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RESUMO

Seleção de software empresarial é um tema relacionado com as áreas de sistemas e 

tecnologia da informação, bem como tomada de decisão. Sua motivação consiste no fato de 

que SI/TI podem possibilitar à organização vantagem competitiva e porque muitas empresas 

não conseguiram obter os benefícios que esperavam com os investimentos nestas áreas. Neste 

trabalho, foi proposto (e ilustrado através de simulação) um modelo para seleção de software 

empresarial baseado nos métodos multicritério SMARTS e SMARTER, o qual contempla as 

seguintes características não abarcadas na literatura pesquisada: elicitação das preferências do 

decisor de maneira simples (em relação à seleção do software e de sua fonte de fornecimento), 

tratamento de informações das decisões anteriores para serem usadas nas atuais, fase 

exclusiva para seleção de fornecedores baseada em critérios que podem ser utilizados na 

seleção de softwares empresariais gerais, possibilidade de tomar decisões parciais de 

aquisição (adquirir os sistemas paulatinamente) e elicitação de quais subcaracterísticas da 

qualidade de software presentes na ISO 9126-1 são mais importantes para o decisor, bem 

como de seus respectivos graus de importância. 

Palavras-chave: Seleção de software empresarial, apoio à decisão multicritério, SMARTS e 

SMARTER.  
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ABSTRACT

Selection of enterprise software is an issue related to the areas of systems of 

information, technology of information and decision making. Its motivations are: the fact that 

IS / IT can make possible the organization to obtain competitive advantage and, besides, 

many companies failed to obtain the benefits they expected with investment in these areas. In 

this work, was proposed (and illustrated by simulation) a model for selection of enterprise 

software based on the multicriteria methods SMARTS and SMARTER, which incorporate the 

following features not covered in the literature searched: elicitation of the preferences of the 

decision maker (about the selection of software and it source of supply) in a simple manner, 

information processing of earlier decisions to be used in the current one, exclusive phase for 

selection of suppliers based on criteria that can be used in the selection of general enterprise 

softwares, possibility to make decisions partial of acquisition until the end (gradually acquire 

the systems) and elicitation of which subcharacteristics  of the quality of software in the ISO 

9126-1 are more important for the decision maker, as well as its respective degrees of 

importance.

Keywords: Selection of enterprise software, aid to the multicriteria decision, SMARTS and 

SMARTER.



vii

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................1

1.1 Justificativa.........................................................................................................3

1.2 Objetivos............................................................................................................. 4

1.3 Métodos da pesquisa...........................................................................................4

1.4 Organização do Trabalho....................................................................................5

2 REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DE LITERATURA.................................7

2.1 Sistemas de Informação (SI)...............................................................................7

2.2 Planejamento de Sistemas de Informação (PSI).................................................8

2.3 Alinhamento entre o Planejamento Estratégico da TI  (PETI)e o empresarial 

(PEE)9

2.4 Seleção de SI e TI no contexto do alinhamento entre o PETI e o PEE............10

2.5 Apoio à Decisão Multicritério ..........................................................................12

2.6 Métodos Multicritério.......................................................................................14

2.7 Tomada de decisão em SI/TI ............................................................................23

2.8 Seleção de Software Empresarial .....................................................................24

2.9 Seleção de Fornecedores ..................................................................................29

3 ESTUDO DE CASO ................................................................................................35

3.1 Entrevista Referente à Seleção de Software Empresarial.................................37

3.2 Fluxograma de Decisão Utilizado na Instituição de Ensino para Seleção de 

Software......................................................................................................................38

3.3 Considerações Sobre os Resultados do Estudo de Caso...................................40

4 MODELO PROPOSTO............................................................................................ 42

4.1 Características da Aplicação dos Métodos SMARTS e SMARTER no Modelo 

Proposto para Seleção de Software Empresarial. .......................................................48

4.2 Simulação Numérica.........................................................................................53

4.3 Benefícios Referentes à Utilização do Modelo ................................................64

5 CONCLUSÕES........................................................................................................66

5.1 Dificuldades e Limitações ................................................................................67

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros ....................................................................67

