 as considerações finais, bem como as contribuições 

e trabalhos futuros decorrentes deste estudo serão apresentadas; 

• O Anexo A apresenta os diagramas modelos e normas de 

qualidade utilizados como base para elaboração do modelo 

genérico de mapeamento de processos; 

• O Apêndice A apresenta o modelo do questionário utilizado para 

avaliação qualitativa da ferramenta ProEvaluator 2.0 por 

especialistas de qualidade; 

• O Apêndice B apresenta o resultado da análise crítica sobre a 

utilização da ferramenta ProEvaluator 2.0 por uma equipe 

independente de qualidade de software; 

• E por fim, o Apêndice C apresenta as telas da ferramenta 

ProEvaluator 2.0. 
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2  
 

Melhoria e Avaliação de 
Processos de Software 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os principais fundamentos  e 

relatos da literatura relacionados à Avaliação e Melhoria de Processos, além de 

explanar conceitos e definições relacionados ao tema. 

O capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 2.1 faz uma breve introdução sobre o tema proposto no 

capítulo; 

• A Seção 2.2 apresenta a definição de alguns autores sobre 

conceitos básicos relativos a processo de software, capacidade e 

maturidade de processos de software; 

• A Seção 2.3 relata os principais modelos e normas de referência a 

processos de software; 

• A Seção 2.4 detalha o conceito de Avaliação de Processo e os 

principais métodos e normas de avaliação de processos dentro do 

contexto das normas e modelos de referência de melhoria de 

processos; 

• A Seção 2.5 apresenta o ambiente ImPPros, parte integrante do 

escopo deste trabalho;  

• A Seção 2.6 apresenta as considerações finais sobre o capítulo. 
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2.1 Introdução 

O crescimento da indústria de software e a importância que a mesma está 

representando para a economia do Brasil vem sendo alvo de pesquisas. Segundo 

levantamento produzido pelo IDC (International Data Corporation) 

encomendado pela ABES – Associação Brasileira de Empresas de Software, 

apesar das turbulências que marcaram o ano de 2008, o mercado de software no 

Brasil se manteve na 12ª posição no cenário mundial, tendo movimentado cerca 

de 5 bilhões de dólares em programas de computador (software)(ABES, 2009).  

Este mercado é explorado por quase 8.500 (oito mil e quinhentas) 

empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e 

de prestação de serviços. Daquelas que atuam no desenvolvimento e produção 

de software, 94% são classificadas como micro e pequenas empresas. Os setores 

industrial e financeiro continuaram representando quase 50% do mercado 

usuário, seguidos por serviços, comércio, governo, agroindústria e outros. 

Analisando este cenário, onde 94% da empresas são micro e pequenas, 

torna-se notório que as organizações de software que não conseguirem: maior 

qualidade nos seus produtos, maior produtividade, redução de custos e melhoria 

no cumprimento dos prazos estabelecidos dos seus projetos, correm grandes 

riscos de não mais permanecerem no mercado. 

Com o objetivo de obter um maior controle do processo e do produto 

desenvolvido as organizações têm optado pela adoção de modelos de referência 

e normas de qualidade de software como CMMI DEV (CMU/SEIb, 2006), 

MPS.BR (MPS.BRa, 2007) e ISO 15504 (ISO/IEC 15504-3, 2004), entre outros.  

A partir da definição destes modelos, a comparação entre as organizações 

tornou-se fator evidente para nivelamento e ainda melhor posicionamento no 

mercado, através de uma forma padronizada de avaliação dos processos de 

software definidos pelos modelos e normas de qualidade. 

O SCAMPI (CMU/SEIa, 2006), MA.MPS(MPS.BRb, 2007) e a própria 

norma 15504(ISO/IEC 15504-3, 2004) estabelecem as atividades de avaliação e 
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geram formas de comparação entre organizações através da medição da 

qualidade dos seus processos resultando em metas de melhoria. Outra 

abordagem possível é a organização realizar uma avaliação para analisar a 

capacidade dos processos de seus fornecedores. Assim, ela pode usar os 

resultados dessa avaliação e, assim, identificar os melhores fornecedores 

(MOURA, 2007).  

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos relacionados a 

processos de software, modelos de referência para a melhoria de processos e 

métodos de avaliação de processos. 

2.2 Fundamentos Básicos 

Para facilitar o entendimento deste trabalho, nesta seção serão detalhados 

alguns conceitos fundamentais. 

2.2.1 Processo de Software 

Existe na literatura de administração e engenharia da produção, uma 

grande quantidade de definições para processo. De acordo com Harrington 

(HARRINGTON, 1993), processo é qualquer atividade ou conjunto de 

atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um 

cliente específico. Os processos utilizam os recursos da organização para 

oferecer resultados objetivos aos seus clientes.   

Um conceito com abordagem mais formal apresenta um processo como 

um grupo de atividades realizadas numa seqüência lógica com o objetivo de 

produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de 

clientes (HAMMER and CHAMPY, 1994). 

Conforme (FLORAC et al., 1997), processo é  uma organização lógica de 

pessoas, materiais, energia, equipamentos e procedimentos empregados na 

execução de atividades projetadas para produzir um resultado específico.  

Existem autores que apresentam o conceito de processo aplicado a um 

produto ou serviço específico, como software por exemplo.  De acordo com 

(FUGETTA, 2000), um processo de software é definido como um conjunto 
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coerente de políticas, estruturas organizacionais, tecnologias, procedimentos e 

artefatos que são necessários para conceber, desenvolver, disponibilizar e 

manter um produto de software. Como este trabalho está inserido no ambiente 

ImPPros, utilizaremos como base a definição de (FUGETTA, 2000).  

2.2.2 Maturidade e Capacidade de Software 

Os conceito de maturidade e capacidade de software surgiram 

inicialmente em 1986, quando o Software Engeneering Institute (SEI) com 

assistência da Mitre Corporation começou a desenvolver  uma estrutura de 

maturidade do processo que ajudaria organizações e melhorar seus processos de 

software. Esse esforço foi iniciado em resposta a uma solicitação de fornecer ao 

governo federal (mais especificamente à Força aérea americana) um método 

para avaliar a capacidade de seus fornecedores de software (HUMPHREY, 

1987). 

Os autores Paulk et al. (PAULK et al., 1995) descrevem estes conceitos 

da seguinte forma:  

• Capacidade do processo de software: intervalo de resultados 

esperados que podem ser alcançados com a aplicação do processo 

de software. A capacidade do processo de software de uma 

organização fornece um meio de se prever os resultados mais 

prováveis a serem esperados no próximo projeto a ser 

empreendido pela organização.  

• Desempenho do processo de software: representa os resultados 

reais alcançados seguindo-se o processo de software. Assim, o 

desempenho do processo de software foca nos resultados 

alcançados, enquanto que a capacidade do mesmo foca nos 

resultados esperados.  

• Maturidade do processo de software é a extensão para a qual um 

processo específico é explicitamente definido, gerenciado, 

medido, controlado e efetivado. A maturidade representa o 

potencial de crescimento de capacidade e indica a riqueza do 
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processo de software da organização e a consistência com que o 

mesmo é aplicado em todos os seus projetos. Em uma organização 

madura, o processo de software é bem compreendido - o que 

geralmente é feito por meio de documentação e treinamento - e 

está sendo continuamente monitorado e melhorado pelos seus 

usuários.  

2.3 Normas e Modelos de Referência na Melhoria de Processos de 
Software 

De acordo com a IEEE (IEEE, 2004), um Modelo de Referência de 

Processos de Software apresenta o que é reconhecido como boas práticas no 

desenvolvimento de produtos de software. Estas práticas podem estar somente 

relacionadas a atividades técnicas de engenharia de software, ou ainda referir-se 

também a atividades de gerência, engenharia de sistemas e gerência de recursos 

humanos.  

A idéia principal destes modelos é definir um conjunto de melhores 

práticas de Engenharia de Software que devem ser aplicadas de forma 

sistemática em projetos de desenvolvimento, com objetivo de se atingir um 

padrão estabelecido previamente de qualidade de software. Não define como o 

processo deve ser implementado, mas prescreve suas características estruturais 

e semânticas em termos de objetivos e do grau de qualidade com que o trabalho 

deva ser realizado. 

Um modelo de processo de software pode ser definido através de níveis 

de maturidade e/ou capacidade.   

Nesta seção serão apresentados os modelos de referência de processos de 

software CMMI DEV (CMU/SEIb, 2006) e MR-MPS (MPS.BRa, 2007), e ainda 

o modelo de referência de processos da ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504-3, 

2004). 
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2.3.1  CMMI DEV – Capability Maturity Model Integration for 
Development 

O surgimento do CMMI – Capability Maturity Model Integration 

(CMU/SEI, 2002) aconteceu devido à necessidade de padronização dos diversos 

modelos que existiam na década de 90. Dentre estes se destacavam: 

• Software Acquisition CMM (SA-CMM) – utilizado para avaliar a 

maturidade de uma organização em seus processos de seleção, 

compra e instalação de software desenvolvido por terceiros. 

• Systems Enginnering CMM (SE-CMM) – com foco na avaliação 

da maturidade da organização em seus processos de engenharia de 

sistemas, incluindo o hardware, o software e quaisquer outros 

elementos que participam do produto completo. 

• Integrated Product Development CMM (IPD-CMM) – com 

abrangência maior que o SE-CMM, inclui também outros 

processos necessários à produção e suporte ao produto, tais como 

suporte ao usuário, processos de fabricação, etc. 

• People CMM (P-CMM) – utilizado para avaliar a maturidade da 

organização em seus processos de administração de recursos 

humanos no que se refere a software: recrutamento e seleção de 

desenvolvedores, treinamento e desenvolvimento, remuneração, 

etc. 

Diferenças de arquitetura, conteúdo e abordagens além do alto custo para 

treinamentos, avaliações e projetos de melhorias para as organizações se 

adaptarem a tantos modelos resultaram na criação do CMMI com o objetivo 

principal de integrar as práticas, de forma que, organizações que almejem 

melhorar seus processos nas diferentes disciplinas, tenham à disposição um 

único modelo consistente.  

A partir da sua criação, o SEI – Software Engeneering Institute passou a 

trabalhar com o conceito de um framework que pudesse ser aplicado em outras 

áreas de interesse, surgindo o conceito de “constelação”, onde os componentes 

são utilizados para construção de modelos, materiais de treinamento e 
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documentos de avaliação. A versão atual do CMMI, 1.2, pertence a constelação 

CMMI for Development (CMMI DEV), que além da atualização do modelo 

CMMI, apresenta definições de método de avaliação e materiais de treinamento. 

Existem ainda 2 constelações em desenvolvimento que irão compor a nova 

arquitetura de modelos, CMMI for Services e CMMI for Aquisition (CMU/SEIb, 

2006). 

Dentro da ampliação do seu escopo de atuação, o CMMI DEV é um 

modelo de referência que fornece cobertura às atividades de desenvolvimento e 

manutenção de produtos e serviços (CMU/SEIb, 2006). 

Outro importante objetivo do CMMI DEV é fornecer direcionamentos 

para melhorar os processos da organização e sua capacidade de gerenciar o 

desenvolvimento, aquisição e manutenção de produtos e serviços. O CMMI 

DEV disponibiliza abordagens comprovadas em uma estrutura que auxilia as 

organizações a avaliarem a sua maturidade organizacional ou a capacitação da 

área de processo, estabelecer prioridades de melhoria e implementá-las. 

(CMU/SEIb, 2006). 

O modelo CMMI DEV oferece 2 (duas) abordagens de representação: por 

estágios (como o antigo SW-CMM) e contínua (baseada na ISO/IEC 15504). 

Estas abordagens podem ser visualizadas na Figura 2.2 (abordagem em 

estágios) e na Figura 2.2 (abordagem contínua). 

 

Figura 2.1 – Abordagem em estágios do modelo CMMI. (CHRISSIS et al, 2004) 
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A abordagem em estágios oferece uma seqüência comprovada de 

melhorias, começando com práticas básicas de gerenciamento e progredindo por 

um caminho pré-definido e comprovado de níveis sucessivos, cada um servindo 

como base para o próximo, além de oferecer uma classificação única que 

resume os resultados de avaliações e permite comparação entre organizações. 

Cada nível de maturidade provê um conjunto de áreas de processo que 

caracterizam diferentes comportamentos da organização. 

  Já na abordagem contínua, apresentada na Figura 2.2,  a organização 

escolhe a seqüência de melhorias que mais atende aos seus objetivos de negócio 

e reduz suas áreas de risco. Esta abordagem possibilita comparações dentro e 

entre organizações em termos de áreas de processo(CMU/SEIb, 2006). Nesta 

abordagem, os níveis de capacidade são utilizados para caracterizar melhorias 

para áreas de processo de forma individual.  

 

 

Figura 2.2 – Abordagem Contínua do modelo CMMI (CHRISSIS et al, 2004) 

 

Os principais elementos do modelo são: área de processo, objetivos 

específicos, objetivos genéricos, práticas específicas, práticas genéricas, sub-

práticas e produtos típicos de trabalho. Uma área de processo é um 

agrupamento de práticas relacionadas que, quando implementadas 

coletivamente satisfazem um conjunto de objetivos considerados importantes 

para realizar uma melhoria significativa nesta área (CHRISSIS et al, 2004). 
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Os objetivos específicos são obrigatórios e descrevem uma única 

característica que deve estar presente para que uma área de processo seja 

satisfeita. Objetivos genéricos, também obrigatórios, estão distribuídos em 

várias áreas de processo e descrevem características que devem estar presentes 

para institucionalizar os processos que implementam determinada área de 

processo (CHRISSIS et al, 2004).  

As práticas genéricas e específicas, não são obrigatórias, mas desejáveis, 

e descrevem uma atividade considerada importante para atingir determinado 

objetivo. As sub-práticas fornecem uma descrição detalhada para interpretar e 

implementar uma prática. Produtos típicos de trabalho são apenas informativos, 

e fornecem uma lista de possíveis resultados de uma prática (Chrissis et al, 

2004). 

2.3.2  MPS.BR - Programa de Melhoria do Processo de Software Brasileiro 

O MPS.BR é um programa para melhoria do processo de software 

brasileiro que surgiu em dezembro de 2003 com a finalidade de melhorar a 

qualidade do software que é produzido pelas empresas brasileiras, 

principalmente pequenas e médias, a um custo mais acessível.  

Este programa é coordenado pela Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), contando com apoio do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ainda 

conta com o apoio da indústria representada pela COPPE/UFRJ (Programa de 

Engenharia de Sistemas e Computação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife), 

CenPRA (Centro de Pesquisas Renato Archer) e organizações integrantes do 

Sistema SOFTEX do Rio de Janeiro e Campinas. 

O MPS.BR é compatível com os padrões de qualidade aceitos 

internacionalmente e tem como pressuposto o aproveitamento de toda 

competência existente nos padrões e modelos de melhoria de processo já 

disponíveis. Ele é baseado nas abordagens internacionais para definição, 

avaliação e melhoria de processos de software. A base técnica do MPS.BR é 
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composta pelas seguintes normas: ISO/IEC 12207(ISO/IEC 12207, 1995) e suas 

emendas 1 e 2, ISO/IEC 15504 – SPICE e o CMMI-SE/SW (CMU/SEId, 2002). 

O programa MPS.BR é constituído de 3 (três) componentes: a) Modelo 

de Referência (MR-MPS) (MPS.BRa, 2007), b) Método de Avaliação (MA-

MPS) (MPS.BRb, 2007) e o Modelo de Negócio (MN-MPS) (MPS.BRc, 2007), 

conforme pode ser visualizado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Componentes do programa MPS.BR (MPS.BRa, 2007) 

 

O MR-MPS segue a abordagem em estágios baseada no modelo CMMI, 

contudo existem mais níveis, de forma que as organizações podem 

gradualmente ser avaliadas. Os níveis previstos pelo MPS.BR podem ser 

visualizados na Figura 2.4. 

                                    

Figura 2.4 - Níveis do MR-MPS 
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Os processos são descritos em termos de propósito, resultados e 

informações adicionais. O propósito descreve o objetivo geral da execução do 

processo. Os resultados esperados estabelecem as metas a serem atingidas com 

a efetiva implementação do processo. As informações adicionais são referências 

que podem ajudar na definição do processo pela organização. Elas fornecem 

descrições de atividades, tarefas e melhores práticas que podem apoiar a 

definição e implementação do processo nas organizações.  Os processos foram 

divididos em 3 classes, conforme o seu objetivo principal no ciclo de vida de 

software (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5 - Processos do MPS.BR ( MPS.BR) 

2.3.3 ISO/IEC 15504  

A norma ISO/IEC 15504 foi oficialmente publicada em 2003 pela 

organização ISO. Esta norma surgiu a partir do projeto SPICE (Software 

Process Improvement Capacility dEtermination) que tinha como objetivo 
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produzir inicialmente um Relatório Técnico que fosse mais geral e abrangente 

que os modelos existentes e mais específico que a norma ISO 9001 

(SALVIANO, 2001). Uma versão do SPICE foi aprovada em 1998 como 

Relatório Técnico (ISO/IEC TR 15504, 1998) e, apenas em 2003, a Norma 

ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504, 2003) foi publicada. 

