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PROEVALUATOR: UMA FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DE 
PROCESSOS DE SOFTWARE 

 
 

RESUMO 

No final da década de 60, foi identificado um fenômeno no desenvolvimento de 
software batizado de “Crise do Software”. Grandes empresas e órgãos governamentais 
amargavam uma série de prejuízos na produção de sistemas informatizados, que na 
maioria das vezes, não satisfaziam suas necessidades. Tudo porque o desenvolvimento 
de software era realizado de maneira ad-hoc. Os escassos casos de sucesso eram 
resultado do esforço individual de profissionais comprometidos.  

Para padronizar as boas práticas no desenvolvimento de sistemas, surgiram os 
modelos de processos de desenvolvimento de software. A partir daí, aumentou-se a 
expectativa de que todos os problemas de desenvolvimento seriam resolvidos com a 
adoção de um processo de desenvolvimento. Isso não ocorreu porque não existe um 
processo ideal para todas as empresas de software. O que existem são modelos de 
processos que devem ser customizados para cada organização. Para analisar se o 
modelo está adequado à organização é necessário realizar uma avaliação de seus 
processos de software. Em dezembro de 2003, a SOFTEX (Sociedade Brasileira para 
Promoção da Exportação de Software) lançou o MPS.BR (Modelo para Melhoria de 
Processo de Software Brasileiro). Para verificar se as organizações atendem aos 
requisitos do modelo criado, foi definido o MA-MPS (Método de Avaliação do 
MPS.BR).  

Este trabalho propõe uma ferramenta para apoiar as atividades descritas no 
método MA-MPS. A ferramenta permite o cadastro de evidências da execução do 
processo, atribuição de conceitos aos resultados esperados dos processos e de seus 
atributos e, a partir daí, calcula automaticamente o nível de maturidade da organização e 
emite um relatório final com os resultados da avaliação. 

 

Palavras-chave: ferramentas de avaliação de processos de software, modelos de 
qualidade de software, métodos de avaliação, MPS.BR.  
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 PROEVALUATOR: A SOFTWARE PROCESS EVALUATION 
TOOL  

 
 

ABSTRACT 

In the late 60s, a phenomenon in software development was identified and known as 
“Software crisis”. Big companies and governmental bodies endured a series of losses in 
the IT systems production, which, most of times, did not meet their needs. This was due 
to software development being done ad-hoc. The scarce success cases were the result of 
individual effort from committed professionals. 
 
Models of software development processes then appeared to standardize the best 
practices in systems development. From that day on, there was an increase in the 
expectations that all issues in development would be addressed by adopting a 
development process. That did not occur because there is no ideal process for all 
software companies. What truly exist are models of processes that must be customized 
for each organization. To analyze whether a model is appropriate to a given 
organization, software processes evaluation must be carried out. In December 2003, 
SOFTEX (the Brazilian Society for Promoting and Exporting Software) launched the 
MPS.BR (the Model for Brazilian Software Process Improvement). The MA-MPS 
(MPS.BR Evaluation Method) was created to check if the organizations meet the 
requirements of such model. 

 

This dissertation proposes a tool to support the activities described in the MPS-BR 
method. The tool allows the record of the process execution evidences, the attribution of 
concepts to the process expected results and, from that point, calculates automatically 
the maturity level of the organization and releases a final report with the evaluation 
results. 

 

Keywords: software process assessment tools, software quality models, assessment 
methods, MPS.BR. 
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1 
Introdução 

 
Este capítulo introduz o trabalho descrito nesta dissertação, 
descrevendo em linhas gerais a pesquisa desenvolvida. Na Seção 1.1 
é apresentado o contexto no qual a dissertação está inserida. Na 
Seção 1.2 é descrita a motivação do trabalho realizado, 
apresentando as principais necessidades existentes, que levaram ao 
seu desenvolvimento. A Seção 1.3 descreve os principais objetivos da 
pesquisa realizada, definindo a abordagem utilizada para alcançar 
tais objetivos. A Seção 1.4 apresenta a organização desta 
dissertação, definindo o assunto abordado em cada um dos 
capítulos. 

1.1 Contextualização 

Processo é uma seqüência de passos realizados para um determinado propósito. 

Processo de software consiste num conjunto de atividades, métodos, práticas e 

tecnologias que as pessoas utilizam para desenvolver e manter software e produtos 

relacionados [CMU/SEIb, 2002]. As atividades estruturadas que compõem o processo 

abrangem as fases de especificação, projeto, implementação, validação e evolução do 

sistema.  

Para uma boa definição de um processo de software, é necessário levar em 

consideração características da organização, metas estratégicas, assim como 

características da equipe e do projeto.  Um processo mal definido pode levar a um longo 
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tempo de desenvolvimento, não aderência aos requisitos do cliente ou até um alto custo 

do projeto, entre outros problemas, ou seja, o software terá uma baixa qualidade. Por 

isso, é imprescindível uma correta especificação do processo de forma que ele se adeqüe 

ao perfil da organização.  

As empresas então dando cada vez mais importância à qualidade do software 

que estão produzindo. Devido à alta concorrência, uma empresa que não produz 

software com o mínimo de qualidade aceitável (considerando os requisitos de diversos 

pontos de vista) está fadada ao fracasso. Por isso, as empresas estão controlando os 

elementos envolvidos no desenvolvimento do produto produzido. Esse controle é 

possível fazendo-se uma avaliação dos seus processos. Para se implementar a melhoria 

de processo numa organização, é necessário fazer uma auto-avaliação, comparar o 

resultado com os processos de outras organizações, e por fim, traçar as metas que se 

deseja alcançar.  

Quando uma organização realiza uma avaliação seu objetivo é medir a qualidade 

dos seus processos e, conseqüentemente, conseguir melhorá-los. Neste contexto, a 

empresa vai utilizar o resultado da avaliação para identificar oportunidades de melhoria, 

assim como manter o que já está funcionando bem. Outra abordagem possível é a 

organização realizar uma avaliação dos processos de seus fornecedores. Assim, ela pode 

usar os resultados dessa avaliação para analisar a capacidade dos processos de seus 

fornecedores e, assim, identificar os melhores fornecedores. Em qualquer das duas 

situações, é fundamental que seja seguido um método de avaliação de processos, como 

por exemplo um método baseado na norma ISO/IEC 15504 [ISO/IEC 15504-5, 2006], o 

SCAMPI [CMU/SEIa, 2002] ou até mesmo o MA-MPS [MPS.BR, 2006b]. 

1.2 Motivação 

Há diversos anos vimos aumentar consideravelmente a qualidade dos sistemas de 

software produzidos [STANDISH, 1995]. Porém, esse avanço ainda não é suficiente. 

Precisamos melhorar ainda mais a qualidade dos processos de software e, 

conseqüentemente, o produto final que é próprio software. Melhorar a qualidade 
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significa diminuir o número de erros, o tempo de desenvolvimento, o custo ou até 

mesmo atender melhor as expectativas do cliente. Para melhorar a qualidade dos 

processos de desenvolvimento de software diversos modelos de processos foram 

desenvolvidos. Porém, a simples adoção de um modelo de processo de software não 

garante que a qualidade do mesmo aumentará. Para medir a qualidade do processo de 

desenvolvimento de software da organização é preciso realizar uma avaliação nos seus 

processos. Para automatizar esta atividade, esse trabalho propõe o desenvolvimento de 

uma ferramenta para avaliação de processos de software. Essa ferramenta pode ser 

utilizada para conhecer os pontos fortes e fracos do processo de uma organização e, a 

partir daí, traçar um plano de ação com o objetivo de melhorar o processo da mesma.  

 Avaliação de Processo de Software tem sido um método popular e largamente 

utilizado para garantir a produção de software de qualidade. Esta atividade tem sido 

freqüentemente realizada por organizações que desejam melhorar seus processos de 

software e, conseqüentemente, seus produtos de software. 

 O Modelo para Melhoria de Processo de Software Brasileiro – MPS.BR 

desenvolvido pela SOFTEX em dezembro de 2003 tem sido amplamente utilizado no 

Brasil por empresas de desenvolvimento de software [MPS.BR, 2006a]. 

Aproximadamente, 80 empresas já foram avaliadas segundo o Método de Avaliação 

MPS.BR. Este modelo está em constante evolução e já foi revisado duas vezes desde 

sua versão original. A ferramenta proposta por esse trabalho visa automatizar as 

atividades do Método de Avaliação MPS.BR, o MA-MPS. 

 Uma avaliação de processos de software produz uma quantidade enorme de 

dados associados à avaliação. Assim, a manipulação e análise desses dados são aspectos 

importantes na avaliação de processos. Logo, o uso de uma ferramenta para manipular 

os dados da avaliação se torna imprescindível.  

 Segundo [HUNTER, 1997], os principais aspectos de manipulação de dados 

associados à avaliação de processos de software são: 

• Captura dos dados 

• Armazenamento dos dados 

• Visualização e análise dos dados 
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As ferramentas de avaliação de processos de software [WALKER, 1995] 

[FABBRINI, 2003] costumam mostrar um resumo dos principais resultados da avaliação 

de uma forma gráfica. Tais ferramentas permitem a usuário visualizar os dados da 

avaliação e, assim, identificar os pontos fracos do processo e priorizar as atividades de 

melhoria. 

1.3 Objetivos do Trabalho 

A proposta da ferramenta ProEvaluator é automatizar algumas atividades do método de 

avaliação do MPS.BR, a fim de que ela possa ser usada nas organizações antes ou 

durante a avaliação oficial do MPS.BR. Ou seja, essa ferramenta pode ser utilizada para 

as organizações se auto-avaliarem, podendo identificar seus pontos fracos e fortes; ou 

durante a avaliação oficial MPS.BR para que os avaliadores possam analisar os 

processos da organização e então atribuir conceitos aos respectivos resultados 

esperados. No fim da avaliação, a ferramenta exibe um relatório contendo o nível de 

maturidade do do   processo organizacional, de acordo com os níveis de maturidade 

descritos no modelo MPS.BR.  

 Baseado no estudo dos requisitos das principais ferramentas de avaliação de 

processos do mercado [FABBRINI, 2003] [WALKER, 1995] [LIANG, 2007] 

[MURADAS, 2006] e nas entrevistas realizadas com um avaliador oficial do MPS.BR, 

foram extraídos os seguintes requisitos para ferramenta ProEvaluator: 

• Gratuidade: a ferramenta será totalmente gratuita e estará disponível para 

download na Internet; 

• Adaptável a diferentes domínios: a ferramenta poderá ser usada para 

avaliação de processos em organizações de diferentes tamanhos e domínios; 



 

5
 
 

• Baseada no método de avaliação do MPS.BR: a ferramenta visa 

automatizar as atividades do processo de avaliação do MPS.BR, versão 1.01. 

• Suporte a relatórios: no final da avaliação será permitido ao usuário emitir 

um relatório final com o resultado da avaliação. Durante a execução da 

avaliação, relatórios parciais poderão ser emitidos. 

 

A relevância e originalidade do trabalho estão no fato de não existirem 

ferramentas que dêem suporte às etapas do MA-MPS apoiadas pela ferramenta 

proposta, apesar de existirem, como será detalhado no Capítulo 3, ferramentas que dêem 

suporte a avaliações referentes a outros modelos e normas de qualidade [CMU/SEIb, 

2002], [ISO/IEC 15504-5, 2006] e a outras etapas do MA-MPS [MURADAS, 2005]. 

1.4 Organização da Dissertação 

Além deste capítulo introdutório, esta dissertação está organizada nos capítulos a seguir: 

o Capítulo 2 descreve o estado da arte em avaliação de processos, mostrando os 

principais modelos, normas e métodos de avaliação de processos; o Capítulo 3 apresenta 

as principais ferramentas de avaliação de processos existentes; o Capítulo 4 descreve a 

ferramenta de avaliação ProEvaluator, desenvolvida com base no Método de Avaliação 

do MPS.BR; o Capítulo 5 apresenta um exemplo de uso da ferramenta ProEvaluator; o 

Capítulo 6 apresenta uma análise crítica do uso da ferramenta ProEvaluator; finalmente, 

o Capítulo 7 apresenta uma conclusão acerca do trabalho desenvolvido, resumindo as 

principais contribuições do mesmo, bem como uma proposta de possíveis trabalhos 

futuros. 

 
 
 

                                                 
1 Em junho de 2007 foi disponibilizada a versão 1.1 do processo de avaliação do MPS.BR, porém, este 
trabalho, que é baseado na versão 1.0, já estava praticamente concluído e por isso não foi adaptado para a 
versão mais atual do processo de avaliação.  
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2 
Avaliação de Processos de 
Software 

 
Neste capítulo serão descritos os principais modelos de qualidade e 
métodos de Avaliação de Processos de Software. Na Seção 2.1 será 
descrita a motivação para realizar avaliações de processos de 
software. A Seção 2.2 apresenta os principais modelos e normas de 
Qualidade e faz uma comparação entre eles. A Seção 2.3 descreve os 
métodos de avaliação SCAMPI e MA-MPS. A Seção 2.4 apresenta 
um resumo do capítulo. 

2.1 Introdução 

Qualidade é o grau em que um conjunto de características inerentes a um produto, 

processo ou sistema cumpre os requisitos inicialmente estipulados para estes [ISO 9000, 

2000]. Qualidade de Software é a área de conhecimento da Engenharia de Software que 

objetiva garantir a melhoria de software através da definição e normatização de 

processos de desenvolvimento. O desafio consiste justamente em definir 

adequadamente o processo de desenvolvimento de software. Mas como definir 

adequadamente um processo? Como saber se ele está adequadamente definido?  

Modelos de Processos definem os passos do processo de desenvolvimento e 

contêm uma representação abstrata da arquitetura, desenho ou definição de um 
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processo, onde estão descritos, em diversos níveis de detalhe, os elementos de um 

processo. Logo, através desses modelos é possível definir um processo de software para 

uma determinada organização, respeitando sempre as características da mesma. 

Um processo pode ser definido através de níveis de maturidade ou capacidade. O 

Modelo de Maturidade de Processos é estruturado em níveis. Cada nível de maturidade 

é formado por um conjunto de atributos que caracterizam o estágio da capacidade dos 

processos da organização. O modelo é concebido de tal forma que a capacidade nos 

níveis inferiores provê progressivamente as bases para os estágios superiores. O modelo 

de maturidade de processos fornece uma abordagem disciplinada para identificação dos 

processos críticos e definição de ações de melhoria alinhadas com os objetivos 

estratégicos do negócio e consistentes com o estágio de maturidade de seus processos. 

A capacidade do processo de software descreve o conjunto de resultados 

esperados que pode ser atingido quando se segue o processo de software estabelecido. 

Já a maturidade do processo de software é o quanto um processo específico é 

explicitamente definido, gerenciado, medido, controlado e efetivo. Maturidade implica 

num potencial de crescimento da capacidade e indica tanto a riqueza do processo de 

software de uma organização, quanto a consistência na qual o processo é aplicado nos 

projetos de toda a organização.  

Para saber se um processo foi adequadamente definido é preciso avaliá-lo. O 

objetivo da avaliação de processos de software é encontrar pontos fortes e fracos do 

processo de modo que ele possa ser constantemente melhorado.  

Neste capítulo serão descritos os principais modelos de referência para processos 

de software e os métodos mais utilizados para avaliação dos mesmos. 

2.2 Modelos e Normas de Qualidade de Software 

Normas de Qualidade surgiram não apenas da necessidade de se padronizar os 

processos de desenvolvimento de software, mas também pelos inúmeros prejuízos que 

as empresas estavam amargando devido ao fracasso de seus projetos de 

desenvolvimento de sistemas [STANDISH, 1995]. 
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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 ser somente relacionadas a atividades técnicas de engenharia de 

software, ou podem se referir também a atividades de gerência, engenharia de sistemas 

e gerência de recursos humanos [IEEE, 2004]. 

A idéia básica por detrás destes modelos é definir um conjunto de práticas 

básicas de Engenharia de Software que devem ser aplicadas de forma sistemática em 

projetos de desenvolvimento, com o objetivo de se atingir um padrão esperado de 

qualidade. Estes modelos e normas de qualidade são utilizados como recurso 

fundamental para a e melhoria contínua de processos de software em organizações. 

Um modelo de processo pode ser definido através de níveis de maturidade e/ou 

capacidade. Os níveis de maturidade estabelecem uma forma de prever o desempenho 

futuro de uma organização com relação a uma ou mais disciplinas. Um nível de 

maturidade é um patamar definido de evolução de processo. Os níveis de capacidade 

definem processos relacionados com a qualidade organizacional e gerencial. Um nível 

de capacidade caracteriza uma melhoria relacionada a uma disciplina. 

Nesta seção serão descritos os modelos de referência para processos de software 

CMMI [CMU/SEIb, 2002] e MR-MPS [MPS.BR, 2006a], bem como a norma 

internacional para avaliação de processos de software, a ISO/IEC 15504 [ISO/IEC 

15504-1, 2004]. Vale ressaltar que tanto o CMMI como a ISO/IEC 15504 são a base 

para o MR-MPS. 

ISO/IEC 15504 – SPICE 

Na década de 1990, havia uma proliferação de modelos de processos, como o SW-

CMM [CMU/SEIc, 1993], Bootstrap [KUVAJA, 1994], Trillium [FRANÇOIS, 1994], 

entre outros. Cada um desses modelos com suas características particulares e seus 

métodos de avaliação. Em 1993, A ISO realizou um estudo sobre as necessidades e os 

requisitos para avaliação de processos de software e concluiu que havia um consenso 

sobre a necessidade de um padrão universal único para avaliação de processos de 

software. O objetivo desse modelo era harmonizar os modelos já existentes e servir 
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como referência para criação de modelos de avaliação de processos. O resultado disso 

foi a criação do projeto SPICE (Software Process Improvement Capability 

dEtermination) cujo objetivo era desenvolver uma Norma Internacional para Avaliação 

de Processos de Software e realizar “trials” antes da publicação como norma [ROUT, 

1995]. A partir daí, foi criado o modelo ISO 15504 - relatório técnico em 1999. Em 

outubro de 2003, a Norma ISO/IEC 15504 para a avaliação de processos de software foi 

oficialmente publicada pela ISO. Porém, o modelo de avaliação de processos de 

software, que corresponde à parte 5 da norma, só foi lançado em março de 2006. Essa 

norma pode ser usada em dois contextos: 

• Melhoria Contínua: identificando oportunidades de melhoria no processo 

da própria organização. 

• Determinação da Capacidade: identificando o nível de capacidade dos 

processos dos fornecedores da organização. 

 

Os processos do modelo de avaliação 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.  

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

e cumulativos. Os níveis podem ser usados para avaliar como uma organização está 

realizando um determinado processo ou como um guia para a melhoria de processos. Os 

níveis definidos pela norma são: 

 

• Nível 0 - Processo Incompleto: há uma falha geral na satisfação do propósito 

do processo. Produtos de trabalho ou resultados de processos são poucos ou 

difíceis de serem identificados.  
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• Nível 1 - Processo Executado: o propósito do processo é geralmente 

alcançado, porém de uma forma não planejada e acompanhada. Existem 

produtos de trabalho e eles evidenciam a satisfação do propósito do 

processo.  