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................68

ANEXO 1........................................................................................................................71

ANEXO 2........................................................................................................................76



viii

ANEXO 3........................................................................................................................77

ANEXO 4........................................................................................................................79

ANEXO 5........................................................................................................................84

ANEXO 6........................................................................................................................88

ANEXO 7........................................................................................................................91

ANEXO 8........................................................................................................................95

ANEXO 9......................................................................................................................100

APÊNDICE 1................................................................................................................104

APÊNDICE 2................................................................................................................113

APÊNDICE 3................................................................................................................117



ix

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Fases da seleção de softwares empresariais e abordagens que podem ser 

usadas em cada uma.  (O autor). .....................................................................................10

Figura 3.1 – Fluxograma de decisão usado na instituição de ensino (O autor,2007)....38

Figura 4.1 – Fluxograma do modelo de seleção de software empresarial proposto      

(O autor). ........................................................................................................................44

Figura 4.2 Característica principal (confiabilidade) e subcaracterística,  juntamente com 

os possíveis valores de suas respectivas métricas (O autor,2007). .................................50



x

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 Modelo de qualidade para componentes originais. (Andreou & Tziakouris 

(2007)).............................................................................................................................27

Tabela 2.2 Modelo da qualidade para componentes originais (continuação da tabela 

2.1.) (Andreou & Tziakouris (2007))..............................................................................28

Tabela 2.3 Modelo da qualidade para componentes originais (continuação da tabela 

2.2.).  (Andreou & Tziakouris (2007))............................................................................28

Tabela 4.1 Critérios e seus respectivos rótulos. ..............................................................53

Tabela 4.2 Matriz de decisão referente à seleção de fornecedores. ................................54

Tabela 4.3 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, 

bem como seus respectivos pesos (não normalizados) e rótulos. ...................................55

Tabela 4.4 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, 

bem como seus respectivos pesos (normalizados) e rótulos. ..........................................55

Tabela 4.5 Utilidade multiatributo de cada fornecedor...................................................56

Tabela 4.6 Ordenação dos fornecedores após a aplicação do SMARTS e Utilidade 

Multiatributo ...................................................................................................................56

Tabela 4.7 Critérios e seus respectivos rótulos. ..............................................................57

Tabela 4.8 Matriz de decisão referente à seleção de software. .......................................57

Tabela 4.9 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, 

bem como seus respectivos pesos (não normalizados). ..................................................58

Tabela 4.10 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, 

bem como seus respectivos pesos (normalizados). .........................................................59

Tabela 4.11 Utilidade multiatributo dos softwares de manutenção. ...............................59

Tabela 4.12 Intervalo de variação dos pesos na análise de sensibilidade. ......................60

Tabela 4.13 Pesos relacionados à seleção de fornecedores.............................................61

Tabela 4.14 Pesos relacionados à seleção de software. ..................................................62

Tabela 4.15 Informações históricas referentes à seleção de fornecedores (a). ...............63

Tabela 4.16 Informações históricas referentes à seleção de fornecedores (b). ...............63

Tabela 4.17 Informações históricas referentes à seleção de software (a). ......................63

Tabela 4.18 Informações históricas referentes à seleção de software (b). ......................63

Tabela 4.19 Informações históricas referentes à seleção de software (c). ......................64



Capítulo 1  Introdução

1

1 INTRODUÇÃO

Sob a perspectiva de entrada, processamento e saída, os sistemas de informação (SI)  

recebem dados, processam-os e emitem informações; eles são bastante utilizados pelas 

organizações em seus diversos níveis hierárquicos para apoiá-las no aumento da eficiência de 

suas funções e processos organizacionais. Esses sistemas, em nível estratégico, auxiliam a alta 

gerência na elaboração do planejamento, ajudando-os a estabelecerem cursos de ação a longo 

prazo; já no âmbito operacional, assistem os gerentes na coordenação e supervisão das 

atividades diárias da empresa. Eles apóiam ainda as operações relacionadas com a produção 

de bens e/ou serviços (Laudon & Laudon, 1999). 