Outro importante objetivo da ISO/IEC 15504 é ser uma norma 

internacional para avaliação dos processos de software (ROOT, 1995). A 

ISO/IEC 15504 pode ser utilizada para a melhoria de processos e para a 

determinação da capacidade de processos de uma organização.  

Quando o objetivo da organização for a melhoria de processos, pode-se 

avaliá-los, gerando um perfil dos processos a ser utilizado na elaboração de um 

plano de melhorias. A análise dos resultados identifica os pontos fortes e fracos 

e os riscos inerentes aos processos. Já quando o objetivo da empresa for avaliar 

fornecedores para contratação, esta pode obter seus perfis de capacidade. 

Seu modelo de referência define a dimensão de processo, que 

corresponde à definição de um conjunto de processos considerados universais e 

fundamentais para a boa prática da engenharia de software e a dimensão de 

capacidade, que corresponde à definição de um modelo de medição com base na 

identificação de um conjunto de atributos que permite determinar a capacidade 

de um processo para atingir seus propósitos, gerando os produtos de trabalho e 

os resultados estabelecidos (MOREAU, 2003). 

A norma ISO/IEC 15504 define 6 níveis de capacidade de processos 

seqüenciais e cumulativos (Figura 2.6). Os 48 (quarenta e oito) processos são 

agrupados em 3 categorias (apoio, fundamentais e organizacionais) e a norma 

ainda estabelece as relações dos mesmos com fornecedores, clientes, equipe de 

desenvolvimento e equipe de suporte. Esta relação pode ser visualizada na 

Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Categorias de processos da ISO/IEC 15504 (SALVIANO, 2005) 

Um detalhamento dos processos fundamentais, de apoio e 

organizacionais pode ser melhor visualizado na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Processos de ISO/IEC 15504 (SALVIANO, 2005) 

2.4 Avaliação de Processos de Software 

Segundo (ZAHRAN,1997), uma avaliação de processo de software é um 

exame disciplinado do processo de software utilizado pela organização, baseado 

em um modelo de processo. O objetivo é determinar o nível de maturidade 

desses processos. O resultado deve identificar e caracterizar as práticas 

correntes, identificando áreas de força e fraqueza e a eficácia das práticas atuais 

em controlar ou evitar as principais causas  de baixa qualidade, custo e 

cronograma ultrapassados.  
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Os resultados de uma avaliação também podem ser usados como um 

indicador da capacidade desses processos em alcançar os objetivos do 

desenvolvimento de software em relação à qualidade, custo e cronograma com 

um alto grau de predição. 

(KAN, 2003) esclareceu que torna-se necessário considerar alguns 

aspectos importantes para as avaliações de processos como: contexto da 

avaliação, objetivos da avaliação, escopo da avaliação e as abordagens da 

avaliação. A partir de cada combinação dos itens acima o foco da avaliação é 

alterado. 

Conforme escrito por (HUMPHREY,1989), uma avaliação do processo 

de software é um exame aplicado a uma organização que desenvolve software, 

com o objetivo de advertir seus gerentes e profissionais a respeito de como 

melhorar as suas operações. O foco deste autor é estabelecimento de metas e 

diretrizes para as organizações e, com a avaliação, mensurar tais itens 

resultando em uma tomada de decisão com maior assertividade. 

De acordo com a definição da (ISO/IEC 12207, 1995), uma avaliação é 

uma determinação sistemática do grau de atendimento de uma entidade em 

relação aos critérios para ela estabelecidos. 

Os principais objetivos da realização de uma avaliação consistem em: 

melhorar e determinar a capacidade dos processos já existentes na organização. 

Quando o foco é em melhoria, a organização pode gerar um perfil dos processos 

a serem melhorados. A norma ISO/IEC 15504 propõe que a partir do 

estabelecimento dos objetivos e o contexto é possível após a realização de uma 

avaliação utilizando modelos e métodos atuar na melhoria contínua. Este ciclo 

pode ser visualizado na Figura 2.8. 
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Figura 2.8 - Uso da ISO 15504 para melhoria de processo (ISO/IEC TR 15504, 
1998) 

Quando o objetivo estiver relacionado à determinação da capacidade dos 

processos da organização, a ISO/IEC propõe um ciclo parecido ao demonstrado 

na figura acima, contudo o foco é a determinação da capacidade. Na Figura 2.9 

é apresentado o ciclo em questão. 

 
Figura 2.9 - Uso da ISO 15504 para a determinação da capacidade (ISO/IEC TR 
15504, 1998) 

 Outro item importante a ser analisado na avaliação de processos é o 

escopo onde a mesma está inserida. Este escopo pode variar conforme 

necessidade da organização. Segundo (KAN, 2003), o escopo de uma avaliação 

do processo de software pode cobrir todos os processos da organização, um 

subconjunto selecionado dos processos ou um projeto específico. Para a maioria 

das avaliações de processo baseadas nos conceitos de maturidade ou 

capacidade, a unidade de análise e classificação é normalmente em nível 

organizacional.  

Quando o escopo da avaliação é a organização como um todo, os 

resultados de uma avaliação de processo podem ser diferentes, mesmo com 

sucessivas aplicações do mesmo método na mesma organização. Este fato 

ocorre devido às alterações de escopo dentro da própria organização e da 
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amostragem dos projetos selecionados para representar a organização na 

avaliação.  

Quando a unidade de avaliação é apenas um projeto, os problemas 

associados com a avaliação em nível organizacional deixam de ser relevantes. 

Os itens destacados são todos os fatores significativos que contribuem para o 

sucesso ou falha de um projeto. Esta avaliação não deve ser limitada pelas 

dimensões estabelecidas de um dado modelo de maturidade. As avaliações de 

projeto tratam, em profundidade, não somente “quais” atividades foram 

realizadas, mas também “como” e “por que” foram realizadas (ANDRADE, 

2005). 

Após a breve explicação sobre os principais temas relacionados à 

avaliação de processos de software, os modelos e normas que padronizam as 

etapas de avaliação serão apresentados a seguir. 

2.4.1 SCAMPI – Standard CMMI Appraisal Method for Process 
Improvement  

O SCAMPI é o método oficial do SEI para avaliar organizações que 

implantaram o modelo de referência CMMI. Sua versão mais atual é a versão 

1.2 que está dentro da constelação CMMI for development. O seu objetivo é 

identificar as forças e fraquezas dos processos revelando riscos de 

desenvolvimento/aquisição e determinando a capacidade e o nível de 

maturidade (CMU/SEIa, 2006). 

O método SCAMPI (SEI, 2001b) foi desenvolvido pelo SEI, em paralelo ao 

CMMI, com a proposta de ser um método padrão para avaliações baseadas no modelo. 

Para o seu desenvolvimento foi considerado o conjunto de requisitos para realizações de 

avaliações CMMI (ARC – Appraisal Requirements for CMMI) (SEI, 2001a), bem 

como, a necessidade em manter a compatibilidade com a norma ISO/IEC 15504.  

O SCAMPI está dividido em três classes, denominadas de Classe A, B e C. As 

principais diferenças entre as classes estão no rigor da revisão, validação, corroboração 

das evidências objetivas e, atribuição do ratings à avaliação. Apenas a classe A atribui 

ratings como resultado da avaliação. A classe B é comumente utilizada com o objetivo 

é determinar os principais pontos fracos e o início do processo melhorias. O método 
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classe C, conhecido como “Gap Análise”, é normalmente aplicado antes de uma 

avaliação formal. O Gap Análise também é utilizado para obter uma indicação do 

progresso e do esforço do processo de melhoria. 

 As fases do SCAMPI (CMU/SEId, 2006), consistem em: planejar e preparar 

para a avaliação, conduzir a avaliação e relatar os resultados. Estas fases estão presentes 

nos 3 métodos SCAMPI (A, B e C) com devidos ajustes, conforme requisito de cada 

método (HAYES et al, 2005). As fases  podem ser visualizados na Figura 2.100. 

 

Figura 2.10 - Fases de avaliação 

 

Fase 01- Planejar e preparar para a avaliação: Nesta fase, os 

objetivos do sponsor são estabelecidos. A partir destes, as demais atividades de 

planejamento, preparação execução e divulgação dos resultados são realizadas. 

Nesta fase o time da avaliação é estabelecido (no caso do SCAMPI C não 

precisa ter um time de avaliação, ou seja, pode ser realizada por consultor, 

equipe da organização, entre outros, deixando explicito apenas o líder da 

avaliação sendo este credenciado no SEI), bem como o escopo da avaliação 

(unidade organizacional, áreas, objetivos ou práticas do modelo CMMI, 

dependendo da avaliação A, B ou C). A partir deste escopo, é possível estimar a 

equipe de avaliação e os custos, dentre estes os de logística para a realização da 

avaliação (HAYES et al, 2005).  

Antes da execução da avaliação ser iniciada, uma equipe da organização 

a ser avaliada prepara as evidências objetivas para a avaliação, de forma a 

facilitar a execução da mesma. Estas evidências objetivas consistem em 

informação qualitativa e quantitativa, registros, dentre outros itens. Elas são 

baseadas em observação, medição ou testes e podem ser verificadas. Durante o 
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período on-site (na organização),  o time da avaliação verifica e valida as 

evidências objetivas fornecidas pela equipe da organização de forma a 

identificar pontos fortes e fracos relacionados ao modelo CMMI.  Dentro desta 

fase e realizada uma avaliação inicial (readiness). No caso do SCAMPI C a 

duração do readiness e 1 dia. No caso do SCAMPI B, são de 2 a 3 dias e o 

SCAMPI A de 4 a 5 dias. 

Fase 02- Conduzir a avaliação: Nesta fase o foco do time de avaliação 

concentra-se na coleta dos dados de forma a julgar a aderência dos mesmos ao 

modelo que foi implementado, no caso do SCAMPI A. Para o SCAMPI B e C, 

os objetivos da avaliação são determinar pontos fortes e fracos do programa de 

melhoria da organização e identificar o progresso do mesmo, respectivamente 

(CMU/SEIa, 2006).   

Dentro deste contexto encontra-se o termo “cobertura” que consiste: 

• em uma coleção de dados suficientes para cada componente 

selecionado do modelo (escopo da avaliação); 

• obtenção de um exemplo representativo do processo de software 

da organização (fases do ciclo de vida que resultam no 

desenvolvimento e entrega de produtos e serviços). 

Quando a cobertura suficiente para o modelo e da unidade organizacional 

são obtidos, os ratings , ou selos da avaliação, são gerados. Os ratings dos 

objetivos são determinados para cada área de processo e são coletivamente 

utilizados para determinar o nível de capacidade para cada área de processo 

individual e o nível de maturidade da organização.  Apenas para o SCAMPI A, 

a geração de ratings torna-se obrigatória (HAYES et al, 2005).  

Fase 03- Relatar os resultados: Nesta fase, o time de avaliação relata os 

resultados da avaliação para o sponsor e para a organização. Estes resultados 

tornam-se parte dos registros da avaliação e se torna protegido de acordo com o 

que ficou acordado com o sponsor na fase 01. O acordo sobre a avaliação é 

enviado à equipe de avaliação do SEI (através de sistema próprio), para ser 

adicionado a um banco de dados confidencial que tem um resumo de todas as 

avaliações e resultados realizados (HAYES et al, 2005).  
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2.4.2 MA-MPS  

O MA-MPS (MPS.BRb, 2007) é o método de avaliação do modelo de 

referência MR-MPS. Ele visa verificar a maturidade da organização na 

execução de seu processo de software. 

De acordo com o MA-MPS, os resultados da execução de uma avaliação 

MPS são: obtenção de dados e informações que caracterizam os processos de 

software da organização, determinação do grau em que os resultados esperados 

são alcançados e os processos atingem seu propósito e atribuição de um nível de 

maturidade do MR-MPS para a organização. 

De acordo com o MA-MPS são estabelecidos os processos e atividades 

para realização da avaliação no programa MPS. Os processos de avaliação são: 

contratar a avaliação, preparar para a realização da avaliação, realizar a 

avaliação e documentar os resultados da avaliação. Estes estão detalhados nas 

atividades apresentadas na Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 - Processos MA-MPS (MPS.BRb, 2007) 

O processo “Contratar Avaliação” tem como resultado final a celebração 

de um contrato entre a organização a ser auditada (contratante) e a instituição 

avaliadora (IA).  

Após a assinatura do contrato é iniciado o processo “Preparar a 

Realização da Avaliação” que consiste nas atividades de planejamento da 

avaliação, preparação da documentação inicial por parte da organização, 
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condução de avaliação inicial em conjunto com a organização. Neste passo, 

alguns pontos de melhoria, caso sejam encontrados, são levantados para 

correção até a auditoria oficial. 

O processo de “Realizar a Avaliação” tem como principais propósitos o 

treinamento da equipe, a condução da avaliação e a comunicação de seus 

resultados a organização avaliada. Durante a condução da avaliação são 

analisadas as evidências diretas e indiretas, realizadas as entrevistas e 

atribuídos os conceitos aos resultados esperados dos processos. A partir disso o 

nível organizacional é obtido e reportado a organização. 

A última etapa é o processo “Documentar os resultados” que finaliza o 

ciclo da avaliação com o relatório final para posterior divulgação do Softex. 

2.4.3 ISO/IEC 15504   

Os processos do modelo de referência da ISO/IEC 15504 são descritos e 

classificados de maneira semelhante à norma (ISO/IEC 12207, 1995). A norma 

internacional ISO/IEC 12207 tem como objetivo principal estabelecer uma 

estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software visando ajudar 

as organizações a compreenderem todos os componentes presentes na aquisição 

e fornecimento de software e, assim, conseguirem firmar contratos e 

executarem projetos de forma mais eficaz.  

Uma avaliação segundo a norma (ISO/IEC 15504, 2003) considera três 

tipos de elementos como importantes para sua realização. São estes: um modelo 

de avaliação; um método de avaliação; um ou mais avaliadores competentes. 

Essa norma define um conjunto de requisitos para um Modelo de 

Avaliação e para um Método de Avaliação. Uma avaliação que esteja de acordo 

com estes requisitos é referenciada como uma avaliação em conformidade com 

a avaliação (ISO/IEC 15504, 2003). Ela não define um método de avaliação 

explícito, definindo apenas os requisitos necessários. Isto significa que as 

empresas podem desenvolver os seus próprios métodos de avaliação em 

conformidade com a (ISO/IEC 15504, 2003).  
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O objetivo da norma ISO/IEC 15504 com relação à avaliação de 

processos é definir um conjunto de requisitos genéricos para realização de uma 

avaliação. Este conjunto de requisitos pode ser agrupado de acordo com a 

Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 - Requisitos genéricos ISO/IEC 15504 

Além da definição dos requisitos genéricos, a norma estabelece as 

responsabilidades do patrocinador e do auditor líder da avaliação e ainda todas 

as entradas necessárias para realização da avaliação tais como: modelo de 

avaliação que será utilizado, escopo da avaliação, restrições para realização da 

avaliação, a abordagem, identidade e papéis da equipe de avaliação e alguma 

informação adicional que seja relevante para realização da avaliação. Esta 

norma foi base para a construção dos métodos SCAMPI e do MA.MPS. 

2.5 ImPPros 

O ambiente ImPProS – Ambiente de Implementação Progressiva do 

Processo de Software é um PSEE de implementação progressiva. O termo 

progressiva é decorrente do fato de que a implementação do processo é 

aperfeiçoada com as experiências aprendidas nas suas etapas de definição, 

simulação, execução e avaliação. 

O ImPProS é um projeto de iniciativa do Centro de Informática da UFPE 

– Universidade Federal de Pernambuco com a parceria da UNAMA – 

Universidade da Amazônia, financiado pelo CNPq – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que visa a criação de um ambiente 

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

forma progressiva (OLIVEIRA,2005). 

Segundo Oliveira (OLIVEIRA,2005) o ImPProS – Implementação 

Progressiva de Processo de Software está sendo concebido com os seguintes 

objetivos: 
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• Especificar um meta-modelo de processo de software a fim de 

definir uma terminologia única entre os vários modelos de 

qualidade de processo de software existentes, para uso do 

ambiente em seus serviços providos;  

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

• Permitir a modelagem e instanciação deste processo;  

• Permitir a simulação do processo a partir das características 

instanciadas para um projeto específico;  

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

uma máquina de inferência;  

•  Possibilitar a avaliação dos critérios do processo de software;  

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

através da realimentação e coleta das experiências aprendidas.  