• Nível 2 - Processo Gerenciado: o processo produz produtos de trabalho de 

acordo com procedimentos planejados e acompanhados. A execução do 

processo passa a construir produtos de trabalho que satisfazem os requisitos 

de qualidade especificados, dentro do cronograma de tempo e dos recursos 

necessários. 

• Nível 3 - Processo Estabelecido: o processo utiliza um processo padrão que é 

capaz de atingir seus resultados definidos. A implantação de um processo 

usa uma versão customizada e aprovada de um processo padrão. 

 

 

• Nível 4 - Processo Previsível: o processo passa a ser executado 

consistentemente dentro de limites definidos para atingir seus resultados. A 

qualidade dos produtos é conhecida de forma quantitativa. 

 

• Nível 5 - Processo Otimizando: o processo definido e padrão é alterado e 

adaptado para atingir de forma efetiva os objetivos correntes e futuros do 

negócio. A otimização contínua do processo envolve experiências de idéias e 

tecnologias inovativas. 

 

Na escala de avaliação dos atributos de processo definida pela norma ISO/IEC 

15504 existem quatro resultados possíveis: totalmente, parcialmente, largamente ou não 

atingido. 

Cada nível contém um ou mais atributos de processo associados. O processo só 

atinge um determinado nível de capacidade se os resultados esperados dos seus 

atributos de processo correspondentes forem totalmente ou largamente atingidos. Fora 

isso, todos os atributos de processo dos níveis inferiores devem ter seus resultados 

avaliados como totalmente atingidos. 
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CMMI 

O CMMI é um modelo de referência para avaliação e melhoria da maturidade dos 

processos de uma organização. Ele fornece às organizações de TI um guia de como 

obter controle em seus processos para desenvolver e manter seus sistemas, e como 

evoluir em direção a uma cultura de excelência em gestão. Além disso, ele direciona as 

organizações a selecionar uma estratégia de melhoria, determinar a maturidade atual do 

processo e identificar as questões mais críticas para a qualidade e melhoria de processos 

[CMU/SEIb, 2002]. 

Sendo um modelo de referência de processos, o CMMI 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.  

Segundo o CMMI existem três tipos de análise sobre os processos de TI: 

• Capacidade: essa análise descreve a gama de resultados que podem ser 

atingidos com o uso dos processos de software. 

• Desempenho: analisa o estágio atual dos processos e os resultados obtidos 

pelo seu uso. 

• Maturidade: analisa até que ponto um processo específico está definido, 

gerenciado, mensurado, controlado e efetivo. 

Uma organização ganha maturidade à medida que institucionaliza os seus 

processos de TI através de políticas, padrões e estrutura organizacional. O CMMI 

admite duas abordagens de avaliação: uma por estágio, como o antigo SW-CMM 

[CMU/SEIc, 1993] e outra contínua, semelhante a ISO/IEC 15504, conforme Figura 

2.1. 
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FIGURA 2.1 Níveis de maturidade das abordagens estágio e contínua 

 

A representação contínua é uma abordagem mais flexível, permitindo à 

organização definir as Áreas de Processo (PA) que deseja enfatizar primeiro, 

possibilitando assim o cumprimento apenas dos objetivos gerais e específicos de cada 

PA selecionada. Na representação por estágio a organização deve alcançar um conjunto 

de objetivos pré-definidos para todas as Áreas de Processo estipuladas pelo modelo para 

alcançar um determinado nível de maturidade. Cada nível de maturidade possui uma 

caracterização bem específica: 

Nível 1 - Inicial: nesse estágio as organizações possuem um processo mínimo de 

desenvolvimento, capaz de orientar as macro-tarefas no nível operacional. 

Nível 2 - Gerenciado: estabelece processos para Gerenciamento de Projetos, que 

é o foco desse nível. As organizações nesse nível têm capacidade de gerenciar um ciclo 

de desenvolvimento definindo políticas para os projetos. Porém, os processos podem ser 

diferentes entre os projetos.  Costuma-se caracterizar o nível 2 pela capacidade de gerir 

projetos. A maioria das empresas brasileiras que buscam avaliação CMMI almeja 

certificação nesse nível. 

Nível 3 - Definido: organizações nesse nível são orientadas a processo, pois deve 

existir um processo-padrão definido. Além dos fluxos de atividades, gerenciam os 
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aspectos organizacionais, técnicos e de integração entre equipes e fornecedores em 

função da definição do processo.  

Nível 4 - Gerenciado Quantitativamente: as organizações gerem o processo 

utilizando métricas quantitativas através do tempo. Elas conseguem avaliar o 

desempenho dos vários ciclos de desenvolvimento e comparar seus indicadores, 

obtendo previsibilidade. 

Nível 5 - Em Otimização: é o mais alto nível de maturidade definido pelo 

CMMI. Organizações nesse nível controlam e avaliam o processo quantitativamente, 

podendo intervir em sua especificação para otimizá-lo continuamente.  

O CMMI tem como foco as áreas de processo. 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. O CMMI apresenta uma série de componentes para as 

áreas de processo: objetivos específicos, objetivos genéricos, práticas específicas, 

práticas genéricas, sub-práticas e produtos típicos de trabalho. Os objetivos específicos 

são obrigatórios e descrevem uma única característica que deve estar presente para que 

uma área de processo esteja satisfeita. Objetivos genéricos, também obrigatórios, são 

objetivos que estão distribuídos em várias áreas de processo e descrevem características 

que devem estar presentes para institucionalizar os processos que implementam 

determinada área de processo. 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, 

2004]. 

O objetivo de muitas empresas, especialmente nos países em desenvolvimento, 

como o Brasil, tem sido obter certificação CMMI para atender exigências explícitas do 

mercado. Porém, pequenas e médias empresas brasileiras que não possuem recursos 

suficientes para patrocinar uma certificação CMMI, estão procurando modelos 

alternativos, como o MPS.BR, por exemplo. 
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MR-MPS 

As empresas brasileiras de software quase não atuam no mercado externo [MBI, 2007]. 

De acordo com pesquisa realizada pela Assespro (Associação de Empresas de TI, 

Software e Internet), MBI e Instituto de Tecnologia de Software de São Paulo (ITS), 

92% das 50 maiores empresas brasileiras de software, ou 46 delas, tem 90% de sua 

receita vinculada exclusivamente com o mercado interno. Algumas empresas estão 

atuando em países como Argentina, México, Portugal e Espanha.  

O maior desafio das empresas nacionais está em desenvolver uma estratégia 

clara e criar a condições para crescer em mercados internacionais nos quais o nível de 

exigência é maior, como Alemanha, França e Estados Unidos. Para alcançar esse 

objetivo, as empresas precisam aumentar a qualidade dos seus processos, para conseguir 

exportar software com qualidade. Visando resolver essa deficiência das empresas de 

software brasileiras, em dezembro de 2003 foi criado o Programa para Melhoria de 

Processo de Software Brasileiro, o MPS.BR. Esse programa é coordenado pela 

Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), com apoio 

do governo e universidades. O programa também tem o apoio financeiro do Ministério 

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

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

No Brasil, há diversas pequenas e médias empresas de software que precisam 

melhorar seus processos de software para conseguirem competir nesse mercado tão 

competitivo que é o de tecnologia da informação. Porém, essas empresas não dispõem 

de muitos recursos. O principal objetivo do projeto MPS.BR é melhorar os processos de 

software das empresas brasileiras, especialmente as pequenas e médias empresas, a um 

custo acessível para elas.  

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 composta pelas seguintes normas: ISO/IEC 

12207 e suas emendas 1 e 2, ISO/IEC 15504 – SPICE e o CMMI-SE/SW. 
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Em junho deste ano foi publicada a versão 1.2 do Modelo de Referência do 

MPS.BR. Porém, este trabalho já estava praticamente concluído e foi baseado na versão 

1.1 deste Modelo. 

O MPS.BR, na sua versão 1.1, está dividido em três componentes: a) Modelo de 

Referência (MR-MPS), b) Método de Avaliação (MA-MPS) e o Modelo de Negócio 

(MN-MPS), conforme Figura 2.2. 

 

 

FIGURA 2.2 Componentes do MPS.BR [MPS.BR, 2006a] 

 

O Modelo de Referência (MR-MPS) define cada processo em termos de 

propósito e resultados esperados. Esses resultados permitem avaliar a efetividade da 

execução dos processos. O MR-MPS também define níveis de capacidade para os 

processos da organização. A capacidade de cada processo é a habilidade do mesmo 

atingir os objetivos do negócio, atuais e futuros da organização.  

O Método de Avaliação (MA-MPS) visa verificar a maturidade da organização 

na execução de seus processos de software. O processo de avaliação descreve as 

atividades a serem realizadas para verificar essa maturidade. Esse processo é composto 

das seguintes fases: a) Contratar a Avaliação, b) Preparar para realização da Avaliação, 

c) Realizar a Avaliação e d) Documentar os Resultados da Avaliação. 
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O Modelo de Negócio (MN-MPS) descreve: as regras de negócio para 

implementação do MR-MPS pelas Instituições Implementadoras e para avaliação 

seguindo o MA-MPS pelas Instituições Avaliadoras; a forma de organização de grupos 

de empresas para implementação do MR-MPS e avaliação MA-MPS pelas Instituições 

Organizadoras de Grupos de Empresas (IOGE); as regras de certificação para 

consultores de aquisição, e os programas anuais de treinamento por meio de cursos, 

provas e workshops MPS.BR. 

O MPS.BR está descrito através de documentos em formato de guias: 

• Guia Geral: descreve o modelo de referência, seus componentes e as 

definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação [MPS.BR, 

2006a]; 

• Guia de Implementação: Está dividido em 5 documentos [MPS.BR, 2006d] 

[MPS.BR, 2006e] [MPS.BR, 2006f] [MPS.BR, 2006g] [MPS.BR, 2006h]. 

Cada um deles contém orientações para implementação de um nível do 

Modelo de Referência MR-MPS; 

• Guia de avaliação: contém a descrição do método de avaliação [MPS.BR, 

2006b]; 

• Guia de aquisição: contém recomendações para a condução de compras tanto 

de produto quanto de serviço de software [MPS.BR, 2006c]. 

 

Capacidade do processo é uma caracterização da habilidade do processo atingir 

os objetivos de negócio atuais ou futuros [ISO/IEC 15504-1, 2004]. A capacidade de 

cada processo no MPS possui 5 atributos de processos (AP). Cada atributo está 

detalhado em termos de resultados esperados do atributo de processo (RAP) para 

alcance completo do atributo de processo. Os AP definidos pelo modelo são:  

 

AP 1.1 - O processo é executado: é a extensão na qual o processo atinge seu 

propósito. 

 

 AP 2.1 – O processo é gerenciado: é a extensão na qual a execução do processo 

é gerenciada. 
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 AP 2.2 – Os produtos de trabalho do processo são gerenciados: é a extensão na 

qual os produtos de trabalho produzidos pelo processo são gerenciados 

apropriadamente. 

 

AP 3.1 - O processo é definido: é a extensão na qual um processo-padrão é 

mantido para apoiar a implementação do processo definido. 

 

AP 3.2 – O processo está implementado: é a extensão na qual um processo-

padrão é efetivamente implementado como um processo definido para atingir 

seus resultados. 

 

O atendimento aos atributos do processo (AP), através do atendimento aos 

resultados esperados dos atributos do processo (RAP) é requerido para todos os 

processos no nível correspondente ao nível de maturidade.  

O nível de maturidade em que se encontra uma organização permite prever o seu 

desempenho futuro ao executar um ou mais processos. O MR-MPS define sete níveis de 

maturidade: 

 

• Nível G – Parcialmente Gerenciado; 

• Nível F – Gerenciado; 

• Nível E – Parcialmente Definido; 

• Nível D – Largamente Definido; 

• Nível C – Definido; 

• Nível B – Gerenciado Quantitativamente; e 

• Nível A – Em Otimização; 

 

A divisão em estágios, embora baseada nos níveis de maturidade do CMMI tem 

uma graduação diferente, com o objetivo de possibilitar uma implementação e avaliação 

mais gradual às pequenas e médias empresas. A realização de avaliações considerando 
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mais níveis também permite uma visibilidade em prazos mais curtos dos resultados de 

melhoria de processos [MPS.BR, 2006a]. 

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 2.3): 

• Processos Fundamentais: relacionados ao início e ao desenvolvimento, 

operação e manutenção dos produtos de software e serviços correlatos, 

durante o ciclo de vida de software. 

• Processos de Apoio: auxiliam um outro processo e contribuem para o 

sucesso e qualidade do projeto de software. 

• Processos Organizacionais: são processos em nível corporativo para 

estabelecer, implementar e melhorar um processo do ciclo de vida.  

 



 

19
 
 

 

FIGURA 2.3 Processos do MPS.BR [MPS.BR, 2006a] 

 

Mais detalhes sobre o MR-MPS podem ser vistos no Guia Geral, versão 1.1 

[MPS.BR, 2006a] e no Guia de Aquisição, versão 1.1 [MPS.BR, 2006c]. 

Comparação entre os Modelos 

A ISO/IEC 15504 é uma Norma Internacional para Avaliação de Processos de Software. 

Ela descreve os requisitos necessários para criação de modelos de avaliação de 

processos. Tanto o Modelo CMMI quanto o MR-MPS são baseados nessa Norma.  
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O CMMI é um modelo de referência para avaliação e melhoria da maturidade 

dos processos de uma organização. Sendo um modelo de referência de processos, o 

CMMI 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. Por ser um modelo reconhecido 

internacionalmente, ele é adequado para organizações que pretendem exportar software 

e podem financiar uma avaliação CMMI.  

O Modelo de Referência MPS.BR é baseado no Modelo CMMI. O MR-MPS é 

mais adequado para organizações brasileiras que não possuem recursos suficientes para 

obter uma certificação CMMI e nem pretendem exportar software a curto prazo, porém, 

almejam melhorar a qualidade de seus processos de software. 

2.3 Métodos de Avaliação 

Existem dois tipos de métodos de avaliação de processos de software: os métodos 

quantitativos e os qualitativos. Os métodos quantitativos se baseiam em dados 

numéricos (métricas) para aferir a qualidade dos processos de software. A avaliação 

qualitativa do processo é geralmente conduzida utilizando uma combinação de 

checklists, análise de documentos e entrevistas, envolvendo pessoas de diversos grupos 

na organização que está sendo avaliada. 

Segundo [Jones, 2000], avaliações formais de software tiveram origem na IBM 

no início dos anos 70. Thomas J. Watson Jr., presidente da IBM, estabeleceu fortes 

diretrizes para que o software estivesse sob controle. Como resultado da sua orientação, 

vários programas de melhoria de processo foram implementados nos laboratórios da 

IBM. Por volta de 1975, estratégias de melhoria e avaliações de processo de software já 

eram bastante utilizadas. 

Enquanto a IBM executava avaliações internas do processo de software, outras 

organizações passavam por vários problemas de desenvolvimento de software, o que 

ressaltava ainda mais a importância das avaliações de processo.  
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A abordagem de avaliação de processo de software que se originou na IBM foi 

expandida para a ITT Corporation e forneceu a estrutura para dois métodos de 

avaliação completamente distintos. O primeiro, um método quantitativo, foi criado por 

Capers Jones em 1988, publicado no livro de sua autoria Programming Productivity. O 

segundo foi o método de avaliação do SEI, descrito no livro de Watts Humphrey, 

Managing the Software Process de 1989. Embora estes dois métodos apresentem 

abordagens radicalmente distintas, ambos envolveram pesquisadores oriundos da IBM 

que trabalharam ativamente, e na mesma época, em avaliações internas de processo de 

software. Assim, surgiram os primeiros métodos de avaliação de processos de software.  

SCAMPI 

O Appraisal Requirements for CMMI, versão 1.1 – ARC V1.1 foi publicado pelo 

CMMI Product Team em 2001 [CMU/SEId, 2001]. Ele define os requisitos para os 

métodos de avaliação de processo que têm como base de melhoria o modelo CMMI. O 

ARC V1.1 define um conjunto de classes de avaliação baseadas em aplicações típicas 

de métodos de avaliação. Ele identifica três classes de métodos de avaliação, 

denominados Classe A, Classe B e Classe C, conforme tabela 2.1. 

 

TABELA 2.1 Classes de Avaliação conforme o ARC [CMU/SEId, 2001] 

Características Classe A Classe B Classe C 
Quantidade de 
evidências 
objetivas obtidas 
(relativo) 

Alta  Média Baixa 

Geração de 
classificação 

Sim Não  Não 

Recursos 
necessários 
(relativo) 

Alto Médio Baixo 

Tamanho da 
equipe 

Grande  Médio Baixo 

Requisitos do líder 
da equipe de 
avaliação 

Avaliador líder(*) Avaliador líder(*) 
ou pessoa treinada 
com experiência 

Pessoa treinada e 
com experiência 

*Avaliador líder: “Lead Appraiser”, credenciado pelo Software Engineering Institute 
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Os métodos da Classe A devem satisfazer todos os requisitos do ARC V1.1. Esta  

é a única classe de métodos que pode fornecer graduação para análise comparativa 

(benchmarking).  

Os métodos da Classe B devem satisfazer um subconjunto dos requisitos do 

ARC V1.1. Exigem apenas duas das três fontes de dados (entrevista, aplicação de 

instrumentos e revisão de documentação) dos métodos de classe A, sendo que uma 

destas fontes deve ser a entrevista. Além disso, não fornecem graduação e são indicados 

para organizações que estão começando as atividades de melhoria de processo 

utilizando modelos CMMI. 

Os métodos da Classe C devem satisfazer apenas um subconjunto dos requisitos 

dos métodos de Classe B. Exigem apenas uma das três fontes de dados dos métodos de 

Classe A. A validação das observações e o mecanismo de consenso entre os membros 

da equipe são requisitos opcionais desta classe de métodos. Este tipo de avaliação deve 

ser, provavelmente, mais utilizado quanto o objetivo é dar uma “rápida olhada” ou, para 

os casos de auto-avaliações periódicas, feitas por grupos de projetos ou de suporte. 

O Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement – SCAMPI V1.1 

é um método de avaliação compatível com os requisitos definidos pelo ARC V1.1 e 

atende avaliações conduzidas de acordo com a norma ISO/IEC TR 15504. Ele fornece a 

graduação da maturidade de processo em relação aos modelos CMMI, satisfaz todos os 

requisitos de métodos Classe A e é composto de três fases e onze processos (passos). 

O SCAMPI V1.1 possui os seguintes objetivos principais: 

• Fornecer um método de avaliação integrado e único, capaz de ser utilizado 

em avaliações dentro do contexto de melhoria interna do processo, na 

seleção de fornecedor e no acompanhamento do processo. 

• Fornecer um método de avaliação eficiente, possível de ser implementado 

dentro de restrições razoáveis de desempenho. 