Considerando o ambiente no qual a empresa está inserida, os sistemas de informação 

exercem o papel de influenciadores das forças competitivas (ameaça de novos entrantes, 

produtos e serviços substitutos, poder de barganha dos fornecedores e poder de barganha dos 

consumidores) através do apoio a estratégias como: liderança a baixo custo, foco em um nicho 

de mercado, diferenciação do produto e laços mais estreitos entre clientes e fornecedores  

(Laudon & Laudon, 1999). 

De maneira geral, pode-se notar que sistemas de informação são usados para prover a 

eficiência das operações e a eficácia da gestão através da resolução de problemas internos à 

organização e capacitação desta para responder, de maneira mais adequada, ao ambiente 

dinâmico de competição.  Isto pode ser feito através de TI (tecnologia da informação), que 

serve de suporte aos sistemas de informação, segundo Audy & Cidral (2005).

TI correspondem a recursos não humanos empregados na coleta, armazenamento, 

processamento e distribuição da informação. Elas abrangem ainda elementos (métodos, 

técnicas etc) utilizados no planejamento, desenvolvimento e suporte de processos que utilizam 

a informação (Audy & Cidral, 2005).  

A infra-estrutura de TI (software empresarial e hardware, por exemplo) possui o papel 

de melhorar o desempenho das organizações nas áreas de custo, produtividade, qualidade, 

flexibilidade e inovação. Ela pode ser usada para melhorar a efetividade dos sistemas de 

informação (Audy &Cidral, 2005). 

A grande quantidade de opções disponíveis (muitas delas incompatíveis com aquelas 

que a organização possui ou com as demais existentes no mercado) e a evolução rápida das 

tecnologias de informação tornam a seleção de infra-estrutura de TI uma atividade complexa. 
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Em muitos casos, as novas tecnologias não chegam a se popularizar ou, mesmo se 

popularizando, são rapidamente exauridas do mercado, o que leva muitas organizações, antes 

de investirem em TI, a escolherem entre descartar o que possuem e adquirirem novas 

tecnologias ou acrescentarem à infra-estrutura existente novas aquisições (Albertin & 

Albertin, 2005). 

Caso invista-se erroneamente na área de TI, há a tendência de perder totalmente o 

montante gasto; “mesmo nos melhores casos, a perda se aproxima de 100%” (Albertin, & 

Albertin, 2005). Existe ainda um grande risco de ser mal sucedido em relação à concorrência, 

ou seja, a implantação das tecnologias de informação não possibilitar concorrer de maneira 

adequada. Diante disso, no processo de seleção, deve-se escolher a alternativa que sobreviverá 

por mais tempo no mercado, para garantir a preservação do investimento (uma vez que eles, 

geralmente, são muito elevados) e verificar quais alternativas são mais adequadas às 

necessidades organizacionais, bem como levar em consideração não apenas a escolha de 

alguma opção bem dimensionada, mas que apresente adequado grau de escalabilidade e 

modularidade. Isto pode ser realizado obtendo uma visão macro do mercado através de sua 

análise considerando situação atual, perspectivas, tendências e conhecendo detalhes das 

tecnologias candidatas à escolha (Albertin & Albertin, 2005). 

O processo decisório na área de SI/TI pode abranger apenas uma decisão (por ter 

informações suficientes sobre o problema) ou uma seqüência de decisões menores até a final 

(para conhecer melhor a natureza do problema de maneira gradativa), Boonstra(2003). 

Também pode fazer parte do referido processo a seleção de fornecedores, que é realizada,

usualmente, considerando-se vários critérios geralmente conflitantes, além da possibilidade de 

a organização poder optar por ter várias fontes de fornecimento ou manter apenas uma - o que 

aumenta a complexidade da decisão por deixar a organização mais dependente do fornecedor 

- (Boer et al., 1998; Dulmin & Mininno, 2003).

Além das considerações citadas acima, segundo Verma (1998), pode-se verificar, pela 

constatação de executivos que identificaram a grande importância de alinhar o planejamento 

estratégico organizacional com o de SI/TI, evidências da necessidade de considerar pontos de 

vista de profissionais com diferentes perfis (Gerentes de TI e  Gerentes organizacionais).