Vale salientar que todos os objetivos listados acima foram adaptados a 

partir da estrutura que compõe o meta-processo de software descrito em (REIS, 

2003), das características propostas para a implementação de um processo de 

software (BALDUINO, 2002) e do ciclo de vida para melhoria contínua de 

processo definido pelo Modelo IDEAL (MCFEELEY, 1996). Para alcançar 

estes objetivos o ambiente foi concebido para ser composto de um ambiente 

cooperativo, formado por nove ferramentas principais: 

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

análise de características específicas e aprendizado adquirido com 

outras definições;  

• ProSimulator: possibilita a simulação do processo de software 

instanciado a partir de um plano de execução do processo e assim 

antever problemas; 

• ProEnacter: permite a execução automatizada e acompanhamento 

do processo de software pela equipe do projeto; 
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• ProEvaluator: provê a avaliação da execução do processo de 

software a partir da análise de critérios qualitativos e 

quantitativos; 

• ProImprove: possibilita a execução sistemática das atividades de 

melhoria do processo de software, a partir do modelo IDEAL; 

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

avaliação de itens que compõe o processo de software; 

• ProReuse: provê a execução do reuso de processo de software a 

partir da definição do escopo do projeto e sua adaptação ao 

contexto de uso; 

• ProKnowledge: possibilita a coleta, análise e uso de 

conhecimentos aprendidos ao longo da execução do processo de 

software; 

• ProConverter: provê a conversão dos componentes do processo de 

software a partir das estruturas de normas/modelos de qualidade e 

seus mapeamentos. 

O diagrama UML apresentado na Figura 2.13 apresenta o conjunto de 

ferramentas que compõem o ambiente ImPProS. 

 

 

Figura 2.13 - Ferramentas de apoio. 
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A arquitetura do ambiente ImPPros será apresentada na Figura 2.14 e 

posteriormente detalhada.  

 
Figura 2.14 - Arquitetura do ImPPros 

 

O módulo de interação e visualização do ambiente consiste no 

mecanismo de interação com o usuário. Este tem como principal foco prover 

diferentes visões da mesma informação. A informação é definida e especificada, 

podendo ser apresentada de forma diferente perante os diversos usuários que 

estão acessando ao mesmo tempo o ambiente. Esta camada trabalha questões 

relacionadas à usabilidade do ambiente. 

A camada posterior, o gerenciador do ambiente, tem como finalidade 

prover os principais serviços (módulos de definição, simulação, execução e 

avaliação do processo de software) especificados ao ambiente de forma 

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

funções tendo como referencial um guia. 

O mecanismo de repositório do ambiente gerencia todos os objetos a 

partir de bases de dados que controlam toda a execução e manutenção dos 

componentes de processo. Esta camada contém as bases de meta-modelo de 
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processo de software, características de definição do processo, modelo de 

processo da organização, repositório de experiências e conhecimento do 

processo. 

A última camada é composta pelos mecanismos de integração das 

ferramentas ao ambiente.  Este mecanismo provê a integração do ambiente com 

outras ferramentas de apoio ao processo de software e à execução do projeto de 

software, possibilitando a automação de atividades definidas no processo e a 

execução de alguns módulos do ambiente.  

Conforme explicado por (OLIVEIRA e VASCONCELOS, 2006), o 

ambiente ImPProS inclui um ciclo automatizado um ciclo automatizado que 

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

software, o que possibilita uma adequação do ambiente às fases requeridas pela 

literatura especializada; a aderência dos serviços do ambiente ao programa de 

melhoria da qualidade organizacional com foco no uso de modelos e normas da 

qualidade e as recomendações dos ativos existentes nestes procedimentos para a 

implementação progressiva do processo de software; a definição de uma 

estrutura de integração flexível no contexto dos serviços disponíveis e dados 

gerados, permitindo a adaptação de qualquer ferramenta ao repositório do 

ambiente; a especificação de um conjunto de ferramentas de suporte ao 

gerenciamento (reuso, melhoria contínua, aquisição de conhecimento, análise 

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

desenvolvidas independentemente da estrutura do ambiente. 

A Figura 2.15 define detalhadamente como é realizada a execução das 

funcionalidades no ambiente ImPProS de forma Botton-up, permitindo com isso 

um maior entendimento sobre todas as ferramentas e respectivas etapas. 
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Figura 2.15 - Relacionamento dos módulos de Gerenciamento do ImPProS. 

2.6 Considerações Finais 

Nas últimas décadas, várias abordagens associadas à melhoria de 

processo têm ganhado importância na comunidade de software. Os conceitos, 

métodos e práticas englobam uma maneira de pensar, de agir e de entender os 

dados gerados pelos processos que, coletivamente, resultam em melhoria da 

qualidade, aumento da produtividade e competitividade dos produtos de 

software.  

Dentro deste contexto, a utilização  de modelos de referência de melhoria 

e a sua respectiva avaliação de aderência atuam na melhoria da organização 

como um todo. Com o uso dos modelos,  a gestão dos processos e utilização das 

boas práticas tornam-se evidentes, ocasionando a melhoria contínua dos 

resultados organizacionais. 
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3  
 

Ferramentas de Avaliação 
de Processos de Software 

 

Este capítulo tem como objetivo fornecer uma visão geral sobre algumas 

ferramentas de avaliação de processos de software e realizar uma análise 

comparativa para definição dos requisitos da ProEvaluator 2.0.  

As seguintes ferramentas de avaliação de software são avaliadas: 

• SEAL OQ (WALKER, 1995); 

• PISA (FABBRINI et al, 2003); 

• Appraisal Assistant (Kitson et al, 2005); 

• Ambiente de Apoio  à Instituição Avaliadora MPS (MURADAS, 

2006); 

• Planilha de Avaliação MPS.BR (SOFTEX, 2007); 

• ProEvaluator - protótipo (MOURA, 2007). 

• FAPS (THIRY et al, 2008); 

• CMMI Appraisal Recorder (SUNETNANTA et al, 2009); 

O capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 3.1 apresenta a motivação para se investir em uma 

ferramenta de avaliação de processos de software; 

• A Seção 3.2 descreve a metodologia de pesquisa para seleção das 

ferramentas apresentadas neste capítulo; 
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• A Seção 3.3 descreve a ferramenta SEAL OQ; 

• A Seção 3.4 aborda a ferramenta PISA; 

• A Seção 3.5 aborda a ferramenta Appraisal Assistant; 

• A Seção 3.6 apresenta a ferramenta Ambiente de Apoio  à 

Instituição Avaliadora MPS;  

• A Seção 3.7 apresenta a planilha de Avaliação do MPS.BR;  

• Na Seção 3.8 o protótipo da ferramenta ProEvaluator que originou 

este trabalho é apresentado; 

• A Seção 3.9 descreve a evolução da ferramenta FAPS; 

• A Seção 3.10 descreve a ferramenta CMMI Appraisal Recorder; 

• Na Seção 3.11 é feita a análise comparativa entre as ferramentas; 

• Finalmente, a Seção 3.12 apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 

3.1 Motivação 

Os conceitos relacionados a processo de software já foram apresentados 

no capítulo anterior. Contudo, mesmo com a melhoria de processos, é notória a 

dificuldade na definição de um processo de software adequado para cada 

organização.  

A partir de todos os modelos de avaliação apresentados anteriormente, é 

interessante observar que todos os processos são parecidos e têm como 

principal objetivo gerar dados para que a organização possa analisar e 

estabelecer as metas para melhoria de processo. 

Muitas organizações realizam avaliações para atestar a aderência de seu 

processo a alguma norma ou modelo. A realização destas avaliações em geral é 

feita manualmente através do uso de planilhas MSExcel ou documentos em 

formato MSWord. O compartilhamento destes arquivos pode gerar alguns 

problemas como perda de dados, principalmente no momento da consolidação 

das informações da avaliação. Neste momento algum dado importante pode ser 
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perdido ou sobreposto por outro. E raramente é possível encontrar alguma 

informação relevante com base em lições aprendidas dentre os vários arquivos 

das auditorias.  

Outro item a ser considerado é que as organizações, em geral, têm 

processos aderentes a mais de um modelo ou norma. Com arquivos Word e 

excel não é possível compartilhar as evidências para diversas avaliações dentro 

de diferentes contextos. 

Atualmente existem no mercado algumas ferramentas que já realizam a 

automatização dos processos de avaliação, contudo se concentram em um 

modelo específico. 

3.2 Metodologia 

A seleção das ferramentas foi feita com base em uma pesquisa 

bibliográfica considerando as seguintes sentenças de busca:  

• appraisal tools;  

• evaluation tools; 

• CMMI appraisal tools;  

• ISO 15504 appraisal tools;  

• MR-MPS appraisal tools;  

• MPS.BR ferramentas;  

• ferramenta para avaliações de software;  

• appraisal assessment;  

• tool assessment ISO 15504;  

• tool assessment MPS.BR;  

• tool assessment CMMI.  

As fontes de pesquisa bibliográficas foram:  

• Google Scholar;  
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• ACM Portal; e  

• IEEExplorer.  

A partir dos resultados encontrados, foram priorizadas aquelas ferramentas 

com data de publicação a partir de 1995 e que apóiem avaliações nos modelos 

CMMI, MR-MPS e ISO/IEC 15504, além da disponibilidade de documentação e 

relevância. Até o momento da elaboração deste trabalho, foram identificadas 10 

ferramentas de avaliação de processos de software, dentro destes critérios. 

3.3 SEAL OQ 

 A ferramenta SEAL (WALKER, 1995) foi criada a partir de uma 

dissertação de mestrado de Richard Him Lok em 1995 com o objetivo inicial de 

ser um protótipo para realização de avaliação na ISO/IEC 15504.  

Após seu protótipo inicial, a mesma foi evoluída pelo projeto SPICE e 

em Outubro de 2006 já existia uma ferramenta completa de avaliação com um 

framework completo de registros para dimensão do processo e da capacidade 

contendo: 

• Todas as descrições e atributos das categorias de processo, 

atributos de processo e níveis de capacidade; 

• Todas as descrições e atributos das práticas básicas e de 

gerenciamento; 

• Todas as descrições e atributos dos produtos de trabalho incluindo 

suas associações de entrada e saída com as prática base; 

• Indicação dos requisitos para condução da avaliação, como 

entradas, responsabilidades, processo de avaliação e saídas; 

• Conjunto de relatórios para análise; 

• Criação de múltiplas avaliações para uma organização; 

• Auxílio na condução da avaliação com o completo processo de 

avaliação SPICE armazenado online. 
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Após a primeira fase Trial da ferramenta, foi liberada mais uma versão 

com outras melhorias, dentre as quais podemos destacar: 

• Suporte aos questionários SPICE; 

• Possibilidade de atuação em 3 níveis de detalhamento das 

avaliações (primeiro nível – baseado nas práticas base, 

representando o nível mais detalhado, segundo nível – baseado 

nas práticas de gerenciamento e o terceiro nível – sendo o mais 

alto nível, responsável por uma avaliação de atributo de processo 

apenas); 

Capa projeto pode manter o seu próprio framework de processos e 

práticas, que inicial é baseado no modelo de referência da ISO/IEC 15504. Com 

isso novos projetos poderão se basear no modelo de referência em questão ou 

ainda em algum modelo customizado. 

A interface gráfica desta ferramenta é compatível com o Microsoft 

Windows 3.1/95, e o banco de dados é relacional e local. Um exemplo da sua 

utilização pode ser visualizado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Ferramenta SEAL - Tela principal e de configuração da avaliação 

3.4 PISA 

A ferramenta PISA (FABBRINI et al, 2003) contempla a automatização 

das atividades de coleta/validação dos dados e fornecimentos de notas aos 

atributos de processos, aderentes à norma ISO/IEC 15504.  

Sua automatização contempla as etapas de preparação, coleta de dados, 

avaliação e emissão de relatórios. A primeira etapa, de preparação, consiste na 

configuração das informações da avaliação como os dados da organização, 

pesos das características da avaliação e o escopo. 

A segunda etapa é composta dos checklists de avaliação que devem ser 

preenchidos. A etapa a seguir contempla as atividades de análise das práticas da 

base e de gerenciamento, automaticamente. E na última etapa, o relatório final 

de avaliação é gerado e encaminhado. 
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Um ponto forte da ferramenta é que a mesma pode ser utilizada por 

organizações com diferentes domínios de aplicação e tamanho, assim como 

pode ser adaptável a pequenas evoluções da norma. Contudo tem como restrição 

que o seu escopo refere-se apenas à norma ISO/IEC 15504. 

Um exemplo da interface gráfica da ferramenta pode ser visualizado na 

Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Ferramenta PISA - Módulo de Atribuição de Notas 

3.5 Appraisal Assistant 

A ferramenta Appraisal Assistant foi desenvolvida pelo Software Quality 

Institute, Griffith University, em 2005, com o objetivo de prover a automação 

da avaliação de capacidade ou maturidade de uma organização seguindo os 

requisitos da ISO/IEC 15504 e dos requisitos de avaliação do modelo CMMI 

(KITSON, 2005). Esta ferramenta segue uma abordagem explícita dirigida à 

evidência para registrar a informação gerada por uma avaliação. Seus principais 

requisitos são: 

• Suporta os múltiplos modelos, CMMI e ISO/IEC 15504; 
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• Suporta múltiplos métodos de avaliação como SCAMPI A e B e o 

modelo genérico da ISO/IEC 15504; 

• Suporta a conversão dos resultados de um modelo para o outro; 

• Separa os registros de documentação dos registros de entrevista; 

• Gera automaticamente vários relatórios. 

Um exemplo da interface da ferramenta pode ser visualizado na Figura3.3. 

 
Figura 3.3 - Ferramenta Appraisal Assistant - Tela de Associação das 
evidências com as práticas 

3.6 Ambiente de Apoio  à Instituição Avaliadora MPS 

Com o objetivo de apoiar as IA’s MPS (Instituições Avaliadoras do 

Programa de Melhoria do Software Brasileiro) foi desenvolvido um ambiente de 

apoio ao processo de avaliação e à gerência das atividades das IA’s. Este 

ambiente é uma customização do meta-ambiente CORE-KM (GALLOTA, 2004) 

favorecendo a disseminação dos conhecimentos e experiências adquiridos 

durante o  processo de avaliação. 
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Este ambiente foi construído a partir de um estudo do modelo de 

avaliação do MPS.BR que resultou no conjunto de requisitos (MURADAS, 

2006): 

• O ambiente deveria permitir o acompanhamento das avaliações da 

IA, com a impressão de um relatório da situação atual de uma 

avaliação; 

• O ambiente deveria permitir a execução do processo de avaliação 

da IA; 

• O ambiente deveria apoiar a escolha de profissionais a partir de 

suas características e disponibilidades; 

• O ambiente deveria permitir a consulta dos profissionais sobre o 

seu interesse em participar de uma avaliação, e, 

• O ambiente deveria permitir a avaliação dos Avaliadores Adjuntos 

pelo Avaliador Líder ao final da avaliação. 

Da a integração com a ferramenta SAPIENS desenvolvida para a estação 

TABA por (SANTOS et al, 2003) foram levantadas outras funcionalidades que 

poderiam auxiliar uma IA a escolher uma equipe de avaliação como por 

exemplo: 

• A ferramenta deveria permitir o cadastro/consulta de profissionais 

com suas competências. 

Outro módulo foi criado na seqüência para controle das agendas da 

equipe de avaliação e ainda um módulo para avaliação que gera um workflow 

com os estados apresentados abaixo: 

• Pedido de proposta: uma empresa entra em contato com a IA para 

solicitar uma proposta de avaliação MPS; 

• Proposta enviada: a IA envia a proposta à Empresa; 

• Proposta aprovada: a Empresa selecionou esta IA para realizar a 

avaliação MPS; 
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• Planejamento da avaliação: avaliação está sendo planejada. Esta 

fase se inicia quando o template do plano de avaliação é enviado à 

Unidade Organizacional; 

• Preparação da avaliação: a avaliação está sendo preparada. Esta 

fase se inicia quando o template da planilha de indicadores é 

enviada à Unidade Organizacional a ser avaliada 

• Em avaliação: a avaliação está sendo realizada na Unidade 

Organizacional. Esta fase tem início com a reunião inicial 

realizada na Unidade Organizacional. 

• Registrando Resultados: a SOFTEX está registrando os dados da 

avaliação em seu site. 

• Avaliação Finalizada: todas as atividades da avaliação foram 

realizadas. 

• Não realizada: a Empresa selecionou outra IA para realizar a 

avaliação ou desistiu de realizá-la. 

A ferramenta é web e não está disponível para uso externo, apenas para 

usuários liberados pela COPPE/RJ. Um exemplo da sua interface pode ser 

visualizado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4 - Ambiente de Apoio à Instituição Avaliadora MPS - Tela de cadastro 

das informações da organização 

3.7 Planilha de Avaliação MPS.BR 

Em várias avaliações MPS.BR, os avaliadores não utilizam nenhuma 

ferramenta automatizada, além de uma planilha de indicadores em Excel. Nesta 

planilha existem todos os itens do modelo MPS.BR e seus respectivos 

resultados esperados. 

 Durante a fase de planejamento da avaliação, a planilha de indicadores é 

enviada para a organização a ser avaliada pelo avaliador líder. Então a 

mesma é preenchida inicialmente por membros da unidade organizacional 

com as evidências que comprovem a implementação dos processos e 

dos atributos do processo, através de seus resultados esperados. 