 

A Tabela 2.2 resume as características essenciais do SCAMPI V1.1. 
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TABELA 2.2 Características do SCAMPI V1.1. Adaptada de [MEMBERS, 2002] 

Característica Descrição 

 
Precisão 

A graduação reflete a capacitação/maturidade da 

organização e pode ser utilizada para comparações 

entre organizações. Reflete os pontos fortes e fracos da 

organização. 

 
Repetibilidade 

A graduação e as constatações da avaliação são 

consistentes com aquelas de outra avaliação 

independente executada nas mesmas condições. 

 
Eficácia de 
Custo/Recurso 

O método é eficiente em termos de homens/hora gastos 

no planejamento, preparação e execução da avaliação. 

Traz o retorno (benefícios) previstos para a 

organização. 

 
Significância 
dos resultados 

Esta graduação reflete quanto os resultados da 

avaliação são úteis para o patrocinador como suporte na 

tomada de decisões em melhoria interna de processo, 

seleção de fornecedor e monitoração do processo. 

 

O plano de avaliação deve documentar os resultados planejados para a avaliação, 

incluindo os requisitos, os acordos, as estimativas, os riscos, a adaptação do método e as 

considerações práticas como o cronograma, logística, e informações sobre a 

organização. O patrocinador deve aprovar este plano e a aprovação deve ser registrada. 

A equipe deve ser experiente, treinada e habilitada para executar a avaliação. O 

líder da equipe deve ser autorizado pelo SEI para exercer este papel e é o responsável 

por conduzir a avaliação de acordo com os requisitos do SCAMPI V1.1. Deve ter 

participado de pelo menos três avaliações (duas como membro e uma como líder). A 

equipe deve ter no mínimo quatro membros, incluindo o líder; a quantidade máxima 

recomendada é de nove e devem ser treinados no método e no modelo CMMI. A equipe 

deve ter seis anos, em média, de experiência nas disciplinas cobertas pela avaliação; 

pelo menos um membro deve ter seis anos de experiência como gerente. 
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As equipes de avaliação são obrigadas a buscar evidências objetivas como um 

pré-requisito para a formulação das caracterizações da implementação das práticas. No 

SCAMPI, Indicadores de Implementação de Práticas são a conseqüência necessária para 

a implementação das práticas do modelo CMMI. Estes três tipos de indicadores, diretos, 

indiretos e afirmações (tabela 2.3), variam de acordo com o contexto no qual o processo 

está implementado, assim como da própria prática.  

 

TABELA 2.3 Tipos de Indicadores de Implementação de Práticas [CMU/SEId, 2001] 

Tipo de Indicador Descrição Exemplos 

Artefatos Diretos São as saídas tangíveis 

resultantes diretamente da 

implementação de uma prática 

genérica ou específica. 

Documentos, produtos 

entregues, material de 

treinamento, etc. 

Artefatos Indiretos Artefatos que são uma 

conseqüência da realização de 

uma prática específica ou 

genérica ou que apóiem esta 

implementação, mas que não 

são a causa pela qual a prática é 

realizada. 

Minutas de reuniões, 

resultados de revisão, 

relatórios de estado, etc. 

Afirmações Declarações orais ou escritas 

confirmando ou apoiando a  

implementação de uma prática 

genérica ou específica. 

Respostas de questionário, 

entrevistas, apresentações, 

etc. 

 

O SCAMPI utiliza o conceito de uma investigação focada na otimização dos 

recursos devido ao grande número de práticas do modelo que devem ser investigadas e a 

quantidade de dados a serem coletados. Os dados são continuamente consolidados pela 
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equipe através de consenso. A caracterização da implementação de uma prática se dá 

quando evidências objetivas suficientes são obtidas. As práticas podem ser 

caracterizadas como totalmente implementadas, largamente implementadas, 

parcialmente implementadas e não implementadas, conforme tabela 2.4. 

 

TABELA 2.4 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 

 

A caracterização das práticas é a base para o registro das investigações dos 

pontos fortes e fracos do processo que são agregados para compor as constatações 

preliminares. As constatações preliminares são validadas pela organização quando a 

equipe ainda está coletando dados. 
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A graduação é baseada nos dados validados e é gerada, no mínimo, para cada 

meta específica e genérica de cada área de processo no escopo da avaliação. A meta 

graduada é atendida como atendida ou não atendida. 

As fontes de evidências objetivas que podem ser verificadas e validadas são: 

• Instrumentos: informações escritas, tais como questionários, descrições ou 

mapeamentos das práticas do modelo nos processos correspondentes da 

organização. 

• Apresentações: informações preparadas pela organização e fornecidas, visual 

ou verbalmente, para a equipe de avaliação para descrever o processo e a 

implementação das práticas do CMMI. 

• Documentos: artefatos que reflitam a implementação de uma ou mais 

práticas do modelo (incluindo políticas organizacionais, procedimentos e 

artefatos, em nível de implementação). 

• Entrevistas: reunião com as pessoas que implementam e utilizam o processo 

(como líderes de projeto, gerentes, desenvolvedores). 

Os resultados da avaliação são relatados ao patrocinador e à organização 

avaliada. Os resultados fornecidos devem ser úteis para orientar ações. Representam os 

pontos fortes e fracos de cada área de processo, refletindo com precisão o nível de 

capacidade de processos ou de maturidade da organização. Deve haver consenso da 

equipe sobre a redação das constatações finais. Um sub-conjunto dos dados da avaliação 

é enviado ao SEI para controle de qualidade e relatórios de medições para a 

comunidade. 

O processo de avaliação do SCAMPI é composto de três fases principais (ver 

Figura 2.4): 

1. Preparar e planejar a avaliação 

2. Conduzir avaliação 

3. Relatar resultados 
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FIGURA 2.4 Atividades da Avaliação CMMI. Adaptada de [CMU/SEIa, 2002] 

 
Analisar Requisitos: a proposta desta atividade é entender as necessidades de 

negócio da organização para as quais a avaliação está sendo requisitada. O líder da 

avaliação coletará informação e ajudará ao patrocinador da avaliação a relacionar os 

objetivos da avaliação com seus objetivos de negócio. 

Desenvolver Plano de Avaliação: a proposta desta atividade é documentar os 

resultados do planejamento da avaliação incluindo os requisitos, acordos, estimativas, 

riscos e considerações práticas (ex.: cronogramas, logísticas e informação contextual 

sobre a organização) associada com a avaliação. Obter o registro do patrocinador 

aprovando o plano de avaliação. 

 

Selecionar e Preparar Time: a proposta desta atividade é garantir que um time 

experiente, treinado, qualificado apropriadamente está disponível e preparado para 

executar o processo de avaliação.  
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Obter e Analisar Evidências Objetivas Iniciais: a proposta desta atividade é 

obter informação que facilite o entendimento da implementação das práticas do modelo 

através da unidade organizacional. Identifica também problemas potenciais ou riscos 

com o objetivo de refinar o plano. Entendimento dos pontos fortes das operações e 

processos da organização. 

Preparar para a Coleta de Evidências Objetivas: a proposta desta atividade é 

planejar e documentar estratégias de coleta de dados, incluindo fontes de dados, 

ferramentas, técnicas a serem usadas e contingências para gerenciar riscos de dados 

insuficientes. 

Examinar Evidências Objetivas: a proposta desta atividade é coletar 

informação sobre as práticas implementadas na organização e relatar os dados 

resultantes para o modelo de referência. Realiza a atividade de acordo com o plano de 

coleta de dados. Toma ações corretivas e revisa o plano de coleta de dados quando 

necessário.  

Verificar e Validar Evidências Objetivas: a proposta desta atividade é 

verificar a implementação das práticas da organização para cada instância, e validar os 

dados preliminares, descrevendo gaps na implementação das práticas do modelo. Cada 

implementação de cada prática é verificada tal que ela possa ser comparada às práticas 

do modelo CMMI. O time caracteriza a extensão à qual as práticas são implementadas 

no modelo.  

Documentar Evidências Objetivas: a proposta desta atividade é criar os 

registros pela identificação da informação gerada e então consolidar notas, transformar 

os dados em registros que documentam a implementação da prática, os pontos fortes e 

fracos.  

Gerar Resultados da Avaliação: a proposta desta atividade é avaliar a 

satisfação do objetivo baseado na extensão da implementação da prática da unidade 

organizacional. A extensão da implementação da prática é julgada baseada na validação 

dos dados (ex.: evidência objetiva direta, indireta e afirmação) coletada a amostra 

representativa inteira da unidade organizacional. A nota dos níveis de capacidade e/ou 

níveis de maturidade é direcionada pela satisfação dos objetivos.  
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Entrega dos Resultados da Avaliação: a proposta desta atividade é prover 

resultados da avaliação confiáveis que podem ser usados para guiar ações. Representa 

os pontos fortes e fracos do processo em uso. Provê notas que refletem o nível de 

capacidade ou maturidade do processo em uso. 

Arquivar Avaliação: a proposta desta atividade é preservar dados e registros 

importantes da avaliação, e dispor de materiais de modo apropriado. 

Método de Avaliação MPS.BR 

Trata-se de um método de avaliação em conformidade com a Norma Internacional para 

avaliação de processos de software ISO/IEC 15504-2:2003.  

Esse método permite a avaliação objetiva dos processos de software de uma 

organização [MPS.BR, 2006b]. Ele pode ser aplicável a organizações de diversos 

tamanhos e diferentes domínios de aplicação. O resultado final da aplicação do método 

é a atribuição de um nível de maturidade para a organização com base no resultado da 

avaliação.  

O processo de avaliação define um conjunto de atividades realizadas para 

verificar a maturidade da unidade organizacional na execução de seus processos de 

software. A avaliação tem validade de três anos a contar da data em que foi concluída. 

Cada avaliação tem um patrocinador que financia a realização da mesma, ou seja, ele é 

responsável pelos gastos necessários para execução da avaliação. Esse patrocinador 

pode ser um representante da alta gerência da unidade organizacional a ser avaliada, ou 

de uma outra organização que solicita a avaliação para fins de contrato. Para realização 

de uma avaliação o patrocinador deve, inicialmente, selecionar uma Instituição 

Avaliadora dentre as credenciadas pela SOFTEX. Este processo se encerra com o 

registro da avaliação na base de dados confidencial da SOFTEX. 

A equipe de avaliação é composta de 3 a 9 pessoas, dependendo do nível a ser 

avaliado (ver tabela 2.5), sendo um avaliador líder, no mínimo, um avaliador adjunto e 

um técnico da empresa. A duração da avaliação varia de 1 a 5 dias. A validade de uma 

avaliação MPS é de 3 anos. Após esse período, a organização deve se submeter 

novamente à avaliação de seus processos. 
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TABELA 2.5 Estimativa de tempo (máximo e mínimo) de uma avaliação MPS.BR e 
composição (máxima e mínima) da equipe de avaliação [MPS.BR, 2007i] 

Nível 

Duração da 

Avaliação 

Inicial 

(dias) 

Duração da 

Avaliação 

Final (dias) 

Composição da Equipe de Avaliação 

A 2-3 4-5 Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante 

unidade organizacional (1 ou mais) – Total mínimo 

de avaliadores: 8. Total máximo de avaliadores: 9 

B 2-3 4-5 Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante 

unidade organizacional (1 ou mais) – Total mínimo 

de avaliadores: 8. Total máximo de avaliadores: 9 

C 2-3 3-5 Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante 

unidade organizacional (1 ou mais) – Total mínimo 

de avaliadores: 6. Total máximo de avaliadores: 7 

D 2-3 3-5 Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante 

unidade organizacional (1 ou mais) – Total mínimo 

de avaliadores: 6. Total máximo de avaliadores: 7 

E 2-2 3-4 Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante 

unidade organizacional (1 ou mais) – Total mínimo 

de avaliadores: 4. Total máximo de avaliadores: 5 

F 1-2 2-3 Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante 

unidade organizacional (1 ou mais) – Total mínimo 

de avaliadores: 4. Total máximo de avaliadores: 5 

G 1-1 1-2 Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante 

unidade organizacional (1 ou mais) – Total mínimo 

de avaliadores: 3. Total máximo de avaliadores: 4 

 

 

Através da execução do processo de avaliação obtemos dados e informações que 

caracterizam os processos de software da organização. Também é determinado o grau 
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em que os resultados esperados são alcançados e o nível em que os processos atingem 

seu propósito.  

O processo de avaliação é composto de quatro sub-processos principais (ver 

Tabela 2.6): 

1. Contratar a avaliação 

2. Preparar a realização da avaliação 

3. Realizar a avaliação 

4. Documentar os resultados da avaliação 

 

TABELA 2.6 Processo de Avaliação [MPS.BR, 2007i] 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO MPS 

SUBPROCESSO ATIVIDADE 

Pesquisar instituições avaliadoras 
Contratar a avaliação 

Estabelecer contrato 

Viabilizar a avaliação  

Planejar a avaliação 

Preparar a avaliação 

Conduzir a avaliação inicial 

Preparar a realização da avaliação 

Completar a preparação da avaliação 

Conduzir a avaliação final 

Realizar a avaliação final Avaliar a execução do processo de 

avaliação 

Relatar resultados 
Documentar os resultados da avaliação 

Registrar resultados 

 

O resultado da execução do sub-processo “Contratar Avaliação” é estabelecer 

um contrato para realização da avaliação MPS. Primeiro, a organização consulta a lista 

de Instituições Avaliadoras que são credenciadas pela SOFTEX e solicita uma proposta 

para a realização de uma avaliação MPS. Depois, o contratante da avaliação seleciona, 

segundo seus critérios, uma Instituição Avaliadora (IA) dentre as quais enviaram 



 

32
 
 

proposta, divulga o resultado da seleção para todas as IAs participantes. A aceitação da 

proposta é formalizada pela assinatura do contrato.  

Essa contratação pode ser feita de três formas. A organização pode estabelecer 

um contrato diretamente com uma ou mais Instituições Avaliadoras credenciadas pela 

SOFTEX. Outra opção é a organização contactar a SOFTEX e solicitar uma avaliação. 

Neste caso, a SOFTEX pode encaminhar para uma Instituição Avaliadora (IA) ou ser a 

contratada designando avaliadores credenciados para realizar a avaliação de forma 

independente das Instituições Avaliadoras (IAs). A última forma de solicitar uma 

avaliação é uma empresa diferente da unidade organizacional a ser avaliada solicitar 

uma avaliação de terceira parte para fins de contrato. 

A segunda fase do processo de avaliação é “Preparar a Realização da 

Avaliação”.  O propósito desse sub-processo é comunicar a contratação à SOFTEX e 

esta autorizar a realização da avaliação, planejar a avaliação, preparar a documentação 

necessária para a sua realização e fazer uma avaliação inicial que permita verificar se a 

unidade organizacional está pronta para a avaliação MPS.BR no nível de maturidade 

pretendido.  

O Coordenador da IA deve preencher o comunicado de contratação de avaliação 

MPS.BR e enviá-lo à SOFTEX e aos responsáveis pelo MPS.BR via e-mail. Essa 

comunicação, que inclui a definição da equipe de avaliação e do coordenador local2, 

deverá ser feita com pelo menos 20 dias de antecedência da avaliação inicial. O 

coordenador da Equipe Técnica do Modelo (ETM) deve analisar a composição da 

equipe de avaliação no que diz respeito à adequação do nível em que o avaliador líder 

está habilitado e o nível MPS.BR pretendido para a avaliação, ao conflito de interesse e 

ao cumprimento dos requisitos dos avaliadores adjuntos. Nesse momento é indicado o 

auditor da avaliação. Se a SOFTEX tiver interesse que na avaliação haja observação de 

um avaliador líder ou participação de um avaliador adjunto que não pertença à IA 

contratada, deve fazer uma solicitação ao contratante da avaliação, após consultar o 

                                                 
2 A indicação do coordenador local deve ser feita pelo patrocinador da avaliação. O coordenador local 

trabalha junto com o avaliador líder na confecção do plano de avaliação e é responsável por prover a 
infra-estrutura necessária para a realização da avaliação. O coordenador local pode fazer parte da 
equipe de avaliação ou não. 
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coordenador da IA sobre esta possibilidade. Finalmente, A SOFTEX deve informar ao 

coordenador da IA que a avaliação poderá ou não ser conduzida conforme planejado. 

A organização recebe o template do Plano de Avaliação da SOFTEX e preenche 

o mesmo com informações sobre a organização. A avaliação inicial a ser realizada na 

unidade organizacional deve ser planejada pelo avaliador líder com a unidade 

organizacional, através do coordenador local. Esse planejamento inclui preencher os 

dados da unidade organizacional e dos projetos, confirmar a data da avaliação inicial, 

definir quais serão as tarefas da avaliação inicial e seu cronograma. A avaliação inicial 

presencial é obrigatória para todos os níveis de maturidade do MPS.BR.  

Depois de tudo isso pronto, é preciso preparar a avaliação. O avaliador líder 

envia o modelo SOFTEX da planilha de indicadores para a unidade organizacional a ser 

avaliada. Envia, também, o modelo do Acordo de Confidencialidade que será assinado 

durante a avaliação inicial para que o patrocinador tome conhecimento do conteúdo do 

mesmo. O patrocinador, o avaliador líder e todos os membros da equipe de avaliação 

presentes na avaliação inicial devem assinar o acordo de confidencialidade. A planilha 

de indicadores, enviada pelo avaliador líder, é preenchida na unidade organizacional 

com indicadores (evidências) que comprovem a implementação dos processos e dos 

atributos do processo através de seus resultados esperados.  

Durante a avaliação inicial, o avaliador líder, pelo menos um avaliador adjunto 

da Instituição Avaliadora e o avaliador adjunto indicado pela SOFTEX (se houver) em 

visita à unidade organizacional, verificam a planilha de indicadores com os 

colaboradores da unidade organizacional membros da equipe de avaliação e o 

implementador do MPS.BR. Como resultado desta tarefa é elaborado o relatório de 

avaliação inicial, em modelo fornecido pela SOFTEX, onde são explicitados todos os 

pontos a serem ajustados até a data da avaliação final. Com a planilha de indicadores 

verificada e o relatório de avaliação inicial, o avaliador líder e a equipe de avaliação se 

reúnem com o patrocinador, a equipe responsável pela implementação do MR-MPS na 

unidade organizacional, e o representante da Instituição Implementadora MPS (se 

existir) para analisarem o relatório de avaliação inicial, os ajustes necessários e 

decidirem como e quando a avaliação final será realizada. É preenchido e assinado o 

relatório de resultado da avaliação inicial o que significa o compromisso da unidade 
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organizacional em realizar o que é requerido no relatório de avaliação inicial até a data 

da avaliação final que pode ser até 6 meses após o encerramento da avaliação inicial. 

Caso seja resolvido cancelar a avaliação, uma nova avaliação só poderá ser conduzida 

após 6 meses a contar da data da avaliação inicial. 