Capítulo 1  Introdução

3

Considerando o que foi citado nos parágrafos acima, pode-se notar que problemas de 

decisão relacionados com a seleção de software empresarial podem ser vistos como sendo de 

natureza multicritério, pois eles apresentam uma grande quantidade de informações, (algumas 

vezes conflitantes) provenientes de diversas fontes referentes tanto à escolha de fornecedor 

quanto à de software. Além disso, pode surgir uma situação na qual exista a necessidade de 

comparar muitas alternativas (de fontes de fornecimento e software) simultaneamente, 

considerando seus desempenhos em vários critérios (os quais podem ser conflitantes). 

Outro aspecto que contribui para a caracterização do problema em pauta é a necessidade 

de fazer a elicitação das preferências do decisor em cada situação de seleção enfrentada.  

Ao mesmo tempo, é possível abordar o problema de seleção de software empresarial de 

maneira dinâmica, porque o processo pode ser realizado através de várias decisões 

preliminares, considerando novas informações à medida que evolui até a escolha final.

Tomando por base os argumentos citados acima, como selecionar software empresarial 

de maneira eficaz considerando, em relação à organização, a natureza de seus processos e 

funções, seu ambiente de competição e as peculiaridades referentes à tecnologia da 

informação?

Com esse trabalho, pretende-se propor um modelo que ajude os decisores na seleção do 

tipo de software em pauta; um dos instrumentos usado foi a realização de um estudo de caso 

em uma entidade de ensino superior. Este foi realizado para compreender particularidades da 

seleção de software, identificar características da relação entre o departamento de SI/TI e 

demais partes da referida organização de ensino, obter informações sobre a maneira existente 

nela para selecionar software e, além disso, para utilizar cada informação na construção do 

modelo proposto neste trabalho. 

1.1 Justificativa

A motivação para realizar este trabalho consiste no fato de que há necessidade de um 

modelo que, no processo de decisão para seleção de software empresarial, leve em 

consideração aspectos como: diferentes conjuntos de critérios e suas particularidades 

(qualitativos ou quantitativos, por exemplo), a natureza dinâmica (em alguns casos 

incremental) das decisões, possível existência de conflitos entre os critérios, necessidade de 

outros critérios além dos técnicos etc.
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Um modelo com as características citadas acima ajudará os executivos a tomarem 

decisões com bom nível de estruturação. Isso possibilitará o melhor alcance dos benefícios 

que TI (software, neste caso) pode fornecer e melhorar o retorno dos investimentos realizados 

nesta área, principalmente se houver na organização uma política de alinhamento entre o 

planejamento de SI/TI e o organizacional.

1.2 Objetivos

1.2.1 Geral

Propor um modelo baseado em métodos multicritério para auxiliar gerentes no processo 

de decisão relacionado com a seleção de software empresarial. O referido modelo, em relação 

à organização, além de abranger conseqüências da decisão como acentuação (ou atenuação) 

dos níveis de características negativas presentes no atual conjunto de softwares (baixa 

usabilidade, por exemplo) e compatibilidade com as tecnologias já adotadas, deverá abarcar 

também a possível influência da escolha nos processos organizacionais, necessidade de 

adaptar-se a aspectos dinâmicos do mercado e possibilidade de descartar a infra-estrutura já 

existente ou acrescentar a ela novas aquisições.

1.2.2 Específicos

 Identificar em quais situações a escolha entre ter um ou mais fornecedores é 

pertinente;

 Construir um modelo de apoio à decisão para selecionar fornecedores;

 Se a escolha for por trabalhar com vários fornecedores, identificar como selecionar a 

infra-estrutura de software mais adequada; 

 Construir um modelo de apoio à decisão para selecionar infra-estrutura de software.