Durante a fase de execução da avaliação, após a 

realização de uma entrevista, as afirmações são analisadas e sintetizadas 

confirmando  a implementação dos resultados esperados e registra o nome de 

quem fez a afirmação junto ao resultado correspondente na planilha de 

indicadores. 
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Ao final da avaliação, a planilha contém todos os resultados esperados 

para os processos e seus atributos que estão sendo avaliados. Para cada 

resultado esperado, evidências que comprovam que o resultado foi alcançado 

são inseridas. Para cada evidência, identifica-se a fonte da mesma e os 

projetos aos quais ela pertence. Caso a evidência não pertença a projetos 

específicos, e sim à organização toda, informa-se que se trata de uma 

evidência organizacional. 

O avaliador também informa um conceito para cada projeto e cada 

resultado esperado, através da análise das evidências do projeto. Baseado nos 

conceitos informados, calcula-se o conceito geral do resultado esperado. 

Se todos os resultados esperados de um processo forem satisfatórios, então 

o processo como todo é dito como satisfeito. Caso todos os processos sejam 

caracterizados como satisfeitos, conclui-se que a organização atingiu 

aquele nível organizacional almejado. 

3.8 ProEvaluator (protótipo) 

A ferramenta ProEvaluator foi criada por J. Moura (MOURA, 2007) com 

a finalidade de automatizar as atividades relacionadas à avaliação de um 

processo de desenvolvimento de software. Ela oferece suporte às fases: 

“Realizar a Avaliação” e “Documentar os Resultados da Avaliação”, definidas 

no Processo de Avaliação do MPS.BR.  

Originalmente esta ferramenta faria parte do ImPProS que é um ambiente 

de implementação progressiva de processo de software (OLIVEIRA, 2005) que 

tem como principal objetivo apoiar a implementação de um processo de 

software em uma organização. Mas, na sua versão inicial, ela não pode fazer 

parte do ambiente ImPProS por não contemplar um modelo genérico de 

processos. 

Os principais objetivos da ferramenta ProEvaluator em sua versão 

original são:  
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• Oferecer suporte ao processo de avaliação interna das 

organizações, para concepção de um diagnóstico dos processos 

através do levantamento dos pontos fortes ou fracos; 

• Oferecer suporte à pré-avaliação realizada pelas organizações após 

a implantação dos seus processos. Ela serve para avaliar se a 

organização já está pronta para ser avaliada oficialmente por uma 

Instituição Avaliadora MPS.BR; 

• Oferecer suporte à atividade de avaliação de processos de software 

definida no Método de Avaliação MPS.BR. A ferramenta poderá 

ser utilizada pelas Instituições Avaliadoras credenciadas pela 

SOFTEX para realizar a avaliação oficial MPS.BR. 

As atividades da avaliação estão agrupadas em cinco fases: criação da 

avaliação, cadastro de evidências, atribuição dos conceitos, análise dos 

resultados e documentação dos resultados. A fase de cadastro de evidência pode 

ser visualizada na Figura 3.53.5. 

 

Figura 3.5 - Ferramenta ProEvaluator - Tela de Avaliação de Processo 

A evolução desta ferramenta para uma plataforma web e aderente a 

outros modelos além do modelo MPS.BR, é a ProEvaluator 2.0, apresentada 
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neste trabalho. A ProEvaluator versão inicial, não chegou a ser utilizada por 

empresas, para avaliação de seus processos no modelo MPS.BR.   

3.9 FAPS 

A ferramenta FAPS (Ferramenta para Apoiar Avaliações de Processos de 

Software) foi desenvolvida em 2007, pela equipe do LQPS (Laboratório de 

Qualidade e Produtividade de Software) da UNIVALI (Universidade do Vale do 

Itajaí) em cooperação com a II-MPS.BR Incremental Tecnologia Ltda (THIRY 

et al, 2008). A FAPS é gratuita e tem uma versão para testes disponibilizada no 

site www.incremental.com.br/faps. 

Esta ferramenta suporta os modelos de referência CMMI-DEV (na versão 

1.2) e MR-MPS, além da norma ISO/IEC 15504. Todas as avaliações são 

armazenadas em um banco de dados, sendo possível reaver avaliações 

realizadas anteriormente. Usualmente, a unidade organizacional precisará das 

evidências de acordo com o modelo/norma e método de avaliação. A avaliação 

dos processos é realizada de forma semi-automática, sendo necessário que os 

avaliadores caracterizem os processos confirme sua experiência. Esta 

ferramenta não compartilha evidências entre auditorias realizadas. 

3.10 CMMI Appraisal Recorder 

A versão 2009 da ferramenta CMMI Appraisal Recorder faz parte de um 

conjunto de ferramentas destinadas a avaliações de processos, desenvolvido 

pela empresa sueca SE-CURE AG (SUNETNANTA et al, 2009). Sua finalidade 

é reduzir custos na implantação de um processo de melhoria e apoiar a 

condução de auto-avaliações a partir de um modelo de referência. Também 

pode ser usada como uma preparação para uma avaliação oficial. A ferramenta 

suporte o modelo CMMI-DEV (versão 1.2), não oferecendo suporte ao modelo 

MR-MPS e à norma ISO/IEC 15504. 
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3.11 Análise Comparativa entre as Ferramentas de Avaliação de 
Processos de Software 

Uma análise comparativa entre as ferramentas de avaliação de processos 

foi realizada para direcionar a elicitação de requisitos da evolução da 

ferramenta ProEvaluator para a versão 2.0. 

Considerando o contexto deste trabalho, foram estabelecidos 11 critérios 

para permitir uma análise mais objetiva das ferramentas. Os critérios foram 

adaptados a partir dos critérios sugeridos por (Moura, 2007).  

A caracterização de cada critério será de acordo com o Quadro 3.1. Os 

critérios e as orientações para a caracterização de cada um são os seguintes: 

• Aderência ao modelo CMMI-DEV: se a ferramenta  é aderente a 

todos os itens descritos no modelo CMMI-DEV; 

• Aderência ao modelo MPS.BR: se a ferramenta  é aderente a todos os 

itens descritos no modelo MPS.BR; 

• Aderência a norma ISO/IEC 15504: se a ferramenta  é aderente a 

todos os itens descritos na norma ISO/IEC 15504; 

• Aderência a todas as etapas de avaliação do método SCAMPI (que 

será utilizado como base para este trabalho); 

• Suporte a relatórios: se a ferramenta fornece suporte aos relatórios 

necessários para comunicação dos dados da avaliação; 

• Suporte ao compartilhamento de evidências entre avaliações: se a 

ferramenta possui a funcionalidade de compartilhar as evidencias 

utilizadas numa avaliação de um modelo com outra avaliação deste 

mesmo modelo ou de outro modelo; 

• Integração com ambiente PSEE: se a ferramenta faz parte ou é 

integrada a algum ambiente de implementação progressiva de 

software. 
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Quadro 3.1 – Avaliação das Ferramentas de Avaliação de Processos 
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SEAL 
Sim Não Não Sim Não Sim Não Não 

PISA 
Não Não Não Sim Não Sim Não Não 

Appraisal Assistant 
 

Sim Sim Não Sim Não Sim Não Não 

Ambiente de Apoio às 
Avaliações MPS.BR 

Sim Não Sim Não Não Sim Não Sim 

Planilha de avaliação 
MPS.BR 

Sim Não Sim Não Não Sim Não Não 

ProEvaluator - 
protótipo 

Sim Não Sim Não Não Sim Não Não 

FAPS 
 

Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não 

CMMI Appraisal 
Recorder 

Não Não Não Não Não Sim Não Não 

 

A partir deste quadro comparativo foi possível extrair algumas 

conclusões que serão utilizadas para estabelecimento dos requisitos da evolução 

da ferramenta ProEvaluator para a versão 2.0: 

• Apenas a FAPS (THIRY et al, 2008) possui aderência aos 3 

modelos apresentados neste trabalho. As demais ferramentas não 

possuem esta funcionalidade que pode ser considerada como 

muito importante para fornecer o suporte necessário ao 

compartilhamento das evidências dentre as avaliações realizadas 

nos 3 modelos.  

• Nenhuma das ferramentas citadas possui o compartilhamento de 

evidências entre os modelos apresentados neste trabalho. Isto 

demonstra que esta funcionalidade poderá apresentar uma 

inovação para a ProEvaluator 2.0. 

• Apenas a ferramenta Ambiente de Apoio  à Instituição Avaliadora 

MPS (MURADAS, 2006), está integrada a um ambiente PSEE. 
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Esta funcionalidade é importante na reutilização de informações já 

existentes dentro do ambiente. No caso das demais ferramentas, as 

mesmas são utilizadas de forma independente e as informações 

não são reutilizadas por outras ferramentas. 

• Todas as ferramentas apresentaram a funcionalidade de suporte ao 

uso dos relatórios. Esta funcionalidade é importante para fornecer 

a visibilidade necessária a todos os envolvidos na organização e 

para cumprir parte do processo de divulgação dos resultados. 

• E nenhuma das ferramentas está aderente a todas as etapas de uma 

avaliação, conforme método SCAMPI que será utilizado neste 

trabalho. 

• Deste quadro comparativo, é possível destacar à inovação presente 

nas funcionalidades de compartilhamento de evidências dentre 

avaliações nos modelos apresentados neste trabalho e na aderência 

a todas as etapas do método SCAMPI. 

3.12 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o estudo de diversas ferramentas de avaliação 

de processos de software. Ficou claro que, a maioria delas oferecia suporte ao 

modelo de avaliação definido na norma ISO/IEC 15504, muito difundido nos 

países europeus.  

Apenas duas ferramentas se baseavam no processo de avaliação MPS.BR 

e no CMMI DEV, sendo que em contextos distintos. E em nenhuma delas é 

possível o compartilhamento de evidências entre auditorias distintas, sendo este 

o principal ponto de inovação a ser considerado na versão 2.0 da ferramenta 

ProEvaluator. 
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4  
ProEvaluator 2.0: Uma 
Ferramenta de Apoio à 

Avaliação de Processos de  
Software 

 

Este capítulo apresenta a evolução da ferramenta de apoio à avaliação de 

processos de software, a ProEvaluator (versão 2.0). 

A seguir será especificado cada um dos elementos que compõem a 

ProEvaluator 2.0 e serão feitas algumas considerações sobre sua 

implementação. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 4.1 apresenta uma motivação sobre a ferramenta 

ProEvaluator 2.0; 

• A Seção 4.2 destaca os objetivos da ferramenta ProEvaluator 2.0; 

• A Seção 4.3 apresenta a integração da ProEvaluator 2.0 com as 

ferramentas do ambiente ImPProS, ao qual está inserida 

• Na Seção 4.4 é evidenciado o modelo genérico de avaliação de 

processos utilizado pela ferramenta ProEvaluator; 

• A Seção 4.5 apresenta o modelo genérico de melhoria de 

processos aderente aos principais modelos estudados no capítulo 2 

e utilizado pela ferramenta ProEvaluator; 

• Na Seção 4.6 os requisitos, usuários e a modelagem da 

ProEvaluator 2.0 são descritos; 
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• Na Seção 4.7 é detalhada a arquitetura da ProEvaluator 2.0; 

• A Seção 4.8 descreve o projeto de desenvolvimento da 

ProEvaluator 2.0, contendo equipe, cronograma e custo; 

• Na Seção 4.9 é analisada a aderência da ProEvaluator 2.0 com o 

método de avaliação SCAMPI que foi utilizado como método 

escolhido para este trabalho; 

• Por fim, a Seção 4.10 apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 

4.1 Motivação 

A avaliação de processos de software permite alcançar níveis cada vez 

mais altos de desempenho dos processos, pois possibilita que sejam 

identificadas as forças e deficiências dos processos em uso e, se for realizada 

continuamente, viabiliza a monitoração e o controle dos processos, tornando 

possível verificar se alterações realizadas nos processos realmente obtiveram o 

resultado esperado. 

Dentro deste contexto é que a ferramenta ProEvaluator 2.0 se encaixa, de 

forma a propor uma automatização do processo de avaliação e auxiliando na 

tomada de decisão no planejamento das melhorias em uma organização. 

4.2 Objetivos da ferramenta ProEvaluator 2.0 

A ferramenta ProEvaluator foi originada do trabalho de (MOURA, 2007). 

Contudo a mesma só contemplava a automação do método de avaliação do 

MPS.BR, o MA.MPS, detalhado anteriormente na Seção 3, fornecendo suporte 

às fases de “Preparar para a Realização da Avaliação”, “Realizar a Avaliação” e 

“Documentar os Resultados da Avaliação”. 

Para este trabalho foi proposta uma evolução na ProEvaluator, para a 

versão 2.0, considerando um modelo genérico de avaliação de processos 

aderente aos principais métodos de avaliação: SCAMPI, MA.MPS e ISO/IEC 
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15504. A partir disto a ferramenta passa a integrar o Ambiente de 

Implementação Progressiva de Software, o ImPPros (OLIVEIRA, 2005).   

4.3 Integração com o ambiente ImPProS 

Conforme já explicado no capítulo 2, a ferramenta ProEvaluator (versão 

2.0) pertence ao ambiente de implementação progressiva ImPPros. 

A integração será da forma de arquivo XML, com todos os dados 

resultantes das avaliações da organização. Estes dados incluem informações 

como aderência dos projetos e da organização ao modelo escolhido, quais as 

evidências que atestam isto e quais as considerações relevantes do processo de 

avaliação. 

Os arquivos XML são gerados durante ou após a avaliação e são 

armazenados em um diretório compartilhado entre as aplicações. Cada 

aplicação do ambiente pode acessar o diretório e extrair as informações 

relevantes. Caso o usuário deseje visualizar o arquivo XML, ele poderá realizar 

um download do mesmo pela ProEvaluator 2.0. 

Os dados resultantes da ferramenta ProEvaluator 2.0  podem ser 

utilizados pelas ferramentas do ambiente segundo o seguinte contexto: 

• ProDefiner: Os dados da avaliação da organização podem ser 

utilizados no ciclo de melhoria de processos, na etapa de re-

definição do processo; 

• ProEnacter: Os dados da avaliação são utilizados para 

acompanhamento do processo como um todo. Através deles é 

possível detectar todas as deficiências em um determinado item do 

modelo e assim atuar nas melhorias.  

• ProImprove: Esta ferramenta poderá utilizar os dados referentes às 

observações e deficiências como checklist para a realização das 

melhorias. 
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• ProAnalyser: Esta ferramenta irá utilizar os dados referentes à 

avaliação da organização como forma de tomada de decisão no 

processo de melhoria da organização. 

A integração do ImPProS através do uso de arquivo XML poderá ser 

visualizada na Figura 4.1, contudo a ferramenta poderá ser utilizada 

independente do ambiente ImPProS. 

 

 

Figura 4.1 - Integração no ambiente ImPProS 

4.4 Modelo genérico de avaliação de processos 

A ferramenta ProEvaluator 2.0 fornece as funcionalidades necessárias 

para execução de um fluxo genérico de avaliação, baseado no método SCAMPI 

e consequentemente na norma ISO/IEC 15504 . 

Para elaboração deste fluxo foram estudados os métodos de avaliação de 

processos, já apresentados no capítulo 2, e foi possível verificar que os mesmos 

têm uma série de atividades em comum. 

O fluxo genérico que a ProEvaluator fornece suporte está representado 

na Figura 4.2 e melhor detalhado posteriormente. 
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Figura 4.2 - Modelo Genérico para avaliação de processos 

 

O processo “Planejar a avaliação” consiste na geração de todos os 

artefatos de planejamento. Tem como principais atividades: 

• Analisar o escopo da avaliação bem como seus requisitos; 

• Estabelecer o time envolvido com a avaliação; 

• Elaborar um plano de avaliação, contendo todo o detalhamento de 

como deve ser realizada a condução da auditoria e relato de seus 

resultados. Este plano de avaliação deve conter toda a estratégia 

que será utilizada para coleta das evidências; 

• Preparar o time envolvido com a avaliação através de 

treinamentos; 

• Analisar as evidências enviadas previamente pelo patrocinador da 

empresa; 

• Obter o comprometimento do patrocinador da empresa. 

 O processo “Conduzir avaliação” consiste na realização da mesma. O 

processo “Relatar os resultados” consiste na finalização da avaliação. Neste 

processo final será apresentado se a organização atende aos requisitos 

necessários do(s) modelo(s) ou norma(s) de referência que escolheu ser 

avaliada. As principais atividades desta fase são: 

• Entregar os resultados da avaliação; 

• Arquivar os resultados da avaliação. 
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Dentro do modelo genérico foram estabelecidas as graduações para 

cumprimento dos itens do modelo. As graduações podem ser visualizadas no 

Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 Caracterização de Implementação de Prática (CMU/SEId, 2001) 

Nível de Implementação da 

Prática 

Caracterização 

Totalmente Implementada • O indicador direto está presente e julgado adequado 

• Existe pelo menos um indicador indireto e/ou afirmação 
para confirmar a implementação 

• Não foi notada nenhuma fraqueza substancial 

Largamente Implementada • O indicador direto está presente e julgado adequado 

• Existe pelo menos um indicador indireto e/ou afirmação 
para confirmar a implementação 

• Foi notada uma ou mais fraquezas 

Parcialmente 

Implementada 

• O indicador direto não está presente ou é julgado 
inadequado 

• Artefatos ou afirmações sugerem que alguns aspectos da 
prática estão implementados  

• Foi notada uma ou mais fraquezas 

Não Implementada • Qualquer situação diferente das acima 

4.5 Modelo genérico para relacionamento dos principais modelos 
e normas de referência 

Um dos objetivos já detalhados da ferramenta ProEvaluator 2.0 é 

apresentar um modelo genérico que suporte o relacionamento entre os 

principais modelos e normas de referência, de forma a facilitar o 

compartilhamento entre as evidências dos mesmos. Os modelos de referência 

utilizados foram CMMI, MPS.BR e ISO/IEC 15504.  