O plano de avaliação é completado pelo avaliador líder com dados obtidos na 

avaliação inicial. Após o plano ser completado, um aceite deve ser feito entre o 

avaliador líder e o coordenador local, que pode ocorrer por meio eletrônico. A 

assinatura da nova versão do plano poderá ser feita no início da avaliação final.  

A terceira fase do processo consiste em “Realizar a Avaliação Final”. O 

propósito desse sub-processo é treinar a equipe, conduzir a avaliação final e comunicar 

seus resultados à unidade organizacional avaliada. É durante essa fase que são 

analisadas as evidências diretas e indiretas, são realizadas as entrevistas e atribuídos 

conceitos aos resultados esperados dos processos. Depois, é feita uma avaliação nos 

processos selecionados e o nível organizacional é obtido e reportado para a organização. 

No período da avaliação final, a unidade organizacional apresenta seus processos 

à equipe de avaliação. Essa equipe de avaliação é dividida em mini-equipes. Cada mini-

equipe examina a planilha e o relatório de avaliação inicial e verifica a presença e 

adequação dos indicadores que comprovam a implementação dos resultados esperados 

para cada processo e atributo do processo, nos processos sob sua responsabilidade. São 

realizadas entrevistas com os envolvidos nos processos (de acordo com o estabelecido 

no plano de avaliação) de forma a confirmar a implementação dos processos e a geração 

dos indicadores. 

A cobertura das afirmações está relacionada com a necessidade de se confirmar 

que o resultado foi alcançado nos projetos. Para isso, deve haver afirmações que 

comprovem os indicadores diretos. Além disso, para cada processo: 

- para cada resultado esperado deve haver pelo menos uma afirmação; 

- todos os projetos (mesmo os não concluídos) devem ter afirmações para os 

resultados; 

- em um projeto concluído deve-se ter afirmações para aproximadamente 50% 

dos resultados. 
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Cada mini-equipe, após a realização de uma entrevista, analisa e sintetiza as 

afirmações que confirmam a implementação dos resultados esperados e registra quem 

fez a afirmação junto ao resultado correspondente na planilha de indicadores. 

Uma vez obtido o consenso sobre cada processo envolvido na avaliação e 

finalizada a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria, é 

atribuído ou não o nível MPS.BR pretendido à unidade organizacional. A atribuição do 

nível de maturidade é feita a uma unidade organizacional se cada processo pertencente 

àquele nível e incluído no escopo da avaliação tiver sido caracterizado como 

SATISFEITO. Os resultados da avaliação são comunicados ao patrocinador pelo 

avaliador líder em reunião privada, apresentando os slides dos resultados da avaliação. 

Os resultados da avaliação são comunicados aos colaboradores da unidade 

organizacional na presença do patrocinador. 

A última fase do processo é responsável por “Documentar os resultados da 

avaliação”. O propósito desse sub-processo é elaborar o relatório da avaliação, enviá-lo 

ao patrocinador da avaliação e à SOFTEX, que é responsável por inserir os dados da 

avaliação em sua base de dados e divulgar o resultado em seu site.  

Um detalhamento maior sobre o processo de avaliação do MA-MPS pode ser 

obtido através do Guia de Avaliação [MPS.BR, 2006b]. 

MA-MPS vrs. SCAMPI 

Como podemos observar na Tabela 2.7, os métodos MA-MPS e SCAMPI são bem 

semelhantes. Ambos definem uma fase de Planejamento de Avaliação, pregam o 

consenso da equipe para definir o nível organizacional, fazem uma apresentação final 

dos resultados apontando os pontos fortes e oportunidades de melhoria, divulgam o 

resultado final da avaliação apenas com o consentimento do patrocinador e a avaliação 

possui validade de 3 anos. A principal diferença entre esses métodos consiste no tipo de 

graduação que os mesmos fornecem. Os avaliadores que seguem o método MA-MPS 

avaliam o nível de maturidade da organização enquanto os avaliadores do SCAMPI 

analisam o nível de maturidade da organização e/ou de capacidade de seus processos. 

Logo, o método SCAMPI é mais flexível.  
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TABELA 2.7 MA-MPS x SCAMPI 

Característica MA-MPS V1.0 SCAMPI V1.1 
Cronograma de Avaliação Sim Sim 
Responsável pela 
elaboração do Plano de 
Avaliação 

Organização e avaliador 
líder 

Organização e líder da 
avaliação 

Coleta de informações 
organizacionais 

Sim Sim 

Seleção de participantes Sim Sim 
Orientação a participantes 
(reunião de abertura) 

Sim Sim 

Tamanho da Equipe de 
Avaliação 

3 a 8 4 a 9 

Graduação com consenso 
da equipe 

Sim Sim 

Graduação Nível de Maturidade Nível de Capacidade ou 
Maturidade 

Apresentação preliminar 
dos levantamentos 

Sim Sim 

Apresentação final dos 
resultados 

Sim Sim 

Levantamento de pontos 
fortes e fracos 

Sim Sim 

Divulgação de resultados Apenas com consentimento 
do patrocinador 

Apenas com consentimento 
do patrocinador 

Validade da avaliação 3 anos 3 anos 
Modelo de referência MR-MPS CMMI 

2.4 Considerações Finais 

Este capítulo teve como objetivo descrever os modelos e normas de qualidade, além dos 

métodos para avaliação de processos de software. Ainda, foram explicados os principais 

conceitos relacionados à qualidade de software. 

A ferramenta proposta nesta dissertação visa automatizar as principais atividades 

do método de avaliação MA-MPS. Este método está baseado no modelo de referência 
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do MPS.BR. E, este, por sua vez, é aderente ao modelo CMMI e à norma ISO/IEC 

15504.  

No próximo capítulo serão apresentadas as principais ferramentas de avaliação 

de processos existentes, assim como um comparativo entre elas. 
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3 
Ferramentas de Avaliação 

 
Neste capítulo serão descritas as ferramentas de avaliação de 
processos de software. Na Seção 3.1 serão apresentadas as 
principais características da ferramenta PISA. Na Seção 3.2 será 
descrita a ferramenta SEAL. Na Seção 3.3 será detalhado o 
Ambiente de Apoio às Avaliações MPS.BR desenvolvido na UFRJ. 
Na Seção 3.4 será apresentada a ferramenta Appraisal Assistant. A 
Seção 3.5 contém um comparativo entre as ferramentas 
apresentadas. A Seção 3.6 apresenta um resumo do capítulo. 

3.1 PISA 

A ferramenta PISA provê um suporte automático para as atividades de avaliação de 

processos de software baseadas na norma ISO/IEC 15504 [Fabbrini, 2003]. Ela oferece 

um apoio às atividades de coleta/validação de dados e fornecimento de notas aos 

atributos de processo (vide Figura 3.1). De acordo com a metodologia automatizada por 

essa ferramenta, a avaliação de processos é dividida em quatro partes: preparação, 

coleta de dados, avaliação e emissão de relatórios. A fase de preparação inclui 

atividades de registro de dados da organização, configuração de pesos das 

características da avaliação e registro do escopo da avaliação. A fase de coleta de dados 

contém a atividade de preenchimento de checklists. A fase de avaliação inclui as 

atividades de análise de práticas base e práticas de gerenciamento automaticamente. A 

última fase consiste na emissão do relatório final de avaliação.  
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Essa ferramenta pode ser utilizada por organizações com diferentes domínios de 

aplicação e tamanho, assim como pode ser adaptável a pequenas evoluções da norma. 

Porém, ela só pode ser utilizada para avaliações baseadas na norma ISO/IEC 15504. 

 

 

FIGURA 3.1 Atribuição de notas da ferramenta Pisa 

3.2  SEAL 

A ferramenta para avaliação de processos SEAL [Walker, 1995] está disponível 

na Internet gratuitamente. Ela provê uma abordagem sistemática para a realização de 

avaliações baseadas no modelo de avaliação definido pela norma ISO/IEC 15504. É 

possível criar várias instâncias de avaliação e para cada uma delas, por meio de uma 

interface gráfica, registrar o nível alcançado dos produtos de trabalho, práticas base e 

práticas de gerenciamento (vide Figura 3.2). Uma vez que esses níveis são 
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determinados, é possível fazer uma avaliação automática dos atributos de processo. É 

possível aumentar ou diminuir os atributos de processo, práticas base, práticas de 

gerenciamento e produtos de trabalho, por isso essa ferramenta é adaptável a pequenas 

evoluções da norma ISO/IEC 15504, versão relatório técnico.  

 

 

FIGURA 3.2 Definição de Processos na Ferramenta Seal 

3.3  Ambiente de Apoio às Avaliações MPS.BR 

O CORE-KM (Customizable Organizational Resources Environment with 

Knowledge Management) é um ambiente customizável para gerência de conhecimento 

em diferentes organizações, capaz de apoiar seus processos organizacionais 

[GALOTTA, 2004]. A infra-estrutura base do CORE-KM traz uma série de ferramentas 
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genéricas que podem ou não estar nos ambientes customizados, em função da 

necessidade de cada organização.  

O Ambiente de Apoio a Avaliações MPS pode ser instanciado a partir do 

CORE-KM. Este ambiente tem o conhecimento comum MPS e os templates de artefatos 

requeridos para a execução do processo [MURADAS, 2006]. A Instituição Avaliadora 

precisa então cadastrar suas próprias informações, bem como definir sua interface (vide 

Figura 3.3). A ferramenta é utilizada para apoiar uma Instituição Avaliadora na 

realização de avaliações MPS. Os principais objetivos desse ambiente são: 

 

• Apoio à execução das atividades de planejamento do processo de avaliação 

MPS 

• Gerência das atividades das Instituições Avaliadoras 

• Disseminação das experiências vividas pelos avaliadores durante a 

realização das avaliações segundo o método de avaliação MPS.BR. 

 

O Ambiente de Apoio a Avaliações MPS é composto por 3 ferramentas 

específicas. A primeira trata do apoio ao processo de avaliação MPS propriamento dito. 

A segunda trata do cadastro e consulta dos profissionais da Instituição Avaliadora com 

suas características. A última é uma agenda para se cadastrar atividades e consultar a 

disponibilidade dos profissionais para realizar as avaliações.  
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FIGURA 3.3 Cadastro da Organização a ser avaliada 

3.4 Appraisal Assistant 

 
É uma aplicação de software desenvolvida pelo Software Quality Institute, da 

Griffith University, para dar suporte à avaliação da capacidade do processo ou 

maturidade organizacional. Sua abordagem é consistente com os requisitos do Processo 

de Avaliação da ISO/IEC 15504 e os requisitos de avaliação do CMMI. Diferente de 

outras ferramentas existentes, Appraisal Assistant possui uma abordagem dirigida a 

evidências para registrar a informação gerada durante a avaliação (vide Figura 3.4). Ela 

provê: 

• suporte a vários modelos de processos como o ISO/IEC 15504-5,  

Automotive SPICE, CMMI-DEV v.1.2, +SAFE, e CMMI SE/SW/IPPD/SS 

V 1.1;  
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• suporte ao método de avaliação SCAMPI e ao método genérico definido pela 

Norma ISO/IEC 15504; 

• conversão do resultado de um framework para outro. Ou seja, é possível 

expressar resultados de uma avaliação CMMI como perfis de processo 

padrão ISO/IEC 15504; 

• suporte a relatórios da avaliação. 

 

 

FIGURA 3.4 Registro de Evidência CMMI na Appraisal Assistant 

3.5 Planilha de Avaliação MPS.BR 

Nas avaliações MPS.BR, os avaliadores não utilizam nenhuma ferramenta 

automatizada, além de uma planilha de indicadores em Excel. Tal planilha 

contém os processos que vão ser avaliados e os seus respectivos resultados 

esperados. 
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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 indicadores (evidências) que comprovem a implementação dos processos e 

dos atributos do processo, através de seus resultados esperados. 

Normalmente, a planilha contém links para as evidências de 1 projeto 

completo e 1 em andamento para avaliações MPS nível G, e para 2 projetos 

completos e 2 em andamento para avaliações MPS de níveis superiores ao G. 

Isto facilita a busca das mesmas por parte dos avaliadores durante a 

execução da avaliação. Geralmente, o implementador MPS apóia a unidade 

organizacional no preenchimento da planilha. 

Durante a fase de execução da avaliação, cada mini-equipe, após a 

realização de uma entrevista, analisa e sintetiza as afirmações que 

confirmam a implementação dos resultados esperados e registra o nome de 

quem fez a afirmação junto ao resultado correspondente na planilha de 

indicadores. 

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. 
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3.6 Comparação entre as Ferramentas 

A seguir encontra-se uma tabela com o resumo geral das principais 

características das ferramentas descritas.   

 

TABELA 3.1 Características das Ferramentas de Avaliação 

Ferramenta 
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ou
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PISA Não Sim  Sim Sim Sim ISO/IEC 

15504 

SEAL Sim Sim Não  Não  Sim  ISO/IEC 

15504 

Ambiente de Apoio às 

Avaliações MPS.BR 

Sim Sim Sim Não Não MA-MPS 

Appraisal Assistant Sim Sim Sim Sim Sim SCAMPI e 

ISO/IEC 

15504 

Planilha de Avaliação 

MPS.BR 

Sim Não Sim Não Não MA-MPS 

* Informação não encontrada. 

 

Como podemos observar, a ferramenta que possui uma maior cobertura em 

relação às características comuns de uma ferramenta de avaliação é a Appraisal 

Assistant. Ela é uma ferramenta gratuita que pode ser utilizada em organizações de 

diferentes domínios e oferece suporte a diferentes modelos de avaliação. Ela oferece 

suporte à avaliação baseada no método SCAMPI e no método baseado na Norma 
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ISO/IEC 15504, porém ela não fornece suporte ao MA-MPS. Essa ferramenta também 

possui uma gama de tipos de relatórios que podem ser emitidos no fim da avaliação. As 

ferramentas PISA e SEAL são baseadas no modelo ISO 15504, oferecem suporte à 

atribuição de notas e geração de relatórios de avaliação. Além disso, a ferramenta SEAL 

está disponível gratuitamente na Internet, porém, não é adaptável a diferentes domínios 

e modelos. Já a ferramenta PISA é adaptável a diferentes domínios e pequenas 

evoluções do modelo ISO 15504. O Ambiente de Apoio às Avaliações MPS.BR está 

disponível gratuitamente e fornece suporte à fase de planejamento do método MA-MPS, 

mas não contempla às fases de avaliação e geração de relatório final. A planilha de 

avaliação MPS.BR é disponibilizada gratuitamente pela SOFTEX apenas para as 

empresas que serão avaliadas oficialmente. Por não ser uma ferramenta automatizada, a 

planilha não fornece suporte a relatórios e só pode ser utilizada para avaliar processos 

baseados no modelo MPS.BR.  

3.7 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou diversas ferramentas de avaliação de processos de software. 

Como podemos observar, a maioria delas oferecia suporte ao modelo de avaliação 

definido na norma ISO/IEC 15504. Apenas uma ferramenta se baseava no processo de 

avaliação MPS.BR, porém, ela só contempla à fase de planejamento da avaliação.  

No próximo capítulo, será descrita a ferramenta para avaliação de processos de 

software desenvolvida neste trabalho, a ProEvaluator. Ela oferece suporte às fases de 

realização da avaliação e documentação dos resultados, descritas no processo de 

avaliação MPS.BR. 
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4 
Ferramenta ProEvaluator 

 
Este capítulo apresenta a ferramenta de avaliação de processos de 
software ProEvaluator, construída com base no Método de 
Avaliação do MPS.BR. A Seção 4.1 fornece uma visão geral sobre a 
ferramenta ProEvaluator. Na Seção 4.2 é apresentado o ambiente 
ImPProS, no qual a ferramenta ProEvaluator se contextualiza. A 
Seção 4.3 descreve os principais requisitos da ferramenta 
ProEvaluator.  A Seção 4.4 detalha o fluxo de atividades da 
ferramenta ProEvaluator, e apresenta o diagrama de atividades 
relacionado à mesma. A Seção 4.5 apresenta um sumário do 
capítulo. 

4.1 Visão Geral 

O ProEvaluator é uma ferramenta para avaliação de processos de software que dá apoio 

à automação do Método de Avaliação do MPS.BR, o MA-MPS, detalhado na Seção 4.1. 

O ProEvaluator faz parte do projeto do Ambiente de Implementação Progressiva de 

Processo de Software, o ImPProS [OLIVEIRA, 2005].  

O objetivo da ferramenta ProEvaluator é automatizar algumas atividades 

relacionadas à avaliação de um processo de desenvolvimento de software. Ela oferece 

suporte às fases: “Preparar para a realização da avaliação”, “Realizar a Avaliação” e 

“Documentar os Resultados da Avaliação”, definidas no Processo de Avaliação do 

MPS.BR (Figura 4.1).  
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FIGURA 4.1 Processo de Avaliação [MPS.BR, 2006b] 

 
O processo de avaliação do MPS.BR é composto por 4 fases. A fase Contratar a 

Avaliação descreve as atividades de selecionar a Instituição Avaliadora e estabelecer 

um contrato de avaliação com a SOFTEX. A Instituição Avaliadora precisa estar 

credenciada na SOFTEX. A fase Preparar para a Realização da Avaliação contém as 

atividades de planejamento da avaliação oficial e realização da avaliação inicial. A fase 

Realizar a Avaliação descreve os passos necessários para condução da avaliação oficial 

e avaliação da execução do processo de avaliação. A fase Documentar os Resultados da 

Avaliação define as atividades de reporte e registro dos resultados da avaliação. A 

ProEvaluator oferece suporte na preparação da avaliação, condução da avaliação inicial, 

avaliação da execução do processo de avaliação e relato de resultados. 
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4.2 ImPProS 

O ImPProS é um ambiente de implementação progressiva de processo de software. O 

termo “progressiva” decorre do fato de que a implementação do processo é aperfeiçoado 

com as experiências aprendidas na sua definição, simulação, execução e avaliação. A 

ferramenta ProEvaluator será incorporada a esse ambiente para suportar a fase de 

avaliação do processo. 

O ambiente ImPProS foi proposto por [Oliveira 2005], como projeto de Tese de 

Doutorado no CIn/UFPE e tem o objetivo principal de apoiar a implementação de um 

processo de software em uma organização. Dentro deste contexto podem ser 

caracterizados como seus objetivos específicos: 

• 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 do processo de software; 

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

realimentação e coleta das experiências aprendidas. 

 

 O ImPPros possui um mecanismo para o gerenciamento do processo no 

ambiente. Esse mecanismo tem a responsabilidade de prover os serviços (definição, 

simulação, execução e avaliação do processo de software) especificados para o 
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ambiente de forma automatizada, ou seja, possibilitar que os usuários do ambiente 

executem suas funções tendo como referencial um guia. 