1.3 Métodos da pesquisa

Na elaboração do presente trabalho, foram realizadas as atividades “pesquisa 

bibliográfica” e “estudo de caso”, as quais serviram de base à elaboração do modelo proposto.
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1.3.1 Pesquisa Bibliográfica

Esta etapa foi realizada através da busca em bases de dados de periódicos internacionais 

disponíveis na internet e livros (além de teses, dissertações e normas) que possuíssem 

assuntos relacionados com a seleção de softwares ou componentes. Para fazer isso, no caso de 

buscas em sites de periódicos, foi elaborada uma lista de termos que serviu como referência 

para localizar os materiais necessários.

A localização dos livros, teses, dissertações e normas foi realizada tomando por base a 

área de pesquisa deste trabalho, ou seja, processo de decisão multicritério, sistemas de 

informação, planejamento de sistemas de informação e qualidade de software.

1.3.2 Estudo de Caso

Esta etapa foi realizada através da execução das seguintes atividades: identificação de 

aspectos sobre a relação existente entre o departamento de SI/TI e demais área da instituição 

de ensino objeto do estudo de caso e realização de entrevistas sobre seleção de software 

empresarial. 

A identificação mencionada acima foi realizada através de um questionário. Após isso, 

os dados obtidos foram analisados e chegou-se a conclusões sobre o tipo de relação que há 

entre o departamento de SI/TI com as demais partes da organização.

A entrevista foi realizada com um dos profissionais responsável pela escolha de 

softwares da entidade de ensino em pauta e teve duas etapas. Na primeira, foi utilizado um 

roteiro com várias perguntas sobre aspectos organizacionais e tecnológicos da seleção de 

software; já na segunda, foram acrescentadas ao roteiro anteriormente usado mais perguntas, 

as quais foram elaboradas a partir das respostas obtidas na primeira etapa.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho foi dividido em cinco capítulos (introdução, referencial teórico, estudo de 

caso, modelo proposto, conclusões e referencias bibliográficas). Abaixo, pode-se verificar 

informações sobre os tópicos referencial teórico, estudo de caso e modelo proposto. 
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1.4.1 Capítulo 2

Neste capítulo, são apresentados o referencial teórico e a revisão da literatura. Nele, são 

exibidas informações sobre aspectos que envolvem a seleção de software empresarial e, além 

disso, são mencionadas particularidades relacionadas ao apoio à decisão multicritério e aos 

métodos utilizados neste trabalho. No capítulo em pauta, também há informações sobre a 

seleção de fornecedores.

1.4.2   Capítulo 3

Neste capítulo, é apresentado o estudo de caso realizado. Isto é feito através da 

descrição dos seguintes elementos: delimitação da unidade caso estudada e exposição tanto 

das atividades realizadas para executar o referido estudo quanto da entidade objeto do estudo 

de caso.

1.4.3 Capítulo 4.

Neste capítulo, há informações sobre aspectos que foram levados em consideração para 

serem abarcados na elaboração do modelo proposto pelos autores deste trabalho. Além disso, 

há explicações sobre a utilização dos métodos SMARTS e SMARTER, bem como 

elucidações referentes à aplicação do modelo e uma explanação dos benefícios relativos à sua 

utilização.  

1.4.4 Capítulo 5

Nesse capítulo, são apresentadas as conclusões sobre o trabalho realizado e as 

dificuldades encontradas. Além disso, são expostas as limitações relacionadas com o modelo 

proposto e sugestões  para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo, são apresentadas informações para esclarecer os aspectos que envolvem 

o tema abordado, abrangendo a descrição de metodologias e ferramentas que podem ser 

consideradas no tratamento do problema em pauta. Isso foi realizado levando-se em 

consideração a natureza do problema exposta na introdução, os objetivos geral e específicos e 

as técnicas que pretende-se utilizar na construção de um modelo de apoio a decisão para 

seleção de software empresarial, bem como os aspectos que devem ser tratados em relação à 

organização e o ambiente no qual ela está inserida.

As informações presentes nos próximos tópicos são relacionadas aos seguintes assuntos: 

sistemas de informação, planejamento de sistemas de informação, alinhamento entre o 

planejamento estratégico da tecnologia da informação (PETI) e o empresarial (PEE), seleção 

de SI e TI no contexto do alinhamento entre o PETI e o PEE, apoio à decisão muiticritério, 

métodos multicritérios, tomada de decisão em SI/TI, seleção de software empresarial e 

seleção de fornecedores.  