A partir de uma análise dos mesmos foi criado o modelo proposto para 

este trabalho que integra os itens que podem ser mapeados em conjunto dos 

modelos e normas, mas mantém  as especificidades de cada modelo e norma de 

referência. O modelo proposto pode ser visualizado na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Modelo de classes - ProEvaluator 
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O ponto inicial para guiar o entendimento do modelo é a unidade 

principal que é o processo. Este é aderente tanto ao item “área de processo” do 

modelo CMMI DEV quanto ao item  “processo” do modelo MR.MPS e da 

ISO/IEC 15504. Este item é obrigatório  bem como o item modelo. O item 

processo está contido dentro do universo de modelo e um modelo pode conter 

mais de um processo. A entidade modelo representa os modelos estudados neste 

trabalho, como por exemplo CMMI DEV e MR.MPS. O modelo ainda pode 

pertencer a um framework, como por exemplo, o modelo CMMI DEV pertence 

ao framework CMMI for Development. Esta entidade framework  não é 

obrigatória no modelo apresentado na Figura 4.3. 

Todas as demais entidades do modelo são opcionais. O processo pode 

estar incluso em uma categoria de processo e/ou em uma disciplina. Estes 

itens  foram originados principalmente da ISO/IEC 15504. O processo pode 

conter níveis de capacidade e/ou níveis de maturidade, ou ainda resultados. 

Os resultados são provenientes da ISO/IEC 15504 e do MR.MPS. Já o conceito 

de nível de capacidade também é da ISO/IEC 15504 e do CMMI. Os níveis de 

maturidade estão presentes nos modelos CMMI e no MR.MPS. 

Os objetivos genéricos e específicos foram retirados do modelo CMMI, 

bem como suas respectivas práticas e subpráticas. Ainda é possível utilizar as 

entidades de nota, referência, produto de trabalho e exemplo, presentes tanto 

na ISO/IEC 15504 quanto no CMMI e MR.MPS para obtenção de um maior 

entendimento dos mesmos. Todos os itens de um modelo poderão ser 

relacionados com outros itens de forma a obter o compartilhamento de 

evidências entre avaliações de modelos diferentes. 

As entidades descritas acima contém um atributo “temEvidencia”, para 

ser utilizado no momento do cadastro do modelo. Este atributo será utilizado 

pela ProEvaluator 2.0 no momento da execução da avaliação, permitindo então 

o cadastro da evidência para as entidades as quais o atributo citado for 

verdadeiro.  

A entidade evidência será utilizada no momento do cadastro das 

evidências (na etapa de execução da avaliação). 
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A partir deste modelo genérico, qualquer novo modelo que atender aos 

requisitos abaixo poderá ser avaliado pela ferramenta ProEvaluator 2.0. Os 

requisitos necessários são: 

• Ser estuturado em níveis; 

• Ter como base o conceito de processo ou área de processo; 

4.6 Requisitos da ProEvaluator 

Os requisitos da evolução da ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) foram 

obtidos a partir do uso da técnica de benchmarking com outras ferramentas de 

avaliação de processos baseadas em métodos. 

Os parâmetros que foram avaliados foram: 

• Escopo de atuação da ferramenta (modelos de referência de 

melhoria de processos); 

• Principais funcionalidades; 

• Gratuidade. 

Conforme explicado no Capítulo 3, já existem ferramentas para 

automação das principais atividades da avaliação de software. Contudo o 

escopo de trabalho das ferramentas só cobre parte das atividades ou um modelo 

específico. A proposta para este trabalho é reunir todos os requisitos das 

ferramentas apresentados anteriormente e acrescentar as funcionalidades que 

faltam como por exemplo: possibilitar a utilização de vários modelos de 

avaliação para a mesma organização utilizando em conjunto as evidências. 

De acordo com a comparação entre as ferramentas e conforme sugestão 

de J. Moura (MOURA, 2007) em seu trabalho, foram extraídos os seguintes 

requisitos para a ferramenta ProEvaluator (versão 2.0): 

1. Ferramenta web – a ferramenta deverá ser implementada em uma 

arquitetura web de forma a possibilitar o acesso dos dados a partir 

de qualquer localidade que tenha internet; 
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2. Extensão para outros modelos de avaliação – a ferramenta deverá 

possibilitar a extensão para outros modelos de avaliação de 

processos como SCAMPI, ISO/IEC 15504, entre outros; 

3. Estabelecimento de um meta-modelo para um processo de 

avaliação genérico, de forma que a ProEvaluator consiga fazer 

parte do ambiente ImPPros – a ferramenta atualmente não prove o 

cadastro por parte do usuário do modelo de avaliação, entre outras 

informações; 

4. Integração com o ambiente ImPPros – a ferramenta deverá 

possibilitar a integração com as demais ferramentas do ambiente 

ImPPros, através do uso de arquivo XML; 

5. Mapeamento dos relacionamentos entre modelos estruturados de 

vários níveis. 

6. Compartilhamento das evidências entre as avaliações realizadas – 

uma mesma evidência poderá ser utilizada por mais de um modelo 

de avaliação de processos; 

7. Importação/Exportação dos dados da auditoria para a ferramenta - 

a ferramenta deve permitir a exportação de dados da avaliação 

para uma planilha Excel. Atualmente, as avaliações dos diversos 

modelos são realizadas através de planilhas. Para tornar a 

migração da planilha para a ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) 

gradual, é importante que essa ferramenta suporte a importação de 

dados da planilha e a exportação de dados para uma planilha 

Excel; 

8. Inclusão das atividades dos processos de Planejamento e 

Preparação da Avaliação; 

9. Controle de acesso - é preciso fazer a autenticação dos mesmos, de 

forma a evitar que o usuário comum atribua conceitos para os 

resultados esperados do processo ou para o próprio processo; 
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10. Análise da regra de cobertura - a ferramenta deve analisar a regra 

de cobertura das afirmações para confirmar se um determinado 

resultado foi alcançado nos projetos; 

11. Verificação de pendências - no momento da atribuição de notas, o 

sistema deve verificar se a caracterização do grau de 

implementação foi estabelecida; 

12. Gratuidade – ferramenta disponível para download gratuitamente 

(exceto a ferramenta PISA e o ambiente de apoio a avaliação 

MPS); 

13. Geração de relatórios – as ferramentas possibilitam a geração dos 

relatórios sobre os dados coletados na auditoria; 

14. Suporte a atribuição de notas ou conceitos  – o usuário pode 

adicionar as notas de acordo com a análise das evidências da 

avaliação, conforme modelo(s)  de referência ou norma(s) 

estabelecidos; 

15. Cadastro das informações da organização (projetos, equipes, 

evidências, cronograma) – o usuário precisa cadastrar todos os 

dados referentes à organização que está sendo avaliada; 

16. Suporte a todas as atividades genéricas dos processos de 

avaliação; 

17. Análise dos resultados da auditoria – a ferramenta tem que prover 

o suporte a análise dos resultados da auditoria, visando à 

elaboração de um plano de ação para os pontos fracos encontrados 

durante a avaliação; 

18. Transformar o caminho das evidências em links, para que o 

avaliador possa acessar os artefatos com mais facilidade; 

19. Apresentar os critérios utilizados para avaliação dos processos, 

facilitando sua utilização por pessoas com pouca experiência em 

avaliação; 
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20. Suportar uma apreciação final sobre os dados da avaliação, 

fazendo uma análise crítica. Essa informação poderia ser anexada 

ao relatório final gerado pela ferramenta; 

21. Oferecer dicas de implantação do modelo, de acordo com a 

natureza dos problemas encontrados durante a avaliação; 

22. Prover uma validação da Regra de Cobertura onde a ferramenta 

deve analisar a regra de cobertura das afirmações para confirmar 

se um determinado resultado foi alcançado nos projetos. 

4.6.1 Usuários 

Os usuários da ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) são: 

• Equipe de avaliação: a equipe de avaliação poderá acrescentar dados 

referentes ao planejamento, execução e divulgação dos resultados para a 

organização. 

• Patrocinador da empresa que está sendo avaliada: o patrocinador poderá 

ter acesso aos relatórios referentes aos resultados das avaliações 

realizadas; 

• Equipe da empresa envolvida nas avaliações: a equipe da empresa poderá 

incluir dados na ferramenta, como os dados organizacionais e também 

consultar os resultados das avaliações realizadas. 

4.6.2 Diagrama de Atividades 

O fluxo de funcionamento da ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) pode 

ser visualizado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 - Fluxo das atividades da ferramenta ProEvaluator (verso 2.0) 

O fluxo na ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) pode ser iniciado de 2 

(duas) formas: 

• Cadastrar novo modelo e/ou norma: esta atividade prevê o cadastro do 

novo modelo e/ou norma e o fornecimento das informações de qual (is) 

item (ns) do modelo e/ou norma contém as evidências. E se os itens 

podem ser relacionados com outros itens de modelos já cadastrados 

previamente na ProEvaluator (versão 2.0). Após esta atividade, a 

próxima atividade a ser realizada é de “Planejar a auditoria”. 

• Planejar a auditoria: nesta atividade, os dados da organização em 

questão, dos projetos que irão participar da auditoria e dos colaboradores 

serão informados. Além deste dados, as atividades  referentes às 

auditorias serão informadas, com prazo e responsáveis. 
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Com o término da etapa de planejamento, a próxima etapa é a de 

execução. Nesta atividade, é necessária a realização do cadastro das 

evidências. As evidências podem ser por projetos ou organizacionais.  

Concluída a etapa de execução (cadastro das evidências), a 

próxima atividade é de divulgar os resultados da auditoria. Nesta 

atividade, os relatórios geram a aderência dos itens ao modelo escolhido 

a partir do cadastro das evidências e atribuições de ratings. 

4.6.3 Diagrama de Casos de Uso da ProEvaluator (versão 2.0) 

Dentro da modelagem da ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) foi 

elaborado um diagrama de casos de uso para definir as funcionalidades do 

sistema. A descrição de cada caso de  uso encontra-se no repositório de 

documentação do projeto ProEvaluator 2.0 situado no link: 

http://www.cin.ufpe.br/~imppros/proEvaluator2_0.   

Na Figura 4.5 será apresentado o diagrama de casos de uso para o 

usuário Avaliador. 

 

Figura 4.5 - Diagrama de Casos de Uso da Ferramenta ProEvaluator 2.0 para o 
usuário Avaliador. 
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4.7 Arquitetura da ProEvaluator 2.0 

A evolução da ferramenta ProEvaluator foi construída utilizando-se a 

tecnologia Java J2EE para ambiente web (TEMPLE, 2004). Os dados de suas 

entidades são armazenados no SGBD MySQL (ULLMAN, 2006) com uso da 

arquitetura hibernate 2-tier (IVERSON, 2005), conforme estrutura apresentada 

na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Arquitetura do Hibernate 2-tier 

Com esta arquitetura, a camada de interface com o usuário (aplicação) se 

isola da camada de banco de dados e não é necessário colocar código SQL no 

código Java para ações de inserir, alterar e remover objetos. O hibernate através 

de seu arquivo properties mapeia o objeto com o a entidade do banco de dados. 

A camada de aplicação foi desenvolvida com uso da arquitetura MVC – 

Model View Control, com Struts 2 (IVERSON, 2005). Na Figura 4.7 é 

demonstrada a arquitetura MVC. 

 

Figura 4.7 - Arquitetura MVC com Struts 
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O Struts 2 é um framework de código aberto desenvolvido pela Fundação 

Apache para desenvolvimento de aplicações Web com Java EE que encoraja a 

programação no modelo MVC (Model-View-Controller). Ele provê um tratador 

de requisições e de respostas, que auxilia o tratamento das interações entre 

cliente e servidor. Também é disponibilizado um conjunto de bibliotecas de 

tags para facilitar a construção de aplicações baseadas em forms HTML. 

4.8 Projeto de Desenvolvimento 

O projeto de desenvolvimento da evolução da ferramenta ProEvaluator 

2.0 será apresentado nas Seções a seguir: 

4.8.1 Equipe 

Para desenvolvimento da ferramenta ProEvalutor (versão 2.0), foram 

utilizados 3 desenvolvedores, sendo que 1 deles assumiu o papel de analista de 

sistemas. Todos os desenvolvedores além de codificar também realizaram testes 

na ferramenta. 

4.8.2 Cronograma e Custo 

O cronograma do desenvolvimento da ProEvaluator 2.0 poderá ser 

visualizado no Quadro 4.2: 

Quadro 4.2 Cronograma do Projeto de Desenvolvimento 

Id Atividade Data Inicial Data Final Responsável (is) 

01 Elicitação de requisitos 07/01/2008 30/04/2008 Analista de 

Sistemas 

02 Elaboração da arquitetura e 

modelos de casos de uso e 

atividades 

02/05/2008 30/06/2008 Analista de 

Sistemas 

03 Desenvolvimento dos requisitos 01/07/2008 01/04/2009 Desenvolvedores 

04 Teste dos requisitos 01/09/2008 01/05/2009 Desenvolvedores 

05 Homologação dos requisitos 01/05/2009 10/05/2009 Analista de 
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Sistemas 

O custo do projeto de desenvolvimento da evolução da ferramenta 

ProEvaluator (versão 2.0) será apresentado na forma de esforço aproximado em 

horas dos colaboradores envolvidos (Quadro 4.3). 

Quadro 4.3 Esforço aproximado dos colaboradores envolvidos no projeto 

Id Atividade Esforço em horas 

01 Elicitação de requisitos 80 horas 

02 Elaboração da arquitetura e modelos de casos 

de uso e atividades 

40 horas 

03 Desenvolvimento dos requisitos 400 horas 

04 Teste dos requisitos 120 horas 

05 Homologação dos requisitos 60 horas 

TOTAL: 700 horas 

4.9 Aderência da ProEvaluator 2.0 ao método SCAMPI. 

A análise da aderência da ProEvaluator 2.0 às etapas do método SCAMPI 

será apresentada no Quadro 4.4. 
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Quadro 4.4 Esforço aproximado dos colaboradores envolvidos no projeto 

Método SCAMPI Aderência 

Planejamento e preparação 

da avaliação 

Não está completamente aderente. A ProEvaluator não 

contem os itens obrigatórios de planejamento:  

• objetivos de negócio da organização; 

• objetivos da avaliação; 

• relacionamento entre os objetivos da organização e 

da avaliação; 

•  maior detalhamento sobre o time da avaliação, 

como qualificações e responsabilidades, bem como 

exigência da obrigatoriedade da existência de um 

líder na avaliação; 

• diferenciação entre a organização e a unidade 

organizacional a ser avaliada, bem como projetos ou 

categorias de projetos que não serão alvo da 

avaliação; 

• fatores críticos que influenciaram/influenciam a 

implementação do modelo; 

• descrição das áreas de processo com evidências 

coletadas para cada unidade organizacional; 

• dados da unidade organizacional como tamanho, 

tecnologia, função, localização geográfica, data de 

início e fim, e observações relevantes; 

• Características dos produtos e serviços da 

organização;  

• Planejamento de tradeoffs; 

• Planejamento dos detalhes e restrições da avaliação, 

como custo da avaliação, itens de logística do time 

de avaliação, duração, ferramentas a serem 

utilizadas na avaliação, dentre outros itens. 

• Controle dos riscos. 

Condução da avaliação Aderente. 

Divulgação dos resultados Aderente. 
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4.10 Considerações Finais 

Neste Capítulo foi apresentada a ferramenta ProEvaluator 2.0 como uma 

alternativa para apoiar a realização de avaliações dentro das organizações. Os 

requisitos da ferramenta foram obtidos através de benchmarking com outras 

ferramentas de apoio à realização de avaliações nas organizações, mas é 

interessante destacar os requisitos: compartilhamento de evidências entre 

avaliações de modelos diferentes e planejamento da avaliação. 
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5  
 
                             

Avaliação Qualitativa 
 

Neste capítulo, será apresentada a avaliação qualitativa da ProEvaluator 

2.0 feita a partir da aplicação de um questionário (modelo disponível no 

Apêndice A) que teve como objetivo identificar pontos fortes e fracos da 

ferramenta e sua utilização. 