Ele é composto por alguns módulos que possuem suas funções executadas por 

ferramentas de apoio integradas ao ambiente (Figura 4.2), tendo, desta forma, a 

finalidade de gerenciar apenas o uso destas ferramentas e em alguns casos agregar 

novos serviços que contemplem as funções do ambiente: 

• Módulo de Definição do Processo: responsável pela definição do processo 

de software em níveis de caracterização (Processo Padrão, Processo 

Especializado e Processo Instanciado); pela modelagem a partir de uma 

linguagem de representação diagramática no ambiente, permitindo a 

visualização do processo definido e o relacionamento dos seus componentes; 

pela instanciação através de regras que especifiquem o domínio de atuação do 

processo de software para um projeto específico, permitindo que este processo 

possa ser executado por uma máquina de processos; e pela execução das 

funções de melhoria contínua e de reuso do processo de software, através da 

coleta e filtragem de experiências obtidas; 

• Módulo de Simulação do Processo: permite o refinamento dos modelos de 

processos de software, antevendo resultados da realização do projeto a partir 

da condução de experimentos baseados em computador a fim de descrever, 

explicar e predizer o comportamento de um sistema real; 

• Módulo de Execução do Processo: coordena as atividades do processo em 

execução (através da invocação de ferramentas de projeto), podendo executar 

processos incompletos e permitindo alteração do processo durante a execução.  

• Módulo de Avaliação do Processo: provê uma avaliação da execução do 

processo de software, descrevendo o desempenho dos componentes definidos 

para a estrutura do processo. Ocorre simultaneamente à execução do modelo 

de processo e as informações adquiridas são utilizadas no módulo de 

Definição do Processo a fim de coletar experiências para que estas possam 

compor um processo existente ou armazenar o conhecimento adquirido para 

novos processos. A ferramenta ProEvaluator foi concebida para automatizar 
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essa funcionalidade do ambiente ImPPros. Porém, a ProEvaluator só avalia 

processos já executados e baseados no modelo MPS.BR. Uma extensão da 

ferramenta ProEvaluator poderia torná-la uma ferramenta de avaliação de 

processos genérica para qualquer modelo e, assim, ela cobriria os requisitos 

definidos no ambiente ImPProS.  

 

FIGURA 4.2 Módulos do ImPPros 

4.3 Objetivo da Ferramenta ProEvaluator 

 A proposta da ferramenta ProEvaluator é automatizar algumas atividades do 

método MA-MPS [MPS.BR, 2006b], para ser usada pelas organizações durante uma 

avaliação oficial MPS.BR. Essa ferramenta também pode ser usada numa pré-avaliação 

para as organizações se auto-avaliarem, podendo identificar seus pontos fortes e 

oportunidades de melhoria. No fim da avaliação, a ferramenta exibe o resultado da 

avaliação, assim como o nível de maturidade dos processos da organização, de acordo 

com o modelo MPS.BR.  

  Conforme descrito no capítulo 3, diversas ferramentas já foram propostas para 

automatizar as atividades do modelo ISO 15504, como a SEAL, Appraisal Assistant e 

PISA. Esse modelo é especialmente utilizado nos países da Europa. Porém, nas 

Américas e nos países do continente asiático o modelo mais utilizado é o CMMI. Essas 

ferramentas não oferecem suporte ao método de avaliação MA-MPS e nem possuem 

Definição ExecuçãoSimulação Avaliação

ImPProS 
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código aberto que possam ser adaptadas para darem apoio a esse método. A ferramenta 

Appraisal Assistant oferece suporte ao método de avaliação definido no modelo CMMI, 

o SCAMPI e também não pode ser adaptada para o MA-MPS, porque também não 

possui código aberto.  

  O MPS.BR foi criado para atender a micro, pequenas e médias empresas de 

software brasileiras, com poucos recursos e que necessitam melhorar seus processos de 

software. O ambiente de apoio às avaliações MPS definido por [Muradas, 2006] oferece 

suporte a fase de planejamento da avaliação; no entanto, não oferece suporte às demais 

fases da avaliação. O objetivo da construção da ferramenta ProEvaluator é automatizar 

as fases de “Realização da Avaliação” e “Documentação dos Resultados”, descritas no 

processo de avaliação do MPS.BR. Portanto, a relevância deste trabalho está no fato de 

que atualmente não existem ferramentas que automatizem as fases do processo de 

avaliação contempladas pela ProEvaluator. Assim, os principais objetivos da ferramenta 

ProEvaluator são: 

• Oferecer suporte ao processo de avaliação interna das organizações. Ou seja, 

ela pode ser utilizada para a organização conceber um diagnóstico dos seus 

processos com o objetivo de melhorar a qualidade dos mesmos. A partir daí, 

ela saberá o que falta para atingir um determinado nível de maturidade. 

Nessa pré-avaliação a organização identifica os pontos fortes e pontos a 

melhorar do seu processo. Dependendo do resultado dessa avaliação a 

organização decidirá se vale a pena investir numa avaliação oficial ou não; 

• Oferecer suporte à pré-avaliação realizada pelas organizações. Depois que a 

organização já implantou os processos definidos no modelo MPS.BR e já se 

sente preparada para ser avaliada, ela poderá utilizar a ferramenta 

ProEvaluator para realizar uma pré-avaliação. Ela serve para avaliar se a 

organização já está pronta para ser avaliada oficialmente por uma Instituição 

Avaliadora MPS.BR; 



 

53
 
 

• 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. 

4.4 Requisitos da Ferramenta 

Os requisitos da ferramenta vieram de três fontes diferentes (Figura 4.3). A 

primeira fonte de informações foram os documentos do Modelo MPS.BR: Guia Geral 

versão 1.1 e o Guia de Avaliação versão 1.0. A partir deles foram definidos os primeiros 

requisitos da ferramenta ProEvaluator. A segunda fonte foram as ferramentas existentes 

de avaliação de processos de software, como a Pisa, Seal, Appraisal Assistant, entre 

outras. Mais detalhes sobre essas ferramentas podem ser vistos no capítulo 3 dessa 

dissertação. Através da observação dessas ferramentas foram traçados os requisitos que 

não podem faltar em uma ferramenta para avaliação de processos. A terceira e última 

fonte de informações foi obtida através de entrevistas com um avaliador oficial 

MPS.BR, orientador desta dissertação. A partir dos requisitos obtidos pela observação 

das outras ferramentas e dos guias do MPS.BR foi construído um protótipo da 

ferramenta ProEvaluator. O protótipo foi apresentado ao avaliador que confirmou 

alguns requisitos, identificou novos e corrigiu outros que estavam incorretos. Houve 

várias iterações de desenvolvimento da ferramenta. No fim de cada iteração, ela foi 

apresentada ao avaliador MPS. Esse ciclo continuou até a ferramenta atender os 

requisitos definidos para a mesma. 
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FIGURA 4.3 Obtenção de Requisitos para ferramenta ProEvaluator 

 

 A Figura 4.4 representa o modelo de casos de uso da ferramenta ProEvaluator. 

Ele fornece uma visão estática das funcionalidades da ferramenta, sem se preocupar 

com a ordem que as atividades acontecem. Podemos observar que existem 3 atores 

envolvidos no processo de avaliação: o usuário comum, o avaliador e o sistema. O 

usuário comum e o avaliador interagem com o sistema. O usuário pode criar ou abrir 

uma avaliação, inserir evidências para os resultados esperados, consultar o conceito dos 

processos, gerar os gráficos e o relatório final da avaliação. O avaliador é um usuário e 

além de todas as funcionalidades permitidas para o usuário também pode analisar os 

resultados esperados, atribuindo conceitos a eles, cadastrar afirmações e alterar os 

conceitos dos processos, se julgar necessário. Depois que o avaliador analisa todos os 

resultados esperados, o sistema calcula automaticamente o conceito para o processo. 

Avaliador MPS.BR Ferramentas de 
Avaliação de Processos 

Guias MPS.BR 

Requisitos para 
ProEvaluator 
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FIGURA 4.4 Modelo de Casos de Uso da ProEvaluator 

4.5 Workflow do Processo 

A Figura 4.5 ilustra o fluxo de atividades da ferramenta ProEvaluator. Através desse 

diagrama é possível identificar a ordem de execução das atividades do processo de 

avaliação.  

Para criar uma avaliação é necessário fornecer o nome da Organização, os 

projetos que serão avaliados e o nível almejado pela Organização. A partir daí a 

avaliação já foi criada e pode ser reaberta através da ferramenta sempre que necessário. 

Por isso, o início do fluxo de atividades da ProEvaluator começa com uma decisão: 

Criar ou Abrir uma avaliação já existente. A partir daí é exibida uma tela contendo as 

informações da avaliação como os processos que serão avaliados, os projetos e o nível 
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almejado.  O próximo passo é escolher o processo onde serão cadastradas as evidências 

do processo da Organização. O processo é exibido com seus resultados esperados e seus 

atributos de processo. O avaliador deve apenas selecionar o resultado que deseja 

cadastrar a evidência, escolher o tipo de evidência (Direta, Indireta ou Afirmativa) e 

realizar o cadastro. Ele deve fazer isso para todos os resultados esperados de todos os 

processos e de seus atributos. Após cadastrar as evidências, o avaliador procede com a 

atribuição de conceitos para os resultados esperados dos processos e de seus atributos. 

Nessa hora ele pode descrever os pontos fortes e oportunidades de melhoria do processo 

da Organização. Essas informações estarão presentes no relatório final da avaliação. 

Depois que todos os resultados esperados de um processo forem avaliados, o sistema 

calcula automaticamente o conceito do mesmo. Esse conceito pode ser: Satisfeito, Não 

Satisfeito ou Fora de Escopo, conforme critérios definidos no MA-MPS.  

Se o avaliador não concordar com a nota gerada automaticamente pela 

ferramenta, ele pode alterar a mesma. Depois que o avaliador estiver de acordo com o 

conceito do processo, ele deve gerar o gráfico dos resultados do processo e de seus 

atributos. Esse gráfico mostra o conceito de cada resultados esperado. Para finalizar a 

avaliação é necessário criar o relatório final da avaliação. Tanto o usuário comum 

quanto o avaliador podem realizar essa operação. 

 As atividades do ProEvaluator foram agrupadas em 5 fases: Criação da 

Avaliação, Cadastro de Evidências, Atribuição de Conceitos, Análise dos Resultados e 

Documentação dos Resultados. Essas fases serão detalhadas a seguir. 
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FIGURA 4.5 Fluxo de Atividades da ProEvaluator 
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Criação da Avaliação 

Ao acessar a ferramenta ProEvaluator, o avaliador deve escolher a opção para criar uma 

nova avaliação e fornecer informações a respeito da organização que vai ser avaliada, 

como o nome da organização, seus projetos e o nível que ela almeja obter. A partir daí o 

sistema exibirá as informações sobre a avaliação, como o nome da organização, seus 

projetos que serão avaliados, o nível almejado pela organização e os processos que 

pertencem a esse nível. 

Caso o avaliador não conclua toda a avaliação, ele pode salvar a mesma e, 

posteriormente, abrir novamente a avaliação. Para abrir a avaliação, o usuário precisa 

apenas fornecer o nome da organização que está sendo avaliada. Assim, todas as 

informações referentes à avaliação serão exibidas numa tela do sistema. 

Cadastro de Evidências 

Depois de criada a avaliação, o usuário deve cadastrar as evidências que comprovam 

que os resultados esperados dos processos foram atingidos. É necessário cadastrar 

evidências para todos os resultados esperados, tanto dos processos, quanto de seus 

atributos. De acordo com o MA-MPS as evidências podem ser indicadores diretos, 

indiretos ou afirmativas.  

 As evidências diretas correspondem ao produto principal da execução de uma 

atividade. Por exemplo, um plano de projeto é um indicador direto para o processo de 

gerenciamento de projetos. 

 As evidências indiretas confirmam que a organização tem condições de 

implementar um resultado. O modelo (template) do documento de requisitos, do plano 

de medição, entre outros, são exemplos de indicadores indiretos. 

 As afirmativas são obtidas através de entrevistas e/ou apresentações e 

confirmam a implementação dos resultados dos processos e de seus atributos. 

Para cada resultado esperado de um processo ou atributo de processo a ser 

avaliado e para cada projeto da organização deve existir pelo menos um indicador direto 

e um indicador indireto que comprovem que o resultado esperado foi alcançado.  
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 Alguns resultados, assim como alguns processos, não são aplicáveis ao negócio 

da unidade organizacional e devem ficar fora do escopo da avaliação. A justificativa 

para a exclusão desses processos e/ou resultados esperados deve ser cadastrada na 

ferramenta. 

Atribuição de Conceitos 

Para todos os resultados esperados dos processos e de seus atributos o avaliador 

fornecerá uma nota. Ela representa o grau de implementação do resultado esperado. 

Existem 4 graus de implementação que um resultado esperado pode ter, são eles: 

Totalmente Implementado, Largamente Implementado, Parcialmente Implementado, 

Não Implementado. Além disso, o resultado esperado pode não ter sido avaliado ou 

estar fora do escopo da avaliação.  

 O resultado é considerado Totalmente Implementado quando o indicador direto 

está presente e é julgado adequado. Além disso, deve existir pelo menos um indicador 

indireto e/ou afirmativa confirmando a implementação do resultado. Outra condição é 

não ter sido encontrado nenhum ponto fraco substancial para o resultado esperado. 

 O resultado é considerado Largamente Implementado quando o indicador direto 

está presente e é julgado adequado. Além disso, deve existir pelo menos um indicador 

indireto e/ou afirmativa confirmando a implementação do resultado. Pontos fracos 

podem ser encontrados, ao contrário do que acontece com um resultado Totalmente 

Implementado, onde não pode haver nenhum ponto fraco substancial. 

O resultado é considerado Parcialmente Implementado quando o indicador direto 

não está presente ou é julgado inadequado. Porém, existem artefatos e/ou afirmações 

sugerindo que alguns aspectos do resultado esperado estão implementados. Se houver 

pontos fracos, eles precisam ser documentados. 

O resultado é considerado Não Implementado quando o indicador direto não está 

presente ou é julgado inadequado. Além disso, não existem artefatos e/ou afirmações 

sugerindo que alguns aspectos do resultado esperado estejam implementados.  

Ao atribuir um conceito para um resultado, o usuário deve informar os projetos 

que receberão aquele conceito, pois projetos diferentes podem ter conceitos diferentes 
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para um mesmo resultado esperado. Além disso, o usuário deve informar a justificativa 

para a atribuição do conceito, se for o caso. A ferramenta permite essa definição através 

do preenchimento do campo “Observações”. Além disso, esse campo pode ser utilizado 

para o avaliador registrar pontos fortes e/ou oportunidades de melhoria relacionadas ao 

resultado que está sendo avaliado. 

Enquanto há resultado a ser avaliado, o status do processo é “Não Avaliado”. 

Quando todos os resultados do processo e de seus atributos forem avaliados, a 

ferramenta atribui automaticamente um conceito para o processo. Esse conceito pode 

ser Satisfeito ou Não Satisfeito, de acordo com as regras do MA-MPS. 

Análise dos Resultados 

Depois que todos os resultados esperados de todos os processos e de seus atributos 

foram avaliados, o usuário pode gerar os gráficos da avaliação. Há 3 tipos de gráficos 

que a ferramenta gera: o gráfico dos resultados esperados do processo, o gráfico dos 

resultados esperados dos atributos do processo e o gráfico final da avaliação.  

O gráfico do processo mostra o nível alcançado por cada um dos resultados 

esperados do processo (Figura 4.6). Há 6 níveis possíveis, conforme Tabela 4.1. 

 

TABELA 4.1 Conceitos dos Resultados Esperados 

Valor Conceito 

5 Totalmente Implementado 

4 Largamente Implementado 

3 Parcialmente Implementado 

2 Não Implementado 

1 Não Avaliado 

0 Fora de Escopo 
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FIGURA 4.6 Gráfico do Processo Gerência de Requisitos 

 

O gráfico dos atributos do processo mostra o nível alcançado por cada um dos 

resultados esperados dos atributos do processo (Figura 4.7). São os mesmos 6 níveis 

possíveis do gráfico dos processos (Tabela 4.1). 
 

 

FIGURA 4.7 Gráfico dos Atributos do Processo Gerência de Requisitos 
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 O gráfico final da avaliação mostra a porcentagem dos níveis de cada um dos 

processos da avaliação (Figura 4.8). Trata-se de um gráfico processos x porcentagem 

dos níveis. Cada processo é representado por uma barra que é dividida na quantidade de 

níveis que aquele processo obteve. A altura das divisões da barra é determinada pela 

quantidade de resultados que alcançou determinado nível. Esse gráfico ajuda tanto os 

avaliados quanto os patrocinadores da avaliação a compreender o resultado final da 

avaliação. Através da análise desse gráfico é possível ver os processos que estão melhor 

implementados e aqueles que precisam de melhorias.  

  

 

FIGURA 4.8 Gráfico dos Processos 

Documentação dos Resultados 

A fase final da avaliação, tanto no MA-MPS, quanto na ferramenta ProEvaluator, 

corresponde à geração do relatório final. Depois que todas as evidências foram 

cadastradas, os resultados esperados avaliados e os gráficos analisados, é chegada a hora 
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da geração do relatório final. A ferramenta gera um arquivo com a extensão “.pdf” 

(Figura 4.9) contendo informações sobre a avaliação, como o nome da organização 

avaliada, seus projetos, o nível almejado, os processos avaliados, os resultados dos 

processos e de seus atributos, os gráficos dos processos, entre outras informações. Os 

pontos fortes e oportunidades de melhoria identificados pelos avaliadores também são 

mostrados no relatório final. No fim do relatório, é mostrado o gráfico final da avaliação 

com os resultados de cada processo, além do nível obtido pela organização. 

 

 

FIGURA 4.9 Relatório da Avaliação 
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Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o ImPProS (Ambiente de Implementação Progressiva de 

Processo de Software), de modo a contextualizar onde a ferramenta ProEvaluator está 

inserida. Além disso, foi apresentada uma modelagem conceitual da ferramenta 

ProEvaluator, descrevendo a seqüência de atividades que podem ser automatizadas com 

o uso da ferramenta. Dois atores poderão interagir com a ferramenta, o avaliador e o 

usuário comum. O usuário comum pode cadastrar as evidências de execução do 

processo, consultar as notas e gerar o relatório final da avaliação. Além dessas 

funcionalidades, o avaliador poderá atribuir notas para os resultados esperados do 

processo e de seus atributos e realizar entrevistas. 

 No próximo capítulo será apresentado um exemplo de uso da ferramenta 

ProEvaluator. Foram utilizados dados de uma avaliação real MPS.BR ocorrida em 2005 

e depois foi feita uma comparação do resultado fornecido pela ferramenta com o 

resultado real da avaliação. 
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5 
Análise Crítica 

 
Este capítulo apresenta uma análise qualitativa da proposta 
apresentada nesta dissertação, através da avaliação da ferramenta 
ProEvaluator utilizando-se questionários submetidos a profissionais 
e pesquisadores da área de Qualidade de Software. A Seção 5.1 
apresenta uma breve introdução sobre a avaliação da ferramenta. A 
Seção 5.2 apresenta uma análise crítica dos resultados da avaliação. 
Finalmente, a Seção 5.3 apresenta um sumário do capítulo. 