2.1 Sistemas de Informação (SI)

Esses tipos de sistemas podem ser visualizados como um conjunto de elementos 

interconectados para receber, armazenar, recuperar e difundir informações para auxiliar as 

empresas a atuarem no mercado. Sob a perspectiva do princípio de entrada, transformação e 

saída, o tipo de sistema mencionado neste tópico, recebe dados, transforma-os em um formato 

mais útil e transmite informação. Além disso, ele pode ser ou não computadorizado (Laudon 

& Laudon, 1996). Pode-se citar como exemplo de um sistema de informação não 

computadorizado, os sistemas nas delegacias antigas; nas quais eram recebidos dados sobre 

segurança púbica que eram processados (tratados) e, após o processamento, tinha-se como 

saída algum documento (boletim de ocorrência, por exemplo).     

Atualmente, as delegacias são informatizadas, mas possuem o mesmo princípio de 

funcionamento mencionado acima, ou seja, entrada, processamento e saída. 

As organizações utilizam sistemas de informação em seus diferentes níveis 

hierárquicos, funções e processos para obterem eficiência e eficácia organizacional.

Sistemas de informação podem influenciar as forças que atuam no mercado 

competitivo, fazendo com que as empresas reajam de maneira mais satisfatória a elas. 



Capítulo 2  Referencial Teórico e Revisão da Literatura

8

Eles têm sido empregados em várias situações para prover vantagem competitiva e suas 

respectivas efetividades vêm sendo elevadas pelo uso de TI  (tecnologia da informação), 

Laudon & Laudon (1996); Audy & Cidral (2005).

2.2 Planejamento de Sistemas de Informação (PSI)

Considerado como um tema central da gestão de sistemas de informação, pela 

perspectiva de sua visão estratégica ou sob o ponto de vista tradicional, o PSI é uma atividade 

organizacional na qual é definido o futuro desejado para todos os SI, da maneira como este 

deve ser suportado pela tecnologia da informação (TI) e de como proceder para realizar esse 

suporte (Amaral & Varajão, 2000). 

 “O planejamento estratégico de sistemas de informação (PESI) é um roteiro dinâmico 

para o planejamento estratégico, tático e operacional das informações organizacionais, da TI, 

das pessoas envolvidas e da infra-estrutura necessária para o atendimento das decisões e ações 

da organização”, Rezende (2002). Além disso, segundo este autor, o objetivo central do PESI 

consiste no mapeamento das estruturas de informações e conhecimentos necessários ao bom 

funcionamento organizacional. 

Segundo Amaral & Varajão (2000), pode-se dizer que o PESI é um tipo de 

planejamento que, através do levantamento das necessidades de informação (bem como das 

tecnologias e sistemas necessários para suportá-las) possui como objetivo proporcionar à 

organização a capacidade de responder de maneira mais adequada ao ambiente competitivo, 

além de propiciar e manter sua vantagem competitiva. 

2.2.1 Motivações para o PSI e Metodologias

O PSI é motivado por fatores como: rápida evolução das tecnologias que suportam os SI 

e necessidades tanto de determinar as prioridades de desenvolvimento quanto de controlar a 

proliferação de tecnologias da informação (TI).  Além disso, pode-se acrescentar ainda o 

reconhecimento de que TI podem ser utilizadas para obter e manter vantagem competitiva, 

bem como a conscientização de que as tecnologias de informação são fatores críticos ao 

sucesso organizacional (Amaral & Varajão,  2000).

Segundo Turban et al. (2002), há várias metodologias para elaboração do PSI, dentre as 

mais importantes, pode-se destacar as seguintes: planejamento de sistemas de negócio (BSP), 

estágios de crescimento da TI, análise de fins e meios e fatores críticos de sucesso. 
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Entretanto, Costa (2003), propôs a BSPA, pois a BSP possibilita a elicitação da necessidade 

de informação com ênfase apenas nas operações e na média gerência, causando dificuldades 

ao elicitar as informações necessárias aos gerentes do nível organizacional mais elevado 

(nível estratégico). 