A avaliação foi realizada com 25 especialistas em qualidade, todos 

possuindo pelo menos 2 anos de experiência na área, com perfis que incluem 

gerência, analistas da qualidade. Os questionários foram enviados via email ou 

entregues após apresentação presencial da ferramenta. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 5.1 descreve a metodologia utilizada para realização da 

avaliação qualitativa da ProEvaluator 2.0;  

• A Seção 5.2 apresenta o perfil dos entrevistados; 

• A Seção 5.3 aborda os resultados obtidos da avaliação qualitativa 

da ProEvaluator 2.0; 

• Na Seção 5.4, os pontos fortes e de melhoria da ferramenta 

ProEvaluator 2.0 são apresentados; 

• Por fim, a Seção 5.5 apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 
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5.1 Metodologia da Avaliação Qualitativa 

A ProEvaluator (versão 2.0) foi apresentada para os especialistas de 

qualidade através de uma apresentação em MS Powerpoint enviada por email ou 

em reunião presencial. Após apresentação da mesma, 18 (dezoito) especialistas 

utilizaram a ferramenta, testaram e responderam o questionário. Os demais 

apenas responderam o questionário após visualizar a apresentação em MS 

Powerpoint.  

5.2 Perfil dos Entrevistados 

A primeira parte do questionário teve como objetivo traçar um perfil dos 

entrevistados. Para isto, foram elaboradas perguntas sobre os papéis exercidos 

pelo entrevistado, grau de conhecimento em qualidade, conhecimento e 

experiência na utilização de modelos de maturidade de qualidade e, experiência 

em modelos de avaliação de processos. A seguir, serão mostrados os resultados 

da primeira parte do questionário.   

A distribuição geográfica dos entrevistados pode ser visualizada na 

Figura 5.1, sendo 15 (quinze) entrevistados que estão situados no Estado de 

Pernambuco, 8 (oito) entrevistados situados no Estado de São Paulo e 2 (dois) 

entrevistados situados no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Figura 5.1 – Distribuição Geográfica dos Entrevistados 
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5.2.1 Papel do Entrevistado 

A Figura 5.2 mostra quais papéis são exercidos pelos avaliadores da 

ferramenta ProEvaluator  (versão 2.0). Cada participante pôde escolher mais de 

uma alternativa, além de adicionar algum papel que não estivesse listado. Como 

podemos observar, a maioria dos entrevistados é analista da qualidade (10), 

gerentes da qualidade (6) e gerentes de projetos (4).   

 
Figura 5.2 - Perfil dos Avaliadores 

5.2.2 Conhecimento em Engenharia de Software 

A Figura 5.3 mostra o resultado sobre a percepção dos avaliadores sobre 

o próprio conhecimento da disciplina Engenharia de Software. Como podemos 

observar, os entrevistados consideram ter um conhecimento médio (15) ou 

extenso (10), o que aumenta a confiabilidade nos resultados. 

 



         

 

70 

 

 
Figura 5.3 - Conhecimento em Engenharia de Software 

5.2.3 Conhecimento em Modelos e/ou Normas de Melhoria de Processos de 
Software 

A Figura 5.4 mostra o resultado sobre a percepção dos avaliadores sobre 

o próprio conhecimento de modelos e/ou normas de melhoria de processo de 

software. Como é possível observar, os entrevistados consideram ter um 

conhecimento médio (12) ou extenso (11) e nenhum conhecimento (0), o que 

aumenta a confiabilidade nos resultados. 
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Figura 5.4 - Conhecimento em Modelos e/ou Normas de Melhoria de Processos 
de Software 

5.2.4 Conhecimento sobre Método de Avaliação de Qualidade de Software 

Na figura 5.5 apresenta o conhecimento dos entrevistados sobre o tema 

Avaliação de Processos de Software. Apenas 9 (nove) dos 25 (vinte e cinco) 

entrevistados não tem conhecimento. Dentre os 16 (dezesseis) entrevistados que 

contem conhecimento, o método que mais foi citado na pesquisa for: MA.MPS. 

 
Figura 5.5 - Conhecimento sobre Método de Avaliação de Qualidade de Software 
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5.2.5 Participação em implantações de Modelos de Melhoria de Processos 

Apesar dos 76%  (setenta e seis por cento) dos entrevistados 

desconhecerem o tema avaliação de processos (métodos), apenas 24% (vinte e 

quatro por cento) nunca participou de nenhuma implantação de modelo de 

melhoria de processos. Dentre os modelos que os entrevistados mais 

participaram destacam-se CMMI e MPS.BR. A Figura 5.6 apresenta o 

percentual de participação dos entrevistados em implantações de modelos de 

melhoria de processos. 

 
Figura 5.6 - Implantação  de Modelos de Melhoria de Processos 

5.2.6 Trabalhou como avaliador de algum modelo de qualidade? 

Conforme pode ser visualizado na figura 5.7, apenas 2 (dois) dentre os 

entrevistados participaram como avaliador em avaliação de processos 

(oficialmente), mas todos os demais entrevistados  já participaram de avaliações 

internas de melhorias de processo. 
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Figura 5.7 - Trabalhou oficialmente como avaliador de algum modelo de 

qualidade? 

5.2.7 Conhecimento e/ou Utilização de ferramentas para avaliação de 
processos? 

Apenas  9 (nove) dos 25 (vinte e cinco) entrevistados  não conhece ou 

não utilizou ferramentas de avaliação de processo. Esta constatação poderá ser 

visualizada na figura 5.8. 

 
Figura 5.8 - Conhece ou já utilizou alguma ferramenta  para avaliação de 

processo? 
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5.2.8 Certificação em Modelo de Melhoria de Processos de Software. 

E quanto a possuir certificação oficial de algum modelo de melhoria de 

processos de software, apenas 10 (dez) dos 25 (vinte e cinco) entrevistados 

possuem. A Figura 5.9 apresenta este resultado. E dentre as certificações, a 

maioria é de Introdução ao Modelo MPS.BR. 

 
Figura 5.9 - Possui certificação em Modelos de Melhoria de Processo de 

Software? 

5.3 Resultado da Avaliação Qualitativa 

A segunda parte do questionário teve como objetivo avaliar os objetivos 

da ProEvaluator 2.0. 

5.3.1 Automatização do Processo de Avaliação 

Dentre os 25 (vinte e cinco) entrevistados, 20 (vinte) entrevistados 

acham importante a automatização do processo de avaliação. Este resultado 

poderá ser visualizado na Figura 5.10. 
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Figura 5.10 - Automatização do Processo de Avaliação da ProEvaluator 

5.3.2 Abrangência do modelo genérico de avaliação de processos da 
ProEvaluator 

Quanto ao item abrangência do modelo genérico de avaliação de 

processos, 22 (vinte e dois) entrevistados acham que está completo. Apenas 1 

(um) dos 2 (dois) entrevistados que acha que está parcial justificou, informando 

que falta a etapa de contratação da avaliação (presente no MA.MPS). A 

avaliação desta funcionalidade poderá ser visualizada na Figura 5.11. 

 
Figura 5.11 - Abrangência do Modelo Genérico de Avaliação 
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5.3.3 Abrangência do Modelo Genérico de Melhoria de Processos 

No caso da abrangência do modelo genérico de melhoria de processos 

com foco no compartilhamento das evidências, apenas 3 (três) entrevistados 

informaram que era parcial. Dentre estes, foi citado a ausência dos requisitos da 

ISO 9001:2000. A avaliação deste item está apresentada na Figura 5.12. 

 
Figura 5.12 - Abrangência do Modelo Genérico de Melhoria de Processos 

5.3.4 Compartilhamento de Evidências 

Esta funcionalidade da ProEvaluator (versão 2.0) foi bem aceita dentre 

os entrevistados, conforme pode ser visualizado na Figura 5.13. Dos 

entrevistados, 22 (vinte e dois) consideram muito bom e interessante a 

utilização de evidências compartilhadas. 
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Figura 5.13 - Compartilhamento de Evidências 

5.3.5 Cadastro de diferentes modelos/normas 

Quanto à avaliação acerca do cadastro das normas e modelos, esta 

funcionalidade foi bem avaliada, sendo considerada em sua totalidade os 

critérios muito bom e interessante, por todos os entrevistados, conforme pode 

ser visto na Figura 5.14. 

 
Figura 5.14 - Cadastro de Normas e Modelos de Melhoria de Processos 
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5.3.6 Processo de Planejamento da Avaliação 

O processo de planejamento suportado pela ProEvaluator foi considerado 

completo por 15 (quinze) dos 25 (vinte e cinco) entrevistados, conforme 

visualizado na Figura 5.15. Os 10 (dez) entrevistados que consideraram parcial 

destacaram dentre os pontos: ausência de integração com MSProject, ausência 

de gestão de riscos, restrições e premissas. 

 
Figura 5.15 - Processo de Planejamento da Avaliação 

5.3.7 Processo de Execução da Avaliação 

Esta etapa do processo foi avaliada através do item de suporte ao 

cadastro das evidências do processo, Figura 5.16. Dos entrevistados que 

destacaram ser parcial, alguns destacaram que a ferramenta deveria prover um 

visualizador interno da evidência, que só acrescentar o caminho do arquivo não 

era suficiente. 
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Figura 5.16 - Suporte ao Cadastro de Evidências 

5.3.8 Utilização da ferramenta para apoio à realização de avaliações 
internas na organização 

Sobre este item, o resultado foi satisfatório, conforme pode ser 

visualizado na Figura 5.17. Dos 25 (vinte e cinco) entrevistados, 14 (quatorze) 

destacaram que a ferramenta poderia ser utilizada em sua totalidade para 

realização de avaliações internas na organização. Apenas 1 (um) entrevistado 

informou que não utilizaria, mas não informou o motivo. E dos 6 (seis) 

entrevistados que utilizariam parcialmente em conjunto com outras ferramentas, 

as ferramentas citadas para serem utilizadas em conjunto foram: MSProject e 

MSN Messenger (para comunicação).  
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Figura 5.17 - Utilização da ferramenta como apoio à realização de avaliações 

internas 

5.3.9 Utilização da ferramenta como repositório de conhecimento das 
melhores práticas da organização 

Para este item da pesquisa, dos 25 (vinte e cinco) entrevistados, 16 

(dezesseis) deles consideraram que a ProEvaluator (versão 2.0) poderia ser 

utilizada como repositório de conhecimento da organização. Além do cadastro 

de modelo e compartilhamento das evidências, outro item destacado foi a 

questão do cadastro de deficiências. Este poderá ser utilizado futuramente para 

estabelecer um plano de melhoria para os processos da organização. Esta 

avaliação está demonstrada na Figura 5.18. 

 
Figura 5.18 - Geração de um Repositório de conhecimento 
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5.3.10 Ferramenta de Apoio à Realização de Avaliações Externas 

Para este item, ficou claro que a percepção dos entrevistados é que a 

ProEvaluator (versão 2.0) poderá ser utilizada em avaliações externas, contudo 

será necessária a integração da mesma com outras ferramentas, conforme 

resultado apresentado na Figura 5.19. As ferramentas que foram citadas são as 

mesmas citadas no item 5.2.8. 

 
Figura 5.19 - Ferramenta de Apoio à Realização de Auditoria Externas 

5.4 Pontos positivos e a melhorar da ferramenta ProEvaluator 2.0 

Além dos critérios avaliados nas seções anteriores, foram destacados 

como pontos positivos da ProEvaluator (versão 2.0): 

• Abrangência dos itens dos modelos CMMI DEV, MPS.BR. Todos 

os itens estão contemplados na ferramenta (na opinião dos 

especialistas que avaliaram a ferramenta); 

• Automatização da geração da graduação. 

Os pontos a melhorar da ferramenta são: 

• Criação dos relatórios para finalização da auditoria. No momento 

da avaliação da mesma, os relatórios ainda não haviam sido 

finalizados; 
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• Integração com MSProject para geração do cronograma de 

auditoria na ferramenta; 

• Deixar mais visível o processo genérico de avaliação para que o 

usuário pudesse clicar nele e automaticamente aparecer a tela;  

• Adicionar regras de workflow de forma que o usuário só pudesse 

ter acesso à próxima etapa do fluxo se cumprisse todos os 

requisitos da etapa anterior. 

5.5 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma avaliação qualitativa da ferramenta 

ProEvaluator (versão 2.0). Pode-se observar que a maioria dos entrevistados 

possuía vários anos de experiência prática.  

Houve dificuldade em se encontrar pessoas com experiência em 

avaliação de processos de software dispostas a analisar o modelo e responder ao 

questionário e outra dificuldade encontrada foi que apenas 2 (dois) 

entrevistados haviam participado de avaliações oficiais de algum modelo. 

Apesar disso, foram entrevistadas 25 (vinte e cinco) pessoas que se mostraram 

satisfeitas em participar do experimento. 

A avaliação qualitativa foi de grande valia para verificar os pontos fortes 

e pontos a melhorar na ProEvaluator (versão 2.0). 
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6   
 

Aplicação e Análise 
Crítica 

Este capítulo apresenta a análise experimental da aplicação da ferramenta 

ProEvaluator (versão 2.0) em uma empresa que tem uma área de TI de médio 

porte, situada na cidade de São Paulo e que desenvolve software por 

encomenda, conforme a necessidade dos seus clientes.  

Esta equipe utilizou a ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) a fim de 

avaliar se a mesma poderia ser utilizada como apoio à realização de avaliações 

de processo. 

A estruturação deste Capítulo está baseada no trabalho de (TRAVASSOS 

et al, 2002), e possui as seguintes subseções:  

• A Seção 6.1 apresenta a definição dos objetivos da aplicação e 

análise crítica. 

• Na Seção 6.2, o planejamento da utilização da ferramenta 

ProEvaluator é detalhado. 

• A Seção 6.3 mostra a execução da aplicação prática, através da 

descrição da execução do estudo e dos resultados obtidos. 

• Na Seção 6.4, é feita uma análise e interpretação dos resultados 

obtidos. 

• Finalmente, a Seção 6.5 apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 
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6.1 Definição dos Objetivos 

De acordo com (TRAVASSOS et al,2002), o primeiro passo para realizar 

um experimento é definir os seus objetivos, bem como as questões e métricas 

que guiarão o mesmo. 

6.1.1 Objetivo Global 

Definir se a ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) pode ser utilizada 

como apoio à realização de avaliações de processos de software. 

6.1.2 Objetivo da Medição 

O objetivo da medição é caracterizar: 

1. Quais são as análises feitas pela utilização dos modelos genéricos 

de avaliação e melhoria de processos da ProEvaluator (versão 

2.0); 

2. Quais as funcionalidades providas  pela ProEvaluator (versão 2.0) 

que os usuários acham insuficiente para o seu contexto; 

3. Quais as funcionalidades que os usuários gostariam que fossem 

providas além das já oferecidos pela ProEvaluator (versão 2.0). 

6.1.3 Objetivo do Estudo Experimental 

Analisar (Objeto do Estudo) a ferramenta ProEvaluator (versão 2.0). 

Com o propósito de (Objetivo) avaliar se a mesma pode ser utilizada 

como ferramenta de apoio à realização de avaliação de processos. 

Com respeito a(o) (Foco da Qualidade) processo de avaliação de 

processos de software. 

Do ponto de vista (Perspectiva) do analista da qualidade. 

No contexto de (Contexto) uma equipe da qualidade independente de 

empresa de médio porte que pretende atingir o nível 2 do CMMI e o nível F do 

modelo MPS.BR. 
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6.1.4 Questões 

Q1: O modelo genérico de melhoria de processos da ProEvaluator 

(versão 2.0) é realmente aderente aos modelos/normas de melhoria de processo 

de software? 

Métrica: Lista de itens do modelo genérico de melhoria de processos da 

ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) e a lista das informações dos 

modelos/normas de melhoria de processo de software utilizados na empresa. 

Q2: O modelo genérico de avaliação de processos da ProEvaluator 

(versão 2.0) é realmente aderente aos modelos/normas de avaliação de 

processos de software? 

Métrica: Lista de itens do modelo genérico de avaliação de processos de 

software da ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) e a lista das informações dos 

modelos/normas de avaliação de processos de software utilizados na 

organização. 

Q3: Existem funcionalidades providas pela ProEvaluator (versão 2.0) 

que são consideradas inúteis pelos usuários? 

Métrica: Lista de funcionalidades da ProEvaluator (versão 2.0) que são 

considerados inúteis pelos usuários. 

Q4: Existem funcionalidades providas pela ProEvaluator (versão 2.0) 

que são considerados úteis pelos usuários, cujo fluxo deve ser modificado? 

Métrica: Lista de funcionalidades providas pela ProEvaluator (versão 

2.0) que são consideradas úteis pelos usuários, cujo fluxo deve ser modificado. 

Q5: Existem funcionalidades de avaliação e melhoria de processos de 

software, não providas pela ProEvaluator (versão 2.0), mas que os usuários 

gostariam que tivessem disponíveis porque consideram necessários para a 

implementação da melhoria e avaliação de processos de software? 

Métrica: Lista de funcionalidades que não fazem parte da ProEvaluator 

(versão 2.0), mas que os usuários gostariam que estivessem disponíveis. 
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6.2 Planejamento 

Nesta fase serão definidas: a formulação das hipóteses, a seleção do 

contexto, o fluxo seqüencial do experimento e o plano de execução das fases. O 

resultado desta fase apresenta o experimento totalmente elaborado e pronto para 

execução. 