5.1 Introdução 

Ao desenvolver uma ferramenta é necessário verificar se a mesma atende aos requisitos 

especificados. Para se fazer essa avaliação é necessário analisá-la do ponto de vista de 

quem irá utilizá-la na prática: os profissionais de avaliação de processos. Em um cenário 

ideal, a avaliação da ferramenta deveria ser realizada numa organização que fosse ser 

avaliada segundo um método de avaliação, numa avaliação real. Todavia, a adoção 

desta abordagem possui uma série de dificuldades: 

• Encontrar uma empresa disposta a implantar uma ferramenta de avaliação de 

processos de software: devido à pequena margem de manobra que as 

empresas possuem atualmente, elas não querem correr o risco de testar algo 

novo, que possa afetar o custo ou o prazo de conclusão da avaliação. 

• Características específicas de uma avaliação: a adoção da ferramenta 

ProEvaluator na avaliação de uma organização não necessariamente implica 
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que ela poderia ser aplicada para avaliações em organizações com outras 

características. Assim, o ideal seria avaliar seu uso em mais de uma 

avaliação, o que é extremamente difícil pelas questões já apresentadas acima. 

• A ferramenta ProEvaluator não cobre todas as fases de uma avaliação 

MPS.BR: como só foram contempladas as fases de Realização da Avaliação 

e Documentação dos Resultados, seria necessário utilizar a ferramenta 

ProEvaluator em conjunto com outras ferramentas de avaliação para 

contemplar todo o processo de avaliação. Porém, a integração de ferramentas 

não é uma tarefa simples. Seria necessário planejar uma interface de 

integração para as ferramentas se comunicarem. 

 

 Assim, para avaliar a ferramenta, utilizamos uma proposta alternativa. Foi 

elaborado um questionário com perguntas sobre o perfil do entrevistado e as principais 

características da ferramenta. O modelo do questionário aplicado está apresentado no 

apêndice A. Este questionário teve três objetivos principais: 

• Verificar se a ferramenta era aderente ao método de avaliação do MPS.BR; 

• Verificar se a ferramenta poderia ser utilizada numa avaliação interna da 

organização, antes da avaliação MPS.BR oficial; 

• Verificar a usabilidade da ferramenta. 

 

Em relação ao perfil do entrevistado foram feitas perguntas sobre o seu papel na 

organização, experiência em desenvolvimento de sistemas, nível de conhecimento em 

Engenharia de Software, nível de conhecimento em Modelos de Qualidade, nível de 

conhecimento em Métodos de Avaliação, experiência prática com avaliação de 

processo, se já utilizou ferramentas de avaliação e, por fim, se possui alguma 

certificação MPS.BR.  

O papel do entrevistado na organização em que trabalha é importante para 

verificar se ele possui a visão prática da atividade de avaliação. Caso ele desenvolvesse 

alguma atividade relacionada à Qualidade de Software, a sua opinião sobre a ferramenta 

será bem mais valiosa. 
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A experiência em desenvolvimento de sistemas é fundamental para se conhecer 

o nível de experiência do entrevistado em processos de desenvolvimento. Quanto maior 

o tempo que ele tivesse em desenvolvimento, maior a probabilidade dele já ter utilizado 

um processo formal de desenvolvimento. 

O nível de conhecimento em Engenharia de Software é fundamental para saber 

se o entrevistado possui um embasamento teórico sobre conceitos de Engenharia. Era 

fortemente desejável que os avaliadores da ferramenta possuíssem um bom 

conhecimento nessa área.  

Há também um questionamento sobre o nível de conhecimento em Modelos de 

Qualidade de Software. Era importante saber não só se o entrevistado conhece algum 

modelo, mas também qual o modelo que ele possuía conhecimento. Quanto mais os 

entrevistados conhecessem o modelo MPS.BR, maior a confiabilidade da avaliação. 

Outro questionamento nessa linha foi sobre conhecimento em Métodos de 

Avaliação. Mais uma vez, além de saber se ele possuía algum conhecimento, era preciso 

saber quais métodos o entrevistado conhecia. Quanto mais pessoas conhecessem o MA-

MPS, mais embasamento teriam as suas opiniões.  

Além de saber sobre o conhecimento teórico em avaliação de processos, era 

imprescindível conhecer a experiência prática dos entrevistados. Por isso, foi feito um 

questionamento sobre a experiência em avaliação de processos. Quanto mais 

experiência prática ele tivesse, mais embasamento ele teria para avaliar a ferramenta. 

Em seguida, foi perguntado se o entrevistado participou de alguma avaliação 

oficial. E se participou, qual foi o modelo de qualidade (CMMI, MPS.BR, etc.). Quanto 

mais avaliadores MPS.BR entrevistados, maior seria a credibilidade da avaliação. 

Outro questionamento foi sobre a utilização de ferramentas para avaliação de 

processos. Era desejável que os entrevistados conheçam outras ferramentas de avaliação 

para eles poderem comparar com as funcionalidades da ProEvaluator.  

Finalizando as perguntas sobre o perfil do entrevistado, foi feito um 

questionamento sobre certificação MPS.BR. Foi possível ao entrevistado descrever se 

participou de algum curso MPS.BR e se foi certificado. Quanto mais entrevistados 

certificados houvesse, mais garantida seria a avaliação da ferramenta. 
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Em relação à avaliação da ferramenta foram feitas perguntas sobre o suporte que 

ela oferece ao cadastro de evidências, sua aderência ao MA-MPS, adequação em pré-

avaliação, adequação numa avaliação oficial MPS.BR, exibição dos resultados, 

usabilidade e, por fim, os entrevistados fizeram observações gerais sobre a ferramenta 

ProEvaluator. 

A primeira pergunta sobre a avaliação da ferramenta dizia respeito ao grau de 

suporte que ela oferece ao cadastro de evidências do processo. Esperava-se que a 

maioria das respostas apontasse para um grau de suporte completo ao cadastro de 

evidências, uma vez que essa funcionalidade foi totalmente implementada na ferramenta 

ProEvaluator. 

A seguir, foi perguntado sobre o grau de suporte que a ferramenta fornece ao 

método de avaliação MA-MPS. Dessa vez esperava-se que as respostas apontassem para 

um grau de suporte parcial, pois a ferramenta ainda não contempla todas as fases do 

MA-MPS. Posteriormente, foi questionado se a ferramenta é adequada para ser utilizada 

numa organização antes da avaliação oficial MPS.BR, ou seja, numa pré-avaliação. A 

ferramenta ProEvaluator na fase que se encontra é mais adequada para ser utilizada 

numa pré-avaliação do que em uma avaliação oficial.  

Outro questionamento realizado diz respeito à adequação da ferramenta para 

utilização numa avaliação oficial MPS.BR. Dessa vez, esperava-se que fosse dito a que 

ela pode ser utilizada parcialmente em conjunto com outras ferramentas, uma vez que 

no estágio que a ProEvaluator se encontra não contempla todas as fases de uma 

avaliação oficial MPS.BR. Para concluir o questionário, foi perguntado se a 

ProEvaluator possui uma boa exibição dos resultados da avaliação e adequada 

usabilidade. Dessa vez, o perfil ideal de entrevistado para responder esse 

questionamento seriam pessoas experientes em usabilidade e interface homem-máquina. 

Essa avaliação é muito importante, pois o sucesso de uma ferramenta depende de sua 

usabilidade e visual. 

Para complementar a avaliação foi aberto um espaço para os entrevistados 

fazerem observações gerais sobre a ferramenta. Nesse espaço, eles podiam contribuir 

com sugestões de melhorias da ferramenta. 

O questionário foi aplicado de duas formas distintas:  
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• Na primeira, foram feitas três apresentações presenciais da ferramenta (uma 

a alguns participantes do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software 

2007 e outras duas a alguns profissionais de duas empresas desenvolvedoras 

de software, uma pública e uma privada). Após cada apresentação, o 

questionário foi respondido e devolvido para análise. Em todas as 

apresentações, inicialmente foi feita uma palestra sobre a ferramenta 

demonstrando o contexto onde ela estava inserida, seus requisitos e 

principais funcionalidades. Posteriormente, foi feita uma demonstração da 

ferramenta em execução criando uma avaliação e analisando seus resultados. 

A partir daí, foi iniciada a discussão com perguntas e esclarecimentos sobre a 

ferramenta. Para concluir, foram distribuídos os questionários para os 

ouvintes da apresentação e recolhido o resultado da análise. O SBQS foi 

escolhido devido à alta disponibilidade de profissionais peritos no modelo 

MPS.BR. Foi uma ótima oportunidade de reunir profissionais e 

pesquisadores para discutir os requisitos de uma ferramenta de avaliação de 

processos de software. A empresa pública foi escolhida devido à alta 

quantidade de profissionais certificados no modelo MPS.BR. Além disso, 

essa organização tem a intenção de realizar uma avaliação MPS.BR até o fim 

de 2008. A outra empresa foi escolhida por estar se preparando para uma 

avaliação de processos de software baseada no modelo CMMI;  

• Na segunda, um manual de uso da ferramenta foi enviado via e-mail a alguns 

profissionais de tecnologia da informação e em seguida, após lerem o 

manual, o questionário foi respondido e devolvido também via e-mail. 

 

Ao todo, foram respondidos 25 questionários, distribuídos nos papéis de Gerente 

de Qualidade, Analista, SQA e Desenvolvedor. As 3 apresentações presenciais somaram 

um total de 17 espectadores e as avaliações “à distância” somaram 8 avaliadores. 

Esta abordagem está longe de ser a ideal, tanto pelo número de respostas 

obtidas, como por não ser uma aplicação prática da ferramenta. Entretanto, ela nos 

permite ter uma idéia da aderência da ferramenta ao método MA-MPS, pois leva em 

conta a experiência de profissionais com diferentes perfis.  
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5.2 Análise dos Resultados Obtidos na Avaliação da 
Ferramenta ProEvaluator 

A seguir, apresentamos uma análise crítica dos resultados obtidos com a 

aplicação dos questionários. Inicialmente, é descrito o perfil dos entrevistados. Em 

seguida, fazemos uma análise da cobertura das atividades do MA-MPS pela ferramenta 

ProEvaluator. 

Perfil dos Entrevistados 

A primeira parte dos questionários teve como objetivo traçar um perfil dos 

entrevistados, do ponto de vista da experiência em avaliação de processos de software e 

do conhecimento em modelos e métodos de avaliação. Para isso, foram elaboradas 

perguntas sobre a experiência técnica, em engenharia de software, em processo de 

desenvolvimento e a respeito do conhecimento prévio no método de avaliação do MA-

MPS. 

A Figura 5.1 mostra o papel dos entrevistados na organização onde trabalham. 

Como podemos observar, a maioria dos entrevistados são analistas de sistemas. O perfil 

mais adequado para realizar a avaliação da ferramenta seria composto por profissionais 

com experiência em avaliação de processos como, por exemplo, SQA e Gerentes de 

Qualidade. Esses profissionais corresponderam a apenas a 28% dos entrevistados. 

Contudo, além destes profissionais, dos 10 analistas entrevistados, 7 conheciam o MA-

MPS. Logo, os analistas também podem ser considerados potenciais usuários 

representativos da ferramenta em questão. 
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Papel na Organização
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FIGURA 5.1 Papel dos entrevistados na Organização 

 

A Figura 5.2 mostra a experiência dos entrevistados em desenvolvimento de 

sistemas. Como podemos observar, a maioria dos entrevistados possui entre 2 a 3 anos 

de experiência em desenvolvimento de sistemas e 32% possui mais de 5 anos de 

experiência, o que aumenta a confiabilidade nos resultados. 
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FIGURA 5.2 Experiência dos entrevistados em desenvolvimento de sistemas 
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A Figura 5.3 mostra a o nível de conhecimento em Engenharia de Software dos 

entrevistados. Como podemos visualizar na figura, a maioria das pessoas entrevistadas 

possui um nível médio ou extenso de conhecimento em Engenharia de Software. 

Apenas 4% dos entrevistados possuem pouco conhecimento nessa área.   
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FIGURA 5.3 Nível de conhecimento em Engenharia de Software 

 

A Figura 5.4 mostra o nível de conhecimento em Modelos de Qualidade de 

Software. Como podemos visualizar na figura, a maioria das pessoas entrevistadas 

possuem um conhecimento médio ou extenso em Modelos de Qualidade. A maioria 

dessas pessoas (75%) possui conhecimento no Modelo CMMI, conforme podemos 

visualizar na figura 6.5. Porém, 75% desses profissionais com conhecimento no CMMI 

também conhecem o Modelo MPS.BR. Outros modelos citados na entrevista foram: 

IDEAL, TMM, ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 9126, entre outros. 
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Conhecimento em Modelos de Qualidade
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FIGURA 5.4 Nível de conhecimento em Modelos de Qualidade 

 

Modelos de Qualidade

12%9,09%

50,00%

36,36%

13,64%

18,18%

22,73%

18,18%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

cmmi mps.br outros nenhum

  Extenso

  Médio

  Pouco

  Nenhum

 

FIGURA 5.5 Conhecimento nos principais Modelos de Qualidade 

 

A Figura 5.6 mostra o nível de conhecimento nos principais Métodos de 

Avaliação de Qualidade. Como podemos observar, a maioria dos entrevistados (17) 

possuíam conhecimento em algum método de avaliação. Desses, mais de 50% 
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conhecem o método de avaliação do MPS.BR. Logo, o universo representativo de 

entrevistados é adequado para a pesquisa em questão. 
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FIGURA 5.6 Conhecimento em Métodos de Avaliação de Qualidade 

 

A Figura 5.7 mostra a experiência em avaliação de processos de software dos 

entrevistados. Essas atividades incluem tarefas de Engenheiro, Gerente e Consultor de 

Qualidade de Software. Apesar da maioria dos entrevistados possuírem um bom 

conhecimento teórico dos métodos de avaliação, eles não possuem experiência prática 

em avaliação de processos. Mais de 50% dos entrevistados não possuem nenhum 

conhecimento prático nesta atividade. Isto é um ponto negativo na validação da 

ferramenta. 
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FIGURA 5.7 Experiência em Avaliação de Processos 
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A Figura 5.8 mostra a experiência dos entrevistados em avaliações oficiais de 

Modelos de Qualidade. A maioria dos entrevistados não possui nenhuma experiência 

em avaliações oficiais. Apenas um entrevistado possuía experiência numa avaliação 

oficial MPS.BR e outro foi avaliador interno do Modelo CMMI. Contudo, o feedback 

desses profissionais foi bastante positivo. Conforme podemos observar em gráficos 

anteriores, os entrevistados possuem apenas uma visão teórica do método de avaliação 

que a ferramenta ProEvaluator automatiza.  
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FIGURA 5.8 Experiência em Avaliação Oficial 

 

A Figura 5.9 apresenta a medida de utilização de ferramentas para Avaliação de 

Processos pelos entrevistados. A maioria dos entrevistados nunca utilizou uma 

ferramenta para avaliação de processos. Isso é uma desvantagem do ponto de vista da 

avaliação da ferramenta. Porém, é uma constatação de que as organizações não possuem 

ferramentas desse tipo. Logo, é uma janela de mercado que pode ser preenchida pela 

ferramenta ProEvaluator. 
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Utilização de Ferramentas para Avaliação de Processos
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FIGURA 5.9 Utilização de Ferramentas de Avaliação de Processos 

 

Finalizando a análise do perfil dos entrevistados, a Figura 5.10 apresenta a 

quantidade de profissionais certificados MPS.BR que foram entrevistados. A maioria 

deles (68%) não possui nenhuma certificação nesse modelo. Dos certificados, 7 

possuem certificação no curso de introdução. Desses, 5 possuem certificação em 

implementação e apenas 1 é avaliador oficial MPS.BR. O ideal seria que a ferramenta 

fosse avaliada por mais avaliadores certificados nesse modelo. 
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FIGURA 5.10 Certificação MPS.BR 
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Avaliação da Ferramenta 

A segunda parte do questionário teve como objetivo avaliar as funcionalidades da 

ferramenta ProEvaluator. A Figura 5.11 apresenta o grau de suporte que a ferramenta 

oferece ao cadastro de evidências. A maioria dos entrevistados informou que a 

ferramenta oferece um suporte completo ao cadastro de evidências da avaliação e 

apenas 16% informou que ela oferece um suporte parcial a esta atividade. A minoria dos 

entrevistados não soube informar sobre esse questionamento. Mais de 76% dos 

avaliadores que viram a ferramenta em execução, ou seja, os entrevistados que fizeram 

a avaliação presencial, informou que a ferramenta possui um suporte completo ao 

cadastro de evidências. Ainda, 62% das pessoas que avaliaram a ferramenta pela 

Internet afirmaram que a ferramenta oferece suporte completo ao cadastro de 

evidências. Esse percentual é menor do que aquele verificado pelas pessoas que viram a 

ferramenta em execução, o que indica que as pessoas que viram a ferramenta em 

execução entenderam melhor o funcionamento da mesma e, assim, fizeram uma 

avaliação mais positiva da ferramenta.  
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FIGURA 5.11 Suporte ao cadastro de evidências 
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A Figura 5.12 apresenta o grau de suporte que a ferramenta ProEvaluator 

oferece ao Método de Avaliação do MPS.BR. Novamente, a maioria dos entrevistados 

informou que a ferramenta oferece um suporte completo ao método. Porém, uma 

quantidade considerável (36%) informou que ela oferece um suporte parcial a este 

método. A justificativa dessas pessoas é que a fase de planejamento da avaliação não é 

coberta pela ferramenta. O objetivo da ferramenta realmente não é cobrir todas as fases 

do MA-MPS, e sim a fase de avaliação e reporte de resultados. Novamente, a maioria 

dos avaliadores (58%) que viram a ferramenta em execução informou que ela oferece 

suporte total ao método de avaliação do MPS.BR. Esse percentual é o dobro dos que 

fizeram essa mesma afirmação pela Internet. O que indica que as pessoas que viram a 

ferramenta em execução identificaram melhor a automação das atividades descritas no 

MA.MPS. 
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FIGURA 5.12 Suporte ao MA-MPS 

 

A Figura 5.13 apresenta a adequação da ferramenta para uma avaliação anterior 

à avaliação oficial MPS.BR, ou seja, a uma pré-avaliação. Mais de 80% dos 

entrevistados informou que ela é adequada para ser utilizada numa pré-avaliação. Mais 

uma vez, aqueles que viram a ferramenta em execução fizeram uma avaliação mais 
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positiva do que os que avaliaram pela Internet. Porém, um percentual considerável do 

total de entrevistados informou que ela poderia ser utilizada parcialmente em conjunto 

com outras ferramentas para realização de uma pré-avaliação. Acreditamos que esse 

seja o uso mais adequado da ferramenta no momento. Ela pode ser perfeitamente 

utilizada numa pré-avaliação para diagnotiscar pontos fortes e oportunidades de 

melhoria no processo da organização. 
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FIGURA 5.13 Utilização em pré-avaliação 

 

A Figura 5.14 apresenta a adequação da ferramenta a uma avaliação oficial 

MPS.BR. Dessa vez, a maioria dos entrevistados informou que ela pode ser utilizada 

parcialmente em conjunto com outras ferramentas de avaliação. Acreditamos que no 

estágio atual da ferramenta ela realmente não possa ser utilizada unicamente para 

realizar uma avaliação oficial. Está faltando ela contemplar a fase de planejamento da 

avaliação e se tornar uma ferramenta multi-usuário. Dessa vez, os que avaliaram a 

ferramenta pela Internet fizeram uma avaliação mais positiva do que aqueles que a 

viram em execução, conforme Figura 5.14. Mais uma vez, isso deve ter acontecido 

porque os avaliadores presenciais entenderam melhor as funcionalidades da ferramenta 

porque a viram em execução e perceberam que ela ainda não pode ser utilizada 

unicamente para realizar a avaliação MPS.BR oficial.  
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Utilização em avaliação oficial
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FIGURA 5.14 Utilização em avaliação oficial 

 

A Figura 5.15 apresenta o grau de facilidade de visualização dos resultados da 

avaliação. A maioria dos entrevistados informou que a ferramenta possui um visual bom 

ou regular. Apenas 20% informou que a ferramenta possui um visual muito bom. 