Na metodologia “Fatores Críticos de Sucesso (FCS)”, é realizada a definição dos 

sistemas que são necessários ao alcance, por parte da organização, dos FCS (fatores 

indispensáveis à consecução dos objetivos estratégicos organizacionais). Isso é realizado 

através do levantamento, junto à alta administração, de suas necessidades de informação e, 

posteriormente, identificação das aplicações de SI. 

A abordagem por fatores críticos de sucesso possui os seguintes passos: identificação da 

missão organizacional, definição dos FCS, estabelecimento dos indicadores de desempenho e 

definição dos sistemas para o tratamento dessas informações, Costa (2003). 

2.3 Alinhamento entre o Planejamento Estratégico da TI  (PETI) e o 

empresarial (PEE)

Segundo Rezende (2002), o alinhamento entre o planejamento estratégico da TI e o 

empresarial consiste em as pessoas envolvidas nas tarefas específicas do planejamento 

estratégico organizacional (PEE) e àquelas ligadas às atividades de TI, trabalharem em 

colaboração para alinhar as metas do PETI ao PEE, para, dessa maneira, a organização obter 

vantagem competitiva. Por outro lado, o desalinhamento entre o PETI e o PEE ocorre quando 

os objetivos e valores do negócio são diferentes dos pertencentes aos da função TI. O 

alinhamento possibilita que as organizações aproveitem melhor os benefícios de TI, bem 

como a utilize de maneira mais efetiva. 

Há vários fatores que inibem o alinhamento do PETI ao PEE  e que foram amplamente 

estudados, dentre eles: a alta administração desconhecer os recursos de TI, bem como seu uso 

potencial para ajudar a criar oportunidades de negócio; pouca comunicação entre as equipes 

de TI e o resto da empresa; resistência à inovação e mudanças por parte das organizações; 

baixa visão de oportunidades empresariais com vantagens competitivas; baixa disponibilidade 

de recursos; implementação incompleta, (Rezende, 2002, APUD Treacy, 1986), (Rezende, 

2002, APUD Earl, 1993). Por outro lado, também foram realizadas muitas pesquisas sobre 

fatores que contribuem para o alinhamento do PETI ao PEE, dentre eles: existência de uma 

estrutura formal de gestão, envolvimento dos altos executivos da organização com o PETI, 

boa comunicação entre os envolvidos, treinamento, compartilhamento do conhecimento, foco 
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no valor do negócio, junção entre os planejamento empresarial e de TI, geração de um 

ambiente social de confiança entre os participantes do alinhamento e maior participação do 

CIO no planejamento organizacional, (Rezende, 2002, APUD Reich; Benbasat, 2000).

2.4 Seleção de SI e TI no contexto do alinhamento entre o PETI e o PEE

Ao selecionar softwares para serem implantados nas organizações, levando-se em 

consideração que haja o alinhamento entre o PETI e o PEE, pode-se visualizar dois problemas 

distintos a serem tratados, os quais podem ser considerados como fases da referida seleção. 

O primeiro problema consiste no levantamento das informações organizacionais, com o 

intuito de estabelecer critérios de seleção que levem em consideração as necessidades 

transacionais (bem como da média e alta gerencia) e, após isso, realizar a priorização dos 

tipos de sistemas de informações (sistemas de apoio à decisão, sistema gerencial, sistema 

transacional etc) a serem utilizados; já o segundo, é a seleção das tecnologias (sistema 

gerenciadores de bancos de dados, sistemas operacionais, portais corporativos etc) a serem 

usadas na implementação dos sistemas de informação previamente priorizados; neste caso, 

apesar de serem levados em consideração aspectos organizacionais, há maior ênfase em 

fatores técnicos (portabilidade, escalabilidade e usabilidade, por exemplo), (Costa, 2003; Keil 

& Tiwana, 2006).

Na figura 2.1, considerando-se o alinhamento do PETI ao PEE, são exibidas as duas 

fases da seleção de softwares empresariais e as abordagens que podem ser utilizadas em cada 

uma.    