6.2.1 Definição das Hipóteses 

Um experimento, em geral, é formulado através de hipóteses. A hipótese 

principal se chama hipótese nula e declara que não há nenhum relacionamento 

estatisticamente significante entre a causa e o efeito.  

O principal objetivo, então, do experimento é rejeitar a hipótese nula a 

favor de uma ou algumas hipóteses alternativas. Assim sendo, para esta 

experimentação definiu-se o seguinte conjunto de hipóteses: 

Hipótese nula (H0): Os modelos genéricos de avaliação e melhoria de 

processos e os demais requisitos da ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) não 

fornecem suporte ao uso da mesma para apoiar Avaliações de Processo. 

Pré-analisando esta hipótese, espera-se garantir que as funcionalidades 

existentes na ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) e os modelos genéricos de 

avaliação e melhoria de processos, sejam no mínimo parcialmente, necessários 

para apoiar a realização de avaliações de processos. 

Hipótese alternativa (H1): Na lista de funcionalidades providas pela 

ProEvaluator (versão 2.0), existem funcionalidades que os usuários consideram 

inúteis para esta tarefa. 

Pré-analisando esta hipótese, espera-se garantir que o conjunto de 

funcionalidades oferecidas pela ProEvaluator (versão 2.0) seja, em sua 

totalidade, útil para a realização da avaliação de processos de software pela 

equipe de qualidade. 

Hipótese alternativa (H2): Na lista de funcionalidades importantes e úteis 

providas pela ProEvaluator (versão 2.0), existem funcionalidades cujo fluxo 
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deve ser modificado (alteração no escopo funcional) para atingir o nível 

esperado pelo usuário do ambiente. 

Pré-analisando esta hipótese, espera-se garantir que do conjunto de 

funcionalidades fornecidas pela ProEvaluator (versão 2.0), que fazem parte da 

lista de atividades importantes para a implementação deste tipo de processo e 

que são considerados úteis para esta tarefa, existem funcionalidades cujo fluxo 

deve ser modificado (alteração no escopo funcional) para atingir o nível 

esperado pelo usuário do ambiente. 

Hipótese alternativa (H3): Na lista das funcionalidades de avaliação e 

melhoria do processos de software não providas pela ProEvaluator (versão 2.0), 

existem funcionalidades que o usuário gostaria que estivessem disponíveis para 

esta tarefa. 

Pré-analisando esta hipótese, espera-se garantir que todas as 

funcionalidades de avaliação e melhoria sejam oferecidas pela ProEvaluator 

(versão 2.0), segundo a visão do usuário. 

6.2.2 Contexto 

O contexto do experimento é composto das condições em que o 

experimento está sendo executado. Assim, este estudo supõe que o processo de 

experimentação seja off-line, porque os usuários não estão sendo entrevistados 

durante todo o tempo de utilização da ferramenta ProEvaluator (versão 2.0), 

apenas ao final de seu uso. Os participantes são profissionais da área de 

qualidade de software.  

O estudo é um problema real. E as funcionalidades oferecidas pela 

ProEvaluator (versão 2.0) serão comparadas com as atividades previamente 

realizadas na equipe onde o experimento foi realizado, então, o contexto possui 

o caráter específico.  

A organização a qual os participantes do experimento pertencem é uma 

empresa de TI de pequeno porte (em torno de 50 funcionários) que desenvolve 

software customizado conforme a necessidade do cliente, com foco em serviços 
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de gestão documental, logística e outros. Esta empresa tem unidades nos 

Estados de PE e SP.  

6.2.3 Fluxo Seqüencial do Experimento 

O estudo foi guiado a partir das seguintes fases, adaptadas de 

(ROUILLER et al, 2006): 

• Fase 1 - Apresentação do Projeto: nesta fase foram realizadas 

reuniões de apresentação do projeto e de apresentação da ferramenta 

ProEvaluator (versão 2.0); 

• Fase 2 – Planejamento: foi definido o planejamento de utilização da 

ferramenta para realização de avaliação de processos de software; 

• Fase 3 – Execução da ProEvaluator (versão 2.0): nesta fase os 

participantes do estudo fizeram uso das funcionalidades da 

ProEvaluator (versão 2.0).  

• Fase 4 - Encerramento: nesta fase foi realizada a análise e 

interpretação dos resultados obtidos. 

6.2.4 Plano de Execução das Fases 

Com base nas fases definidas no Fluxo Seqüencial do Experimento, o 

Quadro 6.1 retrata a quantidade de horas  usadas para a execução das tarefas 

constantes em cada uma das fases e os respectivos responsáveis pela execução. 
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Quadro 6.1 – Plano de Execução das Fases 

Fase Tarefa Responsável 
Carga 

Horária 
Apresentação do 

Projeto 
Exposição do Trabalho 

Especialista na 
ProEvaluator 

2 horas 

Planejamento Planejamento das Atividades 
Analista de Qualidade e 

Especialista na 
ProEvaluator 

8 horas 

Cadastro dos modelos 
utilizados pela organização, 
informações dos projetos e o 
planejamento na ferramenta, 
realização do mapeamento 

entre os modelos. 

Analista de Qualidade e 
Especialista na 
ProEvaluator 

16 horas 

Cadastro das evidências dos 
projetos na ferramenta e 

compartilhamento das 
evidências 

Analista de Qualidade e 
Especialista na 
ProEvaluator 

32 horas 

Execução 

Avaliação e Sugestões de 
Melhorias 

Analista de Qualidade e 
Especialista na 
ProEvaluator 

8 horas 

Análise dos Resultados 
Obtidos 

Analista de Qualidade e 
Especialista na 
ProEvaluator 

10 horas 
Encerramento 

Interpretação dos Resultados 
Especialista na 
ProEvaluator 

8 horas 

6.3 Execução 

Durante a fase de Execução,a qual a parte humana começa a ser levada 

em consideração, os participantes devem ser preparados para a experimentação 

do ponto de vista moral e metodológico para evitar a obtenção de resultados 

errôneos devido ao mal-entendido ou falta de interesse. A coleta dos dados deve 

ser realizada de maneira que não cause efeito significativo ao processo que está 

sendo estudado.  

6.3.1 Execução do Estudo 

O estudo da experimentação foi guiado pelas fases detalhadas no Fluxo 

Seqüencial do Experimento (Seção 6.2.3) e a execução das tarefas previstas e 

estimadas ocorreu de acordo com o Quadro 6.1. 

Para a realização deste experimento, algumas restrições foram definidas: 

A equipe da qualidade deveria ser independente da equipe de desenvolvimento 

e testes, possuir um gerente da qualidade diferente do gerente do projeto de 
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desenvolvimento e seguir um processo documentado anteriormente à 

implantação da ProEvaluator (versão 2.0). 

O estudo foi realizado em uma equipe independente de qualidade de 

software, usando a infra-estrutura disponível do local. A equipe em questão 

realiza atividades de garantia e controle da qualidade dos processos de software 

da organização. As equipe de desenvolvimento, infra-estrutura e testes se 

encontram em outro local distinto.  

A equipe da qualidade possui três integrantes. O projeto de 

desenvolvimento existe há 2 anos, porém a equipe da qualidade só começou a 

atuar efetivamente neste projeto há 1 ano. A equipe da qualidade é encarada 

como um projeto à parte do desenvolvimento e testes, com orçamento, 

cronograma e processo próprios. 

O Quadro 6.2 apresenta as datas em que cada atividade relacionada ao 

estudo foi executada, além das cargas horárias planejadas e executadas.  

Quadro 6.2 – Execução do Estudo 

Fase Tarefa 
Carga Horária 

Planejada 
Carga Horária 

Executada 
Apresentação do 

Projeto 
Exposição do Trabalho 2 horas 2 horas 

Planejamento Planejamento das Atividades 8 horas 6 horas 

Cadastro dos modelos 
utilizados pela organização, 
informações dos projetos e o 
planejamento na ferramenta, 
realização do mapeamento 

entre os modelos. 

16 horas 16 horas 

Cadastro das evidências dos 
projetos na ferramenta e 

compartilhamento das 
evidências 

32 horas 40 horas 

Execução 

Avaliação e Sugestões de 
Melhorias 

8 horas 3 horas 

Análise dos Resultados 
Obtidos 

10 horas 4 horas 
Encerramento 

Interpretação dos Resultados 8 horas 4 horas 

A atividade que obteve  a maior diferença entre o planejado e o 

executado foi: 

• Cadastro das Evidências; 
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Durante a realização do experimento, alguns problemas foram 

encontrados, entre eles: 

1. A primeira restrição imposta  foi que os dados da empresa não 

fossem divulgados. Com isso os dados dos projetos e nomes dos 

colaboradores pertencentes ao projeto foram alterados, gerando 

retrabalho. 

2. Outra restrição enfrentada durante o experimento foi sobre a 

impossibilidade da utilização da ferramenta na realização de uma 

auditoria de avaliação. A empresa decidiu suspender por tempo 

indeterminado a realização da auditoria com a certificadora.   

6.3.2 Resultado do Estudo 

O resultado da aplicação prática inclui um questionário de análise crítica 

realizada com uma analista da qualidade (disponível no Apêndice B). O 

questionário possui questões para se tentar verificar as hipóteses levantadas na 

Seção 6.2.1.  

A seguir, serão feitas as análises do resultado obtido na aplicação prática 

da ProEvaluator (versão 2.0). 

6.4 Análise e Interpretação dos Resultados 

Esta Seção irá analisar os resultados obtidos no experimento. Os 

resultados da fase de análise e interpretação oferecem as conclusões sobre a 

possibilidade da rejeição da hipótese nula, usando a verificação das hipóteses. 

6.4.1 Verificação das Hipóteses  

Para verificar a Hipótese Nula (H0) precisa-se responder às questões Q1, 

Q2 e Q3. As perguntas do questionário abordavam se os modelos genéricos de 

melhoria de processos e avaliação, bem como as demais funcionalidades são 

realmente necessários para apoiar a realização da avaliação de processos de 

software. 
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Esta pergunta foi respondida, com a afirmação de que os modelos 

genéricos de avaliação e melhoria de processos realmente são importantes para 

apoiar a realização de uma avaliação. 

A pergunta a seguir, abordada na Questão 3) foi respondida com a  

afirmação de que todas as funcionalidades da ferramenta ProEvaluator (versão 

2.0) são úteis para o usuário. E não ocorreu com nenhum fluxo a necessidade de 

ser alterado (abordado na Questão 4). 

Quanto à melhorias na ProEvaluator, abordadas na Questão 5, foram 

destacados a importação/exportação para planilhas MSExcel, geração de 

relatórios (que ainda não estava disponível no momento da utilização). 

6.5 Considerações Finais 

Apesar das restrições encontradas, a aplicação e análise crítica da 

ferramenta ProEvaluator (versão 2.0) trouxe uma contribuição muito valiosa 

para este trabalho, mostrando que a mesma poderá ser utilizada por 

organizações que desejam realizar avaliações de processo de software. 

As sugestões de melhorias levantadas se mostraram válidas e bastante 

coerentes dentro do contexto apresentado. 
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7   
 

       
 Conclusões 

 

 Este capítulo apresentará as conclusões desta dissertação. Serão 

descritos as principais contribuições, as dificuldades encontradas e os trabalhos 

futuros que poderão ser realizados com base neste estudo. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 7.1 apresenta as principais contribuições deste trabalho; 

• A Seção 7.2 aborda as principais dificuldades encontradas; 

• A Seção 7.3 mostra as sugestões para trabalhos futuros; 

• Por fim, a Seção 7.4 apresenta as considerações finais desta 

dissertação. 

7.1 Principais Contribuições 

Esta dissertação apresentou a evolução da ferramenta ProEvaluator,   

para a versão 2.0, como suporte à realização de avaliação de processos com 

foco em modelos de maturidade. Esta ferramenta faz parte do ambiente de 

implementação progressiva ImPProS. 

A ferramenta foi construída a partir de benchmarking com as demais 

ferramentas da literatura. Um estudo comparativo foi realizado para fornecer os 

requisitos da ferramenta. 



 

94 

 

Após a sua construção, a mesma foi avaliada por 25 (vinte e cinco) 

especialistas de qualidade, resultando nas melhorias propostas para trabalhos 

futuros. 

Além disso, a ProEvaluator (versão 2.0) foi executada em uma 

organização de nível médio para avaliar a sua utilização. 

Dentro da definição da ProEvaluator, foi criado um processo genérico de 

avaliação de processos e um modelo genérico para mapeamento entre modelos 

de maturidade, com foco no compartilhamento das evidências. E ainda é parte 

do ambiente de Implementação progressiva ImPProS. 

Portanto, acreditamos que a ProEvaluator tenha atingido o seu principal 

papel que era dar subsídios para realização de avaliações internas na 

organização com foco em modelos de maturidade. A ferramenta está disponível 

no site do projeto ImPPros: http://www.cin.ufpe.br/~imppros/proEvaluator2_0.  

7.2 Dificuldades Encontradas 

Durante a elaboração deste trabalho foram encontradas algumas 

dificuldades que tornaram o processo mais desafiador. Dentre elas destacam-se:  

• Dificuldade em encontrar especialistas de qualidade de software 

dispostos a participar da pesquisa qualitativa;  

• Dificuldade em encontrar profissionais com certificação em 

avaliação de processos de software; 

• Dificuldade em encontrar organizações dispostas a utilizar a 

ProEvaluator (versão 2.0); 

• Por falta de tempo hábil, não foi possível implementar as 

melhorias destacadas pelos especialistas que avaliaram a 

ferramenta. 

7.3 Trabalhos Futuros  

Como trabalho futuro a ferramenta proposta deverá ser aplicada em uma 

organização  na realização de uma avaliação. Desta forma será possível 
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descobrir quais os benefícios gerados pela utilização da mesma. Esta execução 

deverá englobar todas as fases do processo avaliação proposto pela 

ProEvaluator (versão 2.0) e, as ações de melhoria sugeridas pela equipe de 

avaliação devem ser aplicadas, para então se avaliar a melhoria do processo da 

organização. 

Todos os itens identificados no Capítulo 4, Seção 4.9, que faltam para a 

ProEvaluator 2.0, estar completamente aderente ao método SCAMPI, podem ser 

implementados para complementar a ferramenta futuramente. 

Algumas funcionalidades da ProEvaluator (versão 2.0) já estão prontas, 

mas faltam as telas como o manter graduação, manter fonte de evidência e 

manter tipo de evidência.   

Outro trabalho futuro é testar a integração com o ambiente ImPPros, 

ajustando as demais ferramentas do ambiente para esta integração. 

7.4 Considerações Finais 

Este Capítulo apresentou as principais contribuições do trabalho 

proposto, assim como os trabalhos futuros que devem ser realizados para 

aprimoramento da ferramenta ProEvaluator 2.0.  

O mais importante no decorrer deste trabalho foi o aprendizado em 

Metodologia de Pesquisa Científica. Inicialmente, foi proposto um tema de 

pesquisa e, a partir deste, foram estudados os trabalhos relacionados com o 

tema proposto.  

Depois, foi feito um comparativo das ferramentas existentes e foram 

definidos os requisitos do trabalho que seria realizado. A partir desta etapa, foi 

desenvolvida uma ferramenta que atendesse a esses requisitos especificados e 

foram elaborados testes para verificação dos requisitos. Depois, foi necessário 

um estudo dos principais métodos de experimentos científicos para validação de 

trabalhos.  

Mais uma vez, recorreu-se à literatura e, a partir disto, foram analisados 

os prós e os contras da aplicação desses métodos de avaliação no trabalho 
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desenvolvido. Foi definido que a ferramenta precisava ser avaliada por 

profissionais da área de avaliação de processos. 
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Anexo A 
O trabalho de (Wangenheim and Thirry, 2005) foi utilizado como base 

para montagem do modelo genérico de mapeamento de modelos e normas. 

Neste trabalho toda estrutura de classes representando cada modelo/norma foi 

elaborado.  

Nas figuras a seguir poderemos visualizar a estrutura de classes  de cada 

modelo e norma utilizado neste trabalho:  

 

Figura AA.1 - Modelagem da Estrutura do modelo de avaliação avaliação da 
15504 (Wangenheim and Thirry, 2005) 
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Figura AA.2 Modelagem da Estrutura do modelo de avaliação do CMMI 
(Wangenheim and Thirry, 2005) 
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Figura AA.3 - Modelagem da estrutura do MPS.BR (Wangenheim and Thirry, 
2005) 
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Apêndice A 
Modelos de Questionário para Avaliação da ProEvaluator 2.0 por 
Especialistas de Qualidade de Software 

Questionário de Avaliação Qualitativa da ProEvaluator (versão 2.0) 

 
Dados do participante (para controle interno): 

Nome:       

E-mail:       
 
 
1. Introdução e Objetivo:  
 

A ProEvaluator (versão 2.0) é uma ferramenta de apoio à realização de 
avaliações em processos com foco em modelos de maturidade. Sua definição foi 
baseada em um modelo genérico de avaliação de processos, benchmarking de outras 
ferramentas e no compartilhamento entre evidências de auditorias. 
 

O Objetivo deste Questionário é a avaliação qualitativa da ProEvaluator por 
especialistas de qualidade de software feitas a partir de questões sobre os objetivos, 
funcionalidades e ações de melhorias da ferramenta. 
 