Acreditamos que esse seja um ponto fraco da ferramenta. Como ela é apenas um 

protótipo, o visual da mesma ainda não é o ideal. Contudo, a maioria das pessoas que 

fizeram uma avaliação presencial afirmou que a ferramenta possui um visual bom.  

 

 

FIGURA 5.15 Exibição dos resultados 
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A figura 5.16 apresenta a grau de facilidade de uso da ferramenta. A maioria dos 

entrevistados respondeu que a ferramenta possui uma boa usabilidade. Porém, nas 

observações gerais sobre a ferramenta a maioria dos entrevistados sugeriu melhorias na 

usabilidade da mesma. Acreditamos que a usabilidade da ferramenta possa ser 

melhorada se as sugestões forem implementadas.  
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FIGURA 5.16 Usabilidade da ferramenta 

5.3 Observações Gerais 

No fim do questionário, os entrevistados puderam fazer uma avaliação geral 

sobre a ferramenta e sugerir melhorias. A seguir, temos as sugestões mais solicitadas: 

• Tornar a ferramenta WEB para os avaliadores conseguirem acessar em 

qualquer lugar; 

• Transformar o caminho das evidências em links, para que o avaliador possa 

acessar os artefatos com mais facilidade; 
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• Melhorar a usabilidade da ferramenta; 

• Suportar acesso multi-usuário; 

• Apresentar os critérios utilizados para avaliação dos processos, facilitando sua 

utilização por pessoas com pouca experiência em avaliação; 

• Adaptar a ferramenta para a nova versão do MPS.BR; 

• Contemplar a fase de planejamento da avaliação; 

• Testar a ferramenta por uma pessoa que não seja o desenvolvedor; 

• Transformar as tela em um wizard. O usuário deve ser informado do número 

total de passos deste wizard e em que passo ele se encontra no momento; 

• Adicionar uma funcionalidade à ferramenta para que o avaliador possa fazer 

uma apreciação final sobre os dados da avaliação, fazendo uma análise crítica 

da mesma. Essa informação poderia ser anexada ao relatório final gerado pela 

ferramenta; 

• Oferecer dicas de implantação do modelo, de acordo com a natureza dos 

problemas encontrados durante a avaliação. 

5.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma análise crítica dos resultados da avaliação da ferramenta. 

Pode-se observar que a maioria dos entrevistados possuía o domínio teórico de 

avaliação de processos de software, mas não possuía a experiência prática. Um fato 

importante observado é que mesmo aqueles que possuíam uma visão prática de 

avaliações não estavam familiarizados com ferramentas para avaliação de processos. 

Eles informaram que geralmente utilizam planilhas para registrar os dados da avaliação 

e que o relatório final é todo feito manualmente.  

Houve dificuldade em se encontrar pessoas com experiência em avaliação de 

processos dispostas a analisar a ferramenta e responder ao questionário. Apesar disso, 
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foram entrevistadas 25 pessoas que se mostraram satisfeitas em participar do 

experimento. 

A análise crítica foi de grande valia para verificar os pontos fortes e pontos a 

melhorar na ferramenta. Ficou constatado que a usabilidade e visualização da 

ferramenta devem ser melhoradas. As sugestões de melhoria serão utilizadas para 

planejar os trabalhos futuros relativos a esta ferramenta. 

 Todas as sugestões de melhoria da ferramenta foram bastante pertinentes 

e serão incorporadas a novas versões da ProEvaluator. 
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6 Conclusão 
 
Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho 
desenvolvido nesta dissertação. A seção 6.1 descreve as 
contribuições da pesquisa realizada. Na seção 6.2 é apresentada 
uma proposta de possíveis trabalhos futuros. 

6.1 Contribuições do Trabalho 

O trabalho descrito nesta dissertação teve por objetivo o desenvolvimento de 

uma ferramenta para Avaliação de Processos de Software baseada no Método de 

Avaliação MPS.BR, versão 1.0. Essa ferramenta poderá ser utilizada para as 

organizações se auto-avaliarem, obtendo o seu nível de maturidade, além de identificar 

os pontos fracos e oportunidades de melhoria do seu processo. Outra abordagem 

interessante é utilizá-la durante a avaliação oficial MPS.BR. Os avaliadores poderiam 

utilizar a ferramenta como suporte ao processo de avaliação. Neste sentido, as principais 

contribuições deste trabalho são: 

• A elicitação de requisitos para uma ferramenta de avaliação de processos 

baseada no Método MPS.BR; 

• No contexto do MPS.BR, a ferramenta ProEvaluator é um mecanismo de 

apoio às avaliações MPS.BR.  

Para alcançar esses resultados, foi necessária a revisão da literatura sobre os 

principais modelos, normas, métodos e ferramentas para avaliação de processos de 
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software. Foi apresentada uma comparação entre as principais ferramentas de avaliação 

existentes e, a partir daí, foram elicitados os requisitos da ferramenta ProEvaluator. 

Foi apresentada a motivação para a criação de uma ferramenta de suporte ao 

processo de avaliação MA-MPS. Atualmente, os avaliadores MPS.BR utilizam uma 

planilha excel para cadastrar as evidências e atribuir os conceitos aos processos 

avaliados. O uso de uma ferramenta se torna indispensável para automatizar o processo 

de avaliação e permitir uma análise histórica das avaliações. 

Foi ressaltada a importância de uma organização definir um processo de 

desenvolvimento de software e utilizar a avaliação de processos para identificar pontos 

fortes e oportunidades de melhoraria do mesmo, aumentando assim, a qualidade do seu 

processo e, conseqüentemente, a qualidade do software produzido. 

Devido à ausência de avaliadores oficiais MPS.BR dispostos a avaliar a 

ferramenta proposta, ela foi apenas analisada por profissionais da área de Engenharia de 

Software e pessoas certificadas no modelo MPS.BR. Segundo os resultados dessa 

avaliação, no estágio atual da ferramenta ProEvaluator, ela é mais adequada para ser 

utilizada numa pré-avaliação MPS.BR do que numa avaliação oficial. Melhorias na 

ferramenta como torná-la uma ferramenta multi-usuário, deixá-la com uma interface 

WEB, extendê-la para contemplar a fase de planejamento da avaliação, entre outras, 

irão permitir que ela seja utilizada numa avaliação oficial MPS.BR. 

6.2 Proposta de Trabalhos Futuros 

Os seguintes trabalhos futuros podem ser desenvolvidos relacionados ao 

contexto desta dissertação: 

• Tornar a ferramenta genérica: o ambiente ImPProS pressupõe uma 

ferramenta para avaliação de processos de software independente do 

modelo de qualidade. É preciso tornar a ProEvaluator uma ferramenta 
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genérica no sentido que o usuário possa definir o modelo de qualidade a 

ser utilizado no contexto de uma avaliação. Ou seja, o usuário deverá 

poder cadastrar as regras de cálculo na nota da organização, os 

processos, o nível de granularidade dos resultados esperados pelos 

processos, entre outras informações. Dessa forma, a ferramenta poderá 

ser utilizada para avaliar a qualidade de um processo instanciado 

seguindo qualquer modelo de qualidade, como o CMMI, MPS.BR, ISO 

15504, entre outros. 

• Integração com o ImPProS: ao tornar a ferramenta ProEvaluator 

genérica, ela deve ser incorporada ao Ambiente de Implementação 

Progressiva de Processos de Software, o ImPProS. Dessa forma, os 

processos definidos e instanciados utilizando esse ambiente, depois de 

executados, poderão ser avaliados pela ferramenta ProEvaluator. Assim, 

o usuário da ProEvaluator poderá utilizar as diversas ferramentas 

definidas no ambiente, como a ProKnowledge, para gestão do 

conhecimento da avaliação; a ProAnalyser, para verificação dos 

problemas de processo, entre outras; o uso dessas ferramentas do 

ambiente ImPPros contribuirá para o processo de avaliação. Por 

exemplo, o avaliador poderá consultar o histórico das outras avaliações 

utilizando a ProKnowledge e, se houver algum conflito, ele fará uma 

consulta para ver se o mesmo já ocorreu em outras avaliações e qual foi a 

ação tomada para resolvê-lo. O avaliador poderá utilizar também a 

ferramenta ProAnalyser para consultar os principais problemas no 

processo que ele está avaliando e, assim, poder sugerir melhorias na hora 

de reportar o resultado final da avaliação. 

• Atualização da ferramenta para o MPS.BR, versão 1.2: a ferramenta 

ProEvaluator foi projetada baseada na versão 1.1 do modelo de 

referência do MPS.BR. Em junho de 2007 saiu uma nova versão deste 

modelo. A ferramenta precisa ser atualizada para contemplar a mudança 

no Modelo e Método de Avaliação MPS.BR. 
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• Adaptar a ferramenta para executar na WEB: a fim de que a 

ProEvaluator possa ser utilizada por avaliadores geograficamente 

distribuídos, ela deve ser colocada em um ambiente WEB. Dessa forma, 

a sua utilização seria facilitada. 

• Realizar a autenticação dos usuários: existem dois perfis de usuários da 

ferramenta ProEvaluator, o usuário comum e o avaliador. 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. Essa atividade só pode ser realizada pelo avaliador.  

• Exportação/importação de dados: a ferramenta deve permitir a 

exportação de dados da avaliação para uma planilha excel. Atualmente, a 

avaliação MPS.BR é feita através de uma planilha. Para tornar a 

migração da planilha para a ferramenta ProEvaluator gradual, é 

importante que essa ferramenta suporte a importação de dados da 

planilha e a exportação de dados para uma planilha Excel. 

• Regra de Cobertura: a ferramenta deve analisar a regra de cobertura das 

afirmações para confirmar se um determinado resultado foi alcançado 

nos projetos. A primeira regra diz que é necessário haver afirmações que 

comprovem todos os indicadores diretos. Deve haver também pelo 

menos uma afirmação para cada resultado esperado. Além disso, é 

necessário que haja afirmações para os resultados de todos os projetos 

(mesmo os não concluídos). Ainda, é preciso que haja afirmações para 

aproximadamente 50% dos resultados em um projeto concluído. O 

sistema deve analisar essas regras e só permitir que o processo seja 

“Satisfeito” caso elas sejam obedecidas.  

• Ferramenta para web: transformar a ferramenta ProEvaluator numa 

ferramenta web, facilitando sua utilização num ambiente distribuído. 
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Avaliadores localizados em diferentes localidades poderão cadastrar e 

consultar dados na ferramenta quando ela estiver disponível na Internet.  

• Verificação de pendências: outra funcionalidade importante que precisa 

ser incorporada à ferramenta é a verificação de pendências. No momento 

da atribuição de notas, o sistema deve verificar se a caracterização do 

grau de implementação foi estabelecida. Por exemplo, o sistema só deve 

permitir que o avaliador atribua o conceito “Totalmente Implementado” 

se o indicador direto estiver presente e existir pelo menos um indicador 

indireto e/ou afirmação confirmando a implementação. Cada grau de 

implementação tem suas condições. O sistema deve verificar essas 

condições no momento que o avaliador tenta atribuir um determinado 

conceito para um resultado esperado. 

6.3 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. 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 daí, foram estudados os trabalhos relacionados com o tema proposto. Depois, foi 

feito um comparativo destes trabalhos e definiram-se os requisitos do trabalho que seria 

realizado. A partir daí, 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 daí, foram analisados os 

prós e os contras da aplicação desses métodos de avaliação no trabalho desenvolvido. 

Foi definido que a ferramenta precisava ser avaliada por profissionais da área de 

avaliação de processos. A ferramenta foi apresentada a essas pessoas e um questionário 

foi submetido aos avaliadores. Os resultados coletados serviram de base para sugestões 
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de melhoria da ferramenta e identificação de trabalhos futuros. Enfim, mais importante 

que os conhecimentos adquiridos em Java, ou Engenharia de Software, ou até mesmo 

no Modelo MPS.BR foi o conhecimento adquirido em Metodologia de Pesquisa 

Científica. 
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Apêndice A - Questionário de Avaliação 

 

Perfil do Entrevistado 
 

1) Qual o seu papel na Organização? 
 

  Gerente de Projetos   Gerente de Qualidade   SQA 

  Gerente de 
Configuração 

  Analista   Desenvolvedor 

 
Outro: _____________________________________________ 
 
2) Qual sua experiência com desenvolvimento de sistemas? 

 
  Nenhuma   1 ano   2 a 3 anos 

  4 a 5 anos   Mais de 5 anos  
 

3) Qual seu nível de conhecimento em Engenharia de Software? 
 

  Nenhum   Pouco   Médio   Extenso 
 

4) Qual seu nível de conhecimento em Modelos de Qualidade de Software? 
 

  Nenhum   Pouco   Médio   Extenso 
 

Se você possui algum conhecimento, cite o modelo: ___________________ 
 
5) Conhece algum método de avaliação de Qualidade de Software (processo ou 

produto; ex: SCAMPI, MA-MPS.BR, etc.)  
 

  Sim   Não 
 

Se sim, qual método? _______________________ 
 

6) Qual sua experiência com avaliação de processos (atividades de SQA, gerência 
de qualidade, etc)? 

 
  Nenhuma   1 ano   2 a 3 anos 
  4 a 5 anos   Mais de 5 anos  
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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? 

 
  Nunca   Raramente   Freqüentemente 
  Sempre        

 
Se sim, qual(ais) ferramenta(s)? ____________________________________ 

 
9) Possui alguma certificação MPS.BR (curso introdutório, avaliador, 

implementador ou aquisição)? 
 

  Sim   Não       
 

Se sim, qual(ais)? _____________________________________________________ 
 

Avaliação da Ferramenta 
 

1) 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   

 
2) Em relação ao grau de suporte que a ferramenta fornece ao método de avaliação 

do MPS.BR, pode-se dizer que é: 
 

  Completo   Parcial   Nenhum 
  Não sei   

 
3) Você acha que a ferramenta é adequada para ser utilizada numa organização 

antes da avaliação oficial do MPS.BR, ou seja, numa pré-avaliação? 
 

  Sim   Não   Parcialmente   Parcialmente em 
conjunto com outras 
ferramentas 

 
4) Você acha que a ferramenta é adequada para ser utilizada numa avaliação 

MPS.BR oficial? 
 

  Sim   Não   Parcialmente   Parcialmente em 



 

97
 
 

conjunto com outras 
ferramentas 

 
5) Em relação à exibição dos resultados da avaliação, pode-se dizer que a 

ferramenta possui: 
 

  Visual muito bom   Visual bom   Visual regular 
  Visual fraco        

 
6) Em relação à facilidade de uso da ferramenta, pode-se dizer que ela possui: 

 
   Ótima usabilidade    Boa usabilidade    Usabilidade regular 
   Fraca usabilidade        

 
7) Que observações gerais (positiva, negativas ou melhorias) você faria sobre a 

ferramenta? 
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Apêndice B – Exemplo de Uso 

A idéia inicial para avaliar a ferramenta ProEvaluator era utilizar o Método 

Experimental [Wohlin, 2000] para conduzir o estudo de caso em uma organização que 

seria avaliada segundo o MA-MPS. Ou seja, era preciso que um avaliador oficial MPS 

utilizasse a ferramenta para armazenar os dados da avaliação. Como o observador deve 

ficar distante do objeto observado, no caso a ferramenta, ela deveria ser utilizada 

exclusivamente pelos avaliadores, e, posteriormente, o observador colheria os dados 

relativos ao uso da mesma. Infelizmente não houve disponibilidade de um avaliador 

MPS.BR realizar esse experimento. Resolveu-se, então, apresentar um exemplo de uso 

com os dados de uma avaliação real MPS.BR. A avaliação real ocorreu no ano de 2005. 

Como a organização não autorizou a disponibilização de todos os resultados da 

avaliação, o nome da mesma será preservada. Será usado o codinome “Empresa X”. 

Além desse exemplo de uso, foi feita uma apresentação da ferramenta em execução para 

profissionais da área de Engenharia de Software. Eles fizeram uma avaliação da 

ferramenta e, a partir desses dados, uma análise crítica sobre a ferramenta foi elaborada. 

Essa análise será apresentada no Capítulo 6. 

1. Objetivo do Exemplo de Uso 

Quando a ferramenta já estava de acordo com os requisitos propostos, sentiu-se a 

necessidade de avaliar se ela de fato poderia ser utilizada em uma avaliação MPS.BR. 

Para fazer essa análise, a ferramenta ProEvaluator foi testada utilizando-se os dados de 

uma avaliação oficial MPS.BR. Os dados foram obtidos de uma organização que tinha 

sido avaliada por uma Instituição Avaliadora MPS.BR e obteve o nível G de 

maturidade, a Empresa X. Foi comparado o resultado da ferramenta com o resultado da 

avaliação oficial para testar a aderência da ferramenta ao Método de Avaliação 

MPS.BR. Além disso, ao longo dessa simulação foram identificados alguns problemas 

com a ferramenta, que foram posteriormente corrigidos. 



 

99
 
 

2. Exemplo de Uso 

Para realizar uma avaliação de processos utilizando a ferramenta ProEvaluator, deve-se 

seguir os seguintes passos: 

 

1) Criar a Avaliação (escolher o nível a ser avaliado e os projetos que serão 

avaliados); 

2) Cadastrar as evidências para os resultados esperados dos processos e de seus 

atributos; 

3) Avaliar os resultados esperados; 

4) Gerar os gráficos da avaliação; e 

5) Gerar o relatório final da avaliação. 

 

Como pode-se observar na Tabela A1, esses passos correspondem às atividades 

do método de avaliação do MPS.BR [MPS.BR, 2006b]. 