Figura 2.1 – Fases da seleção de softwares empresariais e abordagens que podem ser usadas 

em cada uma.  (O autor).
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Neste trabalho, será abordada a fase 2, mas isso não invalida a aplicação do modelo 

proposto neste documento, pois ele também pode ser utilizado nos casos em que não é 

realizada a fase 1. 

A fase 2 deve ser realizada tendo em vista a grande quantidade de opções disponíveis, a 

evolução rápida das tecnologias de informação e a possibilidade de, ao selecionar software,  

escolher entre descartar o (os)  sistema(s)  que possui e adquirir novas tecnologias ou 

acrescentar à infra-estrutura existente as novas aquisições. Além disso, é importante 

considerar a garantia da preservação do investimento (os quais, geralmente, são muito 

elevados). Isso pode ser realizado, por exemplo, através da aquisição de sistemas que 

possuem um bom grau de modularidade e portabilidade, (Albertin & Albertin, 2005). 

Ainda na fase 2, deve-se levar em consideração a ocorrência de apenas uma decisão de 

aquisição de software ou a existência de decisões parciais de compra até a final (Boonstra, 

2003), além da seleção de fornecedores, que abrange a consideração de ter várias fontes de 

fornecimento ou manter apenas uma (Boer et al., 1998; Dulmin & Mininno, 2003).

Neste trabalho, serão usados métodos multicritério para estabelecer um rank das 

melhores alternativas de software, baseando-se nas características presentes na ISO 9126-1, 

nas métricas exibidas nas ISO 9126-2, bem como no framework proposto por Andreou & 

Tziakouris (2007). Além disso, será contemplada a seleção de fornecedores. 

A abordagem multicritério foi escolhida porque, na seleção de software empresarial, há 

uma grande quantidade de informações (provenientes de diversas fontes) referentes tanto à 

escolha de fornecedor quanto à do software e existem várias alternativas a serem avaliadas  

(de software e fornecedores). Além disso, de acordo com a situação enfrentada, é necessário 

realizar um processo de edução das preferências do decisor ao fazer a referida seleção.

Outro aspecto que motivou o uso da abordagem multicritério foi o intuito de fazer uma 

melhor valoração da qualidade dos sistemas candidatos à seleção através do uso de vários 

atributos (critérios), os quais podem ser conflitantes. 

As ISO 9126-1 e 9126-2 foram adotadas porque são padrões internacionais, o que 

possibilita uma maior generalização do modelo. Além disso, a primeira foi escolhida por 

possuir várias características que podem ser usadas na avaliação da qualidade de software; já 

a segunda, por possuir métricas associadas a cada característica da ISO 9126-1.
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2.5 Apoio à Decisão Multicritério

Consiste na avaliação de diferentes possibilidades de escolha baseando-se em vários 

critérios. Os problemas multicritério possuem grande quantidade de informações complexas e 

conflitantes que, em muitos casos, são resultados de diferentes pontos de vista (Belton & 

Stewart, 2001). 

Como o homem tem capacidade limitada para avaliar uma grande quantidade de 

informações simultaneamente, a solução dos problemas multicritério, se não abranger um 

processo de estruturação e simplificação, é muito difícil ou até mesmo impossível, em 

algumas situações.

Um dos objetivos da MCDA é ajudar as pessoas responsáveis pela decisão a decidirem 

de maneira mais confiante; para isso, viabiliza a sintetização e organização das informações 

sobre o problema (Belton & Stewart, 2001).

Não se deve esperar que MCDA forneça a melhor resposta, tirará a responsabilidade 

de decidir das “mãos dos responsáveis pela decisão” ou aliviará a dor destes ao decidirem. 

Entretanto, essa abordagem possibilita integrar medidas subjetivas com juízo de valor, tornar 

a subjetividade mais clara e gerenciável, deixar transparente o processo de estruturação e 

sintetização do problema, bem como encontrar decisões imprecisas, mas que não se 

distanciem muito do que é necessário (Belton & Stewart, 2001).

2.5.1 Processo de Apoio à Decisão Multicritério (MCDA)

A estruturação do problema e construção do modelo são etapas