Todos os dados contidos neste questionário serão mantidos confidenciais.  

 

Experiência Profissional 
 

1. Qual (is) a(s) atividade(s) que você executa atualmente? 
 

  Gerente de Projetos 
  Gerente de 

Configuração 
  Gerente da Qualidade 
  Analista da Qualidade 
  Assistente da 

Qualidade 
  Desenvolvedor 
  Analista de Sistemas 

 
Outro: _____________________________________________ 
 

2. Qual seu nível de conhecimento em Engenharia de Software? 
 

  Nenhum   Pouco   Médio   Extenso 
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3. Qual seu nível de conhecimento em Modelos e/ou Normas de Melhoria 
de Processos de Software? 

 
  Nenhum   Pouco   Médio   Extenso 

 
Se você possui algum conhecimento, cite o modelo: ___________________ 
 

4. Conhece algum método de avaliação de Qualidade de Software 
(processo ou produto; ex: SCAMPI, MA-MPS.BR, etc.)  

 
  Sim   Não 

 
Se sim, qual método? _______________________ 

 
5. Qual sua experiência com avaliação de processos (atividades 

relacionadas à auditoria/avaliação de processos)? 
 

  Nenhuma   1 ano   2 a 3 anos 
  4 a 5 anos   Mais de 5 anos  

 
6. Já trabalhou implantando modelos de melhoria de processos em 

uma organização (Ex. CMMI, MPS.BR)? 
 

  Sim   Não 
 

 
7. Já trabalhou como avaliador de algum modelo de qualidade (Ex. 

CMMI, MPS.BR)? 
 

  Sim   Não 
 

Se sim, qual modelo? _______________________ 
 

8. Conhece ou já utilizou ferramentas para avaliação de processo? 
 

  Sim   Não 
 

Se sim, qual(ais) ferramenta(s)? ____________________________________ 
 

1) Possui alguma certificação em algum modelo de melhoria de 
processos de software (Ex.: CMMI, MPS.BR, etc)? 

 
  Sim   Não       

 
Se sim, qual(ais)? 
_____________________________________________________ 

 

Avaliação da Ferramenta 
 

1) Em relação à automatização do processo de avaliação, você considera: 
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  Importante   Irrelevante   Não acha 
necessário 

  Não sei   
Justifique a resposta:___________________________ 
 

2) Em relação à abrangência do modelo genérico de avaliação de processos 
proposto pela ferramenta, pode-se dizer que é: 
  Completo   Parcial   Nenhum 
  Não sei   
Deseja sugerir algum item a ser 
acrescentado?___________________________ 
 

3) Em relação à abrangência do modelo genérico de melhoria de processos 
proposto pela ferramenta que suporta os modelos MPS.BR, CMMI, 
ISO/IEC 15504, pode ser dizer que é: 
  Completo   Parcial   Nenhum 
  Não sei   
Deseja sugerir algum item a ser 
acrescentado?___________________________ 
 

4) Em relação ao compartilhamento das evidências entre os modelos, pode 
ser dizer que é: 
  Muito bom   Interessante   Não é necessário 
  Não sei   
Deseja sugerir algum item a ser 
acrescentado?___________________________ 
 

5) Em relação ao cadastro de diferentes modelos/normas em uma única 
ferramenta, você considera: 
  Muito bom   Interessante   Não é necessário 
  Não sei   
Deseja sugerir algum item a ser 
acrescentado?___________________________ 
 

6) Em relação ao processo de planejamento da avaliação, pode-se afirmar 
que é: 
  Completo   Parcial   Nenhum 
  Não sei   
Deseja sugerir algum item a ser 
acrescentado?___________________________ 
 

7) Em relação ao grau de suporte que a ferramenta oferece ao cadastro das 
evidências do processo, pode-se dizer que é: 

 
  Completo   Parcial   Nenhum 
  Não sei   

 
8) Em relação à exportação/importação dos dados da avaliação para modelo 

excel, pode-se dizer que é: 
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  Muito bom   Interessante   Não é necessário 
  Não sei   

 
9) Em relação à exibição dos resultados da avaliação, pode-se dizer que a 

ferramenta possui: 
 

  Ótimos relatórios   Bons relatórios   Relatórios 
regulares 

  Relatórios 
deficientes 

       

 
10) Você acha que a ferramenta é adequada para ser utilizada numa 

organização como ferramenta de apoio à realização de avaliações 
internas? 

 
  Sim   Não   Parcialmente   Parcialmente em 

conjunto com outras 
ferramentas 

 
11) Você acha que a ferramenta pode ser utilizada como repositório de 

conhecimento para a organização? 
 

  Sim   Não   Parcialmente   Parcialmente em 
conjunto com outras 
ferramentas 

 
12) Você acha que a ferramenta é adequada para ser utilizada numa 

organização como ferramenta de apoio à realização de avaliações 
externas? 

 
  Sim   Não   Parcialmente   Parcialmente em 

conjunto com outras 
ferramentas 
 
 

 

Pontos Fortes e Melhorias na Ferramenta 
 

13) Você tem alguma sugestão de melhoria para a ferramenta ProEvaluator 
(versão 2.0)?  

14) Você tem algum ponto positivo da ferramenta a destacar? 
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Apêndice B 
Resultado da Análise Crítica da utilização da ProEvaluator 
(versão 2.0) em como apoio à realização de avaliação de processos 
de software 

Questionário de Avaliação da Aplicação Prática da ProEvaluator (versão 2.0) 

 
 
1. Introdução e Objetivo:  
 

A ProEvaluator (versão 2.0) é uma ferramenta de apoio à realização de 
avaliações em processos com foco em modelos de maturidade. Sua definição foi 
baseada em um modelo genérico de avaliação de processos, benchmarking de outras 
ferramentas e no compartilhamento entre evidências de auditorias. 

 
O Objetivo deste Questionário é a avaliação da ProEvaluator (versão 2.0)  por 

uma analista de qualidade de uma organização onde a ProEvaluator (versão 2.0) foi 
aplicada. Esta avaliação será feita a partir de questões sobre os as informações 
providas pela ProEvaluator (versão 2.0).  
 
2 – Questões sobre a ProEvaluator (versão 2.0) 
 
1 – Os modelos genéricos de avaliação e melhoria de processos, bem como 
as demais funcionalidades são necessários para apoiar a realização da 
avaliação de processos de software? 
 
2 – Existem funcionalidades providas pela ProEvaluator (versão 2.0) que 
são consideradas inúteis pelos usuários? 
 
3 – Existem funcionalidades providas pela ProEvaluator (versão 2.0), que 
são considerados úteis pelos usuários, cujo fluxo deve ser modificado? 
 
4 – Existem funcionalidades de avaliação e melhoria de processos de 
software, não providas pela ProEvaluator (versão 2.0), mas que os usuários 
gostariam que tivessem disponíveis porque consideram necessários para a 
realização das atividades? 
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Apêndice C 
ProEvaluator (versão 2.0): Telas da ferramenta 

Nesta Seção serão apresentadas as telas da ferramenta ProEvaluator 

(versão 2.0). 

A tela inicial da ferramenta é a tela de login  (Figura C.1). Nela o usuário 

digita o login e senha e tem acesso ao sistema. 

 
Figura C.1 - Tela de Login da ProEvaluator (versão 2.0) 

  

Na sequência, após a tela de login, o usuário visualiza a tela principal do 

sistema (Figura C.2), que contém todas as funcionalidades permitidas ao seu 

acesso.  
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Figura C.2  - Tela Principal do Sistema 

Caso a organização esteja utilizando a ferramenta pela primeira vez é 

necessário cadastrar o(s) modelo(s) aos quais deseja-se avaliar a sua aderência. 

Para isto é necessário cadastrar o framework que está associado ao modelo 

inicialmente. Este cadastro pode ser visualizado nas Figuras C.3 e C.4. 
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Figura C.3 - Tela de cadastro do Framework que será associado ao modelo 

 

 

Figura C.4 – Cadastro e Visualização do Novo Framework 

 

 



 

114 

 

Após cadastrar o framework que o modelo pertence, é necessário o 

cadastro do modelo. O cadastro do modelo pode ser visualizado nas Figuras: 

Figura C.5 e Figura C.6: 

 

Figura C.5 - Cadastro de Novo Modelo 

 

 

Figura C.6 - Cadastro e Visualização do Novo Modelo 
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A partir do novo modelo cadastrado, podemos inserir os itens que fazem 

parte do modelo. Os itens que podem ser inseridos a partir do modelo são: 

• Categorias; 

• Disciplinas; 

• Níveis de Maturidade; 

• Níveis de Capacidade; 

• Processos; 

• Objetivos Genéricos; 

• Objetivos Específicos; 

• Práticas Genéricas; 

• Práticas Específicas; 

• Atributos de Processo; 

• Resultados. 

Para todos os itens listados acima, a ferramenta ProEvaluator (versão 

2.0) fornece uma tela de cadastro e visualização dos mesmos. A tela inicial após 

a seleção do modelo contém os dados do modelo e todas as abas dos seus itens 

está representada pela Figura C.7. 
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Figura C.7 - Visualização dos Dados do Modelo Selecionado 

Todas as abas presentes no modelo são de itens que podem ou não ser 

cadastrados, exceto Processo, que é obrigatório. 

A próxima tela é a de Cadastro de Categoria. Caso o modelo cadastrado 

suporte ter o item Categoria, a mesma deverá ser cadastrada e posteriormente 

associada a um processo. A categoria é formada por um identificador único que 

é gerado pela ProEvaluator (versão 2.0), o seu respectivo nome e uma 

descrição, conforme visualizado na Figura C.8.  
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Figura C.8  - Cadastro e Visualização de Categorias 

Se o item Disciplina existir no modelo cadastrado, ele deve ser inserido a 

partir da tela de Cadastro de Disciplina que pode ser visualizada na Figura C.9. 

A disciplina também é composta por um identificador único que é gerado pela 

ProEvaluator (versão 2.0), um nome e sua respectiva descrição (se aplicável). 

 

Figura C.9 – Cadastro e Visualização de Disciplina 

Seguindo a seqüência das abas, o próximo item que pode ser cadastrado é 

o Nível de Maturidade. O Nível de Maturidade - além dos campos Id (gerado 

automaticamente), nome e descrição – contém o nível e o seu nível predecessor 

e posterior (Figura C.10). 
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Figura C.10 - Cadastro e Visualização de Nível de Maturidade 

 A próxima aba do cadastro dos itens pertencentes ao modelo é a do Nível 

de Capacidade. Esta tela é similar a do Nível de Maturidade, com os mesmos 

campos a serem cadastrados, como pode ser visualizado na Figura C.11. 
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Figura C.11 - Cadastro e Visualização do Nível de Capacidade 

 Todos os itens cadastrados anteriormente podem ser associados ao 

processo, que representa o único item que tem que ser cadastrado para o 

modelo. Um processo é descrito através de um identificador único que é gerado 

automaticamente pela ProEvaluator (versão 2.0), uma sigla, um nome, uma 

categoria de processo (se aplicável), uma disciplina (se aplicável), um nível de 

maturidade (se aplicável), um propósito e uma descrição. Além destes itens, é 

possível cadastrar uma nota explicativa para o processo. Este cadastro pode ser 

visualizado nas Figuras:  Figura C.12 e  Figura C.13. 
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Figura C.12 - Cadastro de um Novo Processo 

 

 

Figura C.13 - Cadastro de uma Nota para o Processo 

A partir desta aba, as demais são itens que compõem o processo (caso 

aplicável). A aba de Objetivo Específico representa a funcionalidade de Manter 

Objetivo Específico. Um objetivo específico contem o processo ao qual ele se 

refere, um Id que é gerado automaticamente pela ferramenta, uma sigla, 
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propósito, uma descrição e se este item tem ou não evidência. Este último 

campo será utilizado no processo de “Execução da Auditoria” para avaliação da 

aderência (Figura C.14).  

 

Figura C.14 - Tela de Cadastro e Visualização do Objetivo Específico 

A aba de Prática Específica realiza o cadastro de uma prática específica 

do modelo. A Prática Específica é associada a um objetivo específico de um 

processo. Além deste item, ela possui um identificador único gerado pela 

ferramenta, uma sigla, um nome, um propósito, uma descrição e se tem 

evidência (Figura C.15).  
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Figura C.15 - Tela de Cadastro e Visualização de Prática Específica 

 A próxima aba se refere ao cadastro de Objetivos Genéricos. De forma 

similar ao Objetivo Específico, ele é composto de Id, sigla, nome, nível de 

maturidade, propósito, descrição e se tem evidência. O cadastro do Objetivo 

Genérico pode ser visualizado na Figura C.16. 
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Figura C.16 - Cadastro e Visualização do Objetivo Genérico 

 Seguindo o fluxo, é possível visualizar o Cadastro das Práticas 

Genéricas. Estas são similares às práticas específicas, exceto que a associação é 

com o Objetivo Genérico. O cadastro da mesma pode ser visualizado na Figura 

C.17. 
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Figura C.17 - Tela de Cadastro e Visualização da Prática Específica. 

 A próxima aba é responsável pelo cadastro e visualização dos Atributos 

de Processo. O Atributo de Processo é composto pelos campos: Id, nome, 

propósito, sigla e descrição. E ainda podem ser associados a um Resultado 

conforme Figura C.18 e  Figura C.19. 

 

Figura C.18 - Cadastro e Visualização de Atributo de Processo 
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Figura C.19 - Associação de um Atributo de Processo a um Resultado 

 Seguindo o fluxo das funcionalidades da ProEvaluator (versão 2.0), após 

o cadastro do modelo e de seus itens, o planejamento da avaliação deve ser 

executado. 

 A etapa de planejamento referente à Organização consiste no cadastro 

das informações (escopo de negócio, sponsor, entre outros), seus projetos e 

colaboradores (Figura C.20, Figura C.21, Figura C.22 e Figura C.23). 

 

Figura C.20 Menu da etapa de Planejamento 
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Figura C.21 Cadastro e Visualização dos Dados da Organização 

 

Figura C.22 - Tela de Cadastro e Visualização dos dados do Colaborador 
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Figura C.23 - Tela de Cadastro e Visualização dos Projetos 

O próximo passo do planejamento é o cadastro das informações 

referentes à Avaliação. Estas informações consistem no cadastro do método de 

avaliação que será utilizado, dos dados da avaliação em si, das atividades e dos 

avaliadores (Figura C.24, Figura C.25 e Figura C.26). Após estes cadastros é 

possível iniciar a avaliação da organização. 

 

Figura C.24 - Cadastro e Visualização dos Métodos de Avaliação 
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Figura C.25 - Cadastro dos dados da Avaliação 

 

 

Figura C.26 - Cadastro das atividades da avaliação 

Após o planejamento da avaliação, a ProEvaluator  (versão 2.0) fornece o 

suporte necessário à realização da avaliação. Para todos os itens do modelo que 

foi informada a existência de evidências no momento do cadastro do modelo, 

será possível cadastrar as evidências e a sua respectiva graduação. 

No caso da ProEvaluator (versão 2.0), já estão pré-definidas as 

graduações que são: 
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• FI = Completamente Implementada; 

• LI = Largamente Implementada; 

• PI = Parcialmente Implementada; 

• NI = Não implementada. 

Para exemplificar, no cadastro do modelo CMMI DEV na ProEvaluator 

(versão 2.0), foi informado que apenas as práticas genéricas e específicas 

contém as evidências.  

A partir desta definição, a ProEvaluator (versão 2.0) fornece o cadastro 

de avaliação da prática, onde é possível cadastrar evidências, observações 

referentes à avaliação da prática e  suas deficiências. Os itens produtos de 

trabalho e subpráticas são informativos.  

Caso a prática avaliada tenha sido mapeada como equivalente a algum 

item de outro modelo, as evidências do item do outro modelo irão aparecer 

como forma de sugestão de evidências para este item. O cadastro da avaliação 

da prática poderá ser visualizado nas Figuras: Figura C.27 e Figura C.18. 

 

Figura C.27- Tela de Avaliação da Prática Genérica 

O resultado desta avaliação irá para a tela de Avaliação de Objetivo 

Genérico. Na Figura C.28, a graduação do indicador do objetivo será 
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automaticamente ajustado a partir da avaliação de todas as práticas pertencentes 

a este indicador.  

 

Figura C.28 - Tela de Avaliação de Objetivo Genérico 

E o resultado desta tela será entrada para a tela de avaliação de 

processos. Só destaco que para a tela de avaliação de processos, se o modelo 

cadastrado tiver objetivos genéricos e específicos, a graduação do processo será 

resultante da graduação de todos os objetivos. Esta tela poderá ser visualizada 

na Figura C.29. 
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Figura C.29 - Avaliação de Processo 

 Na Figura C.30 é apresentado o módulo de mapeamento entre os itens 

dos modelos cadastrados. Com esta tela é possível mapear qualquer item de um 

modelo com qualquer item de outro modelo, de forma a sugerir evidências 

(compartilhamento delas) para uma auditoria.  
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Figura C.30 - Tela de mapeamento dos itens de modelos 