 

TABELA A1 Mapeamento entre os passos da ProEvaluator com as fases do MA-MPS 

ProEvaluator Método MA-MPS 

Criar a Avaliação 

Cadastrar as evidências para os resultados 

esperados 

Realizar a Avaliação – conduzir avaliação 

Avaliar os resultados esperados 

Gerar os gráficos da avaliação 

Realizar a Avaliação – avaliar a execução 

do processo de avaliação 

Gerar o relatório final da avaliação Documentar os resultados da avaliação – 

relatar resultados e registrar resultados 
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Ou seja, a ferramenta ProEvaluator cobre as fases Realizar a Avaliação e 

Documentar os Resultados da Avaliação do MA-MPS. As demais fases podem ser 

cobertas, por exemplo, com o uso do ambiente CORE-KM [Muradas, 2006]. No 

entanto, atualmente estas ferramentas não estão integradas para serem utilizadas em 

conjunto. 

A seguir esses passos serão detalhados utilizando como exemplo a avaliação que 

foi feita baseada nos dados da Empresa X. 

2.1 Criação de uma Avaliação 

Para criar uma avaliação (Figura A1) alguns parâmetros importantes devem ser 

informados, como o nome da organização, o nível almejado e os projetos que serão 

avaliados.  

 

FIGURA A1 Criar Avaliação  

 

O primeiro parâmetro que deve ser informado é o nome da organização que será 

avaliada (Figura A2). Como explicado anteriormente, escolhemos os dados da Empresa 

X para testar a ferramenta.  
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FIGURA A2 Organização 

 

O segundo parâmetro que precisa ser informado é o nível almejado pela 

organização (Figura A3). No caso da Empresa X, o nível pretendido foi o G.  

 

 

FIGURA A3 Selecionar Nível 
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O terceiro parâmetro informado são os projetos da organização que serão 

avaliados (Figura A4). Deve-se optar por projetos onde haja evidências de que o 

processo da organização está sendo seguido. No caso da empresa X, os projetos 

selecionados foram: Projeto A, Projeto B e Projeto C3.  

 

FIGURA A4 Selecionar Projetos 

 

Depois da escolha dos projetos, é mostrada a tela principal da avaliação (Figura 

A5). Essa tela contém o nome da organização que está sendo avaliada, o nível 

pretendido dos processos da organização, os projetos que serão avaliados e os processos 

do nível escolhido.  
 

                                                 
3 Os nomes dos projetos, assim como o nome real da empresa, estão trocados para manter a privacidade 

da organização. 
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FIGURA A5 Tela Principal da Avaliação 

No caso da Empresa X, que escolheu o nível G, os processos que serão 

avaliados são: Gerência de Requisitos e Gerência de Projetos. Uma vez criada a 

avaliação, ela pode ser posteriormente aberta sem que essas informações sejam 

novamente fornecidas pelo usuário (Figura A6).  
 

 

FIGURA A6 Abrir Avaliação 
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Para abrir uma avaliação já criada, é necessário informar apenas o nome da 

organização que está sendo avaliada (Figura A7).  
 

 

FIGURA A7 Selecionar Avaliação 

2.2 Cadastro de evidências para os resultados esperados 

Uma vez criada a avaliação, deve-se iniciar o trabalho de cadastro das evidências 

diretas, indiretas e afirmativas. Para isso, é necessário selecionar o processo para o qual 

se deseja inserir as evidências (Figura A5) e selecionar o botão “Avaliar Processo”. 

Depois disso o sistema exibirá a tela de avaliação do processo (Figura A8). No 

exemplo, Gerência de Requisitos foi o primeiro processo escolhido para se inserir as 

evidências da Empresa X. A tela de avaliação de Processo mostra as informações 

relativas ao processo que está se avaliando. É mostrado o propósito, a nota4 e os 

resultados esperados do processo. Tanto os resultados do processo quanto de seus 

atributos são mostrados nessa tela.  

 

                                                 
4 Se o processo ainda não foi avaliado, o campo que informa a nota mostrará o texto “Não Avaliado”. 



 

105
 
 

 

FIGURA A8 Avaliação de Processo  

 

O propósito do processo mostra a objetivo geral da execução do processo. Os 

propósitos dos processos estão definidos no Guia Geral [MPS.BR, 2006a]. 

A nota do processo pode ter 4 valores: Satisfeito, Não Satisfeito, Não Avaliado e 

Fora de Escopo. Quando o processo obedece aos critérios estabelecidos no MA-MPS, 

ele recebe o conceito “Satisfeito”. Caso contrário, o processo ficará como “Não 

Satisfeito”.  A princípio, quando não foram atribuídos ainda os conceitos a todos 

resultados esperados do processo, sua nota é “Não Avaliado”. Outro possível conceito 

que pode ser dado a um processo é “Fora de Escopo”. O MA-MPS permite que uma 

unidade organizacional exclua processos do escopo da avaliação se não forem 

aplicáveis ao seu negócio. No entanto, cada exclusão deve ser justificada. A aceitação 

das exclusões e suas justificativas é de responsabilidade do avaliador líder e deve ser 

feita durante a avaliação inicial. Entretanto, não são permitidas exclusões dos seguintes 

processos ou de resultados esperados dos mesmos: Gerência de Projetos, Gerência de 

Requisitos, Medição, Gerência de Configuração, Garantia da Qualidade, Avaliação e 

Melhoria do Processo Organizacional, Definição do Processo Organizacional, Definição 
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do Processo para Gerência do Projeto, Treinamento, Verificação, Gerência de Riscos, 

Análise de Decisão e Resolução, Gerência Quantitativa do Projeto, Desempenho do 

Processo Organizacional, Análise de Causas e Resolução e Implantação de Inovações na 

Organização.  

 

 

FIGURA A9 Tipo de Evidência 

 

Na Figura A8 são mostrados todos os resultados esperados para o processo que 

está sendo avaliado. A nota inicial para todos os resultados esperados é “Não Avaliado”. 

À medida que o avaliador vai atribuindo nota a cada resultado esperado do processo, os 

valores dessa coluna vão variando.  Enquanto não forem inseridas evidências para o 

resultado esperando, as colunas Evidência e Fonte da Evidência ficam vazias.  

Para se inserir uma evidência para o resultado esperado, deve-se selecioná-lo e 

ativar o botão “Inserir Evidência”. Será exibida uma tela para escolher o tipo de 

evidência que se quer cadastrar (Figura A9). Existem 3 tipos de evidências possíveis: 

Indicador Direto, Indicador Indireto e Afirmativa. Caso o resultado esperado seja fora 

de escopo da avaliação, deve-se escolher a opção Fora de Escopo. 
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FIGURA A10 Cadastro de Evidência Direta 

 

No exemplo, a primeira evidência cadastrada para o processo de Gerenciamento 

de Requisitos da Empresa X foi um indicador direto. Na tela de “Tipo da Evidência” 

(Figura A9) foi escolhida a opção “Indicador Direto” e o sistema exibiu a tela de 

Cadastro de Indicador Direto (Figura A10). Esta tela contém o resultado esperado que 

se deseja alcançar com o cadastro da evidência, o nome da evidência, a fonte que 

informou a evidência e os projetos que contêm a evidência, se for o caso. Existe uma 

lista pré-definida de evidências cadastradas na ferramenta, como por exemplo: 

Documento de Requisitos, Plano de Projeto, Ata de Reunião, etc. No entanto, caso o 

usuário precise cadastrar uma evidência que não esteja ainda no sistema, ele deve 

selecionar o botão “Nova” que fica ao lado do nome da evidência e o sistema exibirá 

uma tela para cadastrar a nova evidência (Figura A11).  
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FIGURA A11 Nova Evidência 

 

O usuário deve colocar o nome da Evidência e ativar o botão “Confirmar”. Ao 

confirmar a operação, o sistema armazenará a nova evidência e exibirá novamente a tela 

de cadastro da evidência direta, contendo o nome da nova evidência na lista de 

evidências (Figura A10). 

Outro dado que deve ser informado é a fonte da evidência, ou seja, o papel da 

pessoa que informou a evidência que está sendo cadastrada. Essa fonte pode ser o 

Analista de Requisitos, o Gerente de Projetos, o Gerente de Qualidade, entre outros. 
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FIGURA A12 Cadastro de Indicador Direto Organizacional 

 

Depois, é preciso informar se a evidência é organizacional. Se ela servir para 

todos os projetos da organização, ela pode ser considerada organizacional (Figura A12). 

Caso contrário, ela não é considerada organizacional e os projetos que a evidência 

pertence devem ser informados.  

Se a evidência for organizacional, é preciso informar o caminho onde a 

evidência se encontra. Isso deve ser feito selecionando o botão Procurar, que fica ao 

lado do Caminho da Evidência. O sistema exibirá uma tela onde deve ser selecionado o 

indicador direto que se quer cadastrar (Figura A13). Esse artefato pode ser selecionado 

colocando o caminho do mesmo no computador local, ou o caminho relativo do artefato 

na rede. Depois disso, é só confirmar a operação de cadastro (Figura A13) e a evidência 

direta vai ser armazenada no sistema. 
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FIGURA A13 Caminho da Evidência 

 

Se a evidência não for organizacional, é preciso informar os projetos a que ela 

pertence. Nesse caso, o campo relativo ao Caminho da Evidência desaparece da tela de 

cadastro da evidência direta e os projetos ficam habilitados (Figura A14).  

 

 

FIGURA A14 Cadastro de Indicador Direto Não Organizacional 
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Depois de informar que a evidência não é organizacional, é necessário selecionar 

o projeto e acionar o botão “Adicionar”. Automaticamente o sistema exibirá a tela para 

seleção do caminho da evidência (A13). O usuário deve selecionar o caminho do 

computador ou da rede onde a evidência se encontra, e selecioná-la. Depois disso o 

projeto aparecerá na lista de projetos adicionados (A15). Como exemplo, foi escolhido 

o Projeto B para inserir a evidência direta “Plano de Projeto” da Empresa X. 

 

 

FIGURA A15 Evidência do Projeto 

 

Para cadastrar uma evidência indireta no sistema, é necessário selecionar o 

resultado esperado para o qual se deseja cadastrar a evidência (Figura A8), depois 

selecionar o botão “Inserir Evidência”, em seguida escolher a opção ”Indicador 

Indireto” (Figura A16), e o sistema exibirá a tela de cadastro da evidência indireta 

(Figura A17).  
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FIGURA A16 Indicador Indireto 

 

Semelhante ao cadastro do indicador direto, no cadastro da evidência indireta é 

preciso preencher o nome, a fonte da evidência e informar se ela é organizacional ou 

não. Se ela for uma evidência organizacional é preciso informar qual o caminho da 

evidência no computador. Caso ela não seja organizacional, é preciso informar os 

projetos a qual ela pertence e, para cada projeto, informar o caminho da evidência no 

computador. Após informar essas informações, deve-se acionar o botão “Confirmar”. 

Dessa forma, a evidência indireta será cadastrada no sistema. 

 

 

FIGURA A17 Cadastro de Indicador Indireto 
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Para cadastrar uma afirmativa no sistema, é necessário selecionar o resultado 

esperado para o qual se deseja inserir este tipo de evidência (Figura A8), depois 

selecionar o botão “Inserir Evidência”, em seguida escolher a opção ”Afirmativa” 

(Figura A18), e o sistema exibirá a tela de cadastro da afirmativa (Figura A19).  
 

 

FIGURA A18 Afirmativa 
 

É preciso informar a fonte que fez a afirmativa, ou seja o papel desempenhado 

pela pessoa que fez a afirmativa, além de colocar a afirmativa em si. Além disso, é 

preciso informar se a afirmativa é organizacional (Figura A19), ou seja, se ela vale para 

todos os projetos da organização ou não.  
 

 

FIGURA A19 Cadastro de Afirmativa Organizacional 
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Se a afirmativa não for organizacional, ou seja, se ela faz referência a alguns 

projetos específicos, é preciso informar esses projetos (Figura A20). 

 

 

FIGURA A20 Cadastro de Afirmativa Não Organizacional 

 

Caso não seja aplicável nenhuma evidência para um determinado resultado 

esperado, deve-se definir que ele está “Fora de Escopo”. Para isso, deve-se selecionar o 

resultado esperado que deve estar fora do escopo (Figura A8), depois selecionar o botão 

“Inserir Evidência”, em seguida escolher a opção ”Fora de Escopo” (Figura A21). 

 

 

FIGURA A21 Evidência Fora de Escopo 
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Depois do avaliador informar que a evidência está fora do Escopo da avaliação, 

o sistema exibirá a tela para avaliar o resultado esperado (Figura A22). O usuário deve 

colocar uma justificativa porque o resultado é considerado fora de escopo. Ele registrará 

essa informação no campo Observação. A seguir, ele deve escolher os projetos onde o 

resultado está fora de escopo e confirmar a operação.  

 

 

FIGURA A22 Resultado Esperado Fora do Escopo 

2.3 Avaliação dos Resultados Esperados 

Depois que todas as evidências dos processos da organização são cadastradas, os 

resultados esperados de seus processos podem ser avaliados.  

Para avaliar um resultado esperado é necessário selecionar o resultado que se 

deseja avaliar e acionar o botão “Atribuir Nota” que fica logo abaixo a tabela de 

resultados do processo (Figura A8). O sistema exibirá uma tela de avaliação do 

resultado esperado (Figura A23).  O avaliador deve escolher o conceito, o qual pode ser: 

Totalmente Implementado, Largamente Implementado, Parcialmente Implementado, 
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Não Implementado, Não Avaliado ou Fora de Escopo. O avaliador decidirá que 

conceito se aplica baseado nos critérios definidos no MA-MPS. Opcionalmente, o 

avaliador pode acrescentar alguma observação sobre a avaliação do resultado esperado, 

como os pontos fortes ou oportunidades de melhoria identificadas para o resultado em 

questão. Depois disso, o avaliador seleciona os projetos que devem receber o conceito 

escolhido e confirma a operação. Esse procedimento deve ser realizado para todos os 

resultados esperados e todos os atributos de todos os processos e sendo avaliados. 

 

 

FIGURA A23 Avaliação do Resultado Esperado 

 

Depois que todos os resultados esperados de um processo e de seus atributos são 

avaliados o sistema calcula automaticamente o conceito para o processo, baseado nos 

critérios definidos no MA-MPS. Para a Organização X, todos os processos receberam o 

conceito “Satisfeito” (Figura A24).  
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FIGURA A24 Processo Gerência de Requisitos 

2.4 Geração dos gráficos da avaliação 

Depois que todos os processos foram avaliados, os gráficos dos processos da 

organização são gerados. Para visualizar um gráfico de um processo é necessário 

acionar o botão “Gerar Gráfico RP” na tela de Avaliação de Processo (Figura A24). No 

exemplo, o gráfico do processo Gerência de Requisitos da Organização X está ilustrado 

na Figura A25. Esse gráfico mostra o resultado do processo versus o conceito do 

mesmo. Os conceitos foram mapeados numa escala de 0 a 5, conforme Tabela A25. 

 

TABELA A2 Conceitos dos Resultados Esperados 

Valor Conceito 

5 Totalmente Implementado 

4 Largamente Implementado 

                                                 
5 Os conceitos precisaram ser mapeados na escala de 0 a 5 devido a limitação da API de Java utilizada 

para geração de gráficos, a JFreeChart. Ela só permite que o eixo Y dos gráficos seja composto por 
valores numéricos. 
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3 Parcialmente Implementado 

2 Não Implementado 

1 Não Avaliado 

0 Fora de Escopo 

 

 

 Como podemos verificar no gráfico da Figura A25, a maioria dos resultados do 

Processo Gerência de Requisitos da Organização X receberam o conceito Totalmente 

Implementado, exceto o resultado “O comprometimento com os requisitos é 

estabelecido e mantido”, que foi avaliado como Largamente Implementado.  

 

 

FIGURA A25 Gráfico do Processo Gerência de Requisitos 

 

Além de gerar o gráfico dos resultados dos processos, o sistema permite que seja 

gerado o gráfico dos atributos dos processos que estão sendo avaliados. Para isso é 

necessário acionar o botão “Gerar Gráfico AP” na tela de Avaliação de Processo (Figura 

A25). O gráfico dos atributos do processo Gerência de Requisitos da Organização X 
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está ilustrado na Figura A26. Esse gráfico mostra o resultado dos atributos do processo 

versus o conceito do mesmo. Os conceitos foram mapeados numa escala de 0 a 5, 

conforme Tabela A2. Observando os gráficos do processo Gerência de Requisitos da 

Organização X podemos verificar que a ferramenta inferiu o conceito “Satisfeito” para o 

processo Gerência de Requisitos da Organização X, pois mais de 85% dos resultados 

esperados foram Totalmente Implementados [MPS.BR, 2006b]. 

 

 

FIGURA A26 Gráfico dos Atributos do Processo Gerência de Requisitos 

 

Depois que os gráficos dos processos da Organização X foram gerados e 

analisados, o gráfico final da avaliação da Organização X foi gerado (Figura A27). Para 

gerar o gráfico final da avaliação é necessário acionar o botão “Gerar Gráfico” na tela 

principal da avaliação (Figura A5). Como podemos observar no gráfico final da 

avaliação da Organização X (Figura A27), o processo Gerência de Projetos teve mais 

resultados esperados “Totalmente Implementado” que o processo Gerência de 

Requisitos. Logo, podemos concluir que o processo Gerência de Projetos está melhor 

implementado na Organização X que o processo de Gerência de Requisitos. Porém, 
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ambos processos possuíram mais de 85% de resultados Totalmente Implementados, 

justificando, assim, a obtenção do nível G, o qual era almejado da Organização X. 

 

 

FIGURA A27 Gráfico dos Processos 

2.5 Geração do relatório final da avaliação 

Depois de analisados os gráficos da avaliação, pode-se gerar um relatório final da 

avaliação da organização. Para gerar o relatório é necessário acionar o botão “Relatório” 

na tela principal da avaliação (Figura A5). O sistema gera um arquivo do tipo PDF na 

raiz do computador (C: \) com as informações da avaliação. Podemos visualizar o 

relatório da avaliação da organização X na Figura A28. Esse relatório contém o nome 

da Organização, o nível almejado, os projetos e processos que foram avaliados. Para 

cada processo é mostrado o propósito, os resultados esperados do processo e de seus 

atributos, assim como a nota dos resultados esperados. 
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FIGURA A28 Relatório da Avaliação 

3. Considerações Finais 

Neste apêndice foi apresentado um exemplo de uso da ferramenta ProEvaluator. Os 

dados de entrada foram obtidos a partir de uma avaliação real MPS.BR ocorrida em 

2005 na Empresa X. O nível atingido pela organização foi o G e os gráficos dos 

resultados esperados dos processos e de seus atributos mostrados pela ferramenta foram 
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equivalentes aos gráficos gerados na avaliação oficial. Pôde-se demonstrar, assim, a 

adequação da ferramenta ao método de avaliação MPS.BR. 

 Além desse exemplo de uso, foi realizada uma análise crítica da ferramenta 

ProEvaluator. Ela foi apresentada para profissionais de Engenharia de Software que 

fizeram uma análise da ferramenta respondendo um questionário de avaliação. Os dados 

consolidados serão apresentados no próximo capítulo. 
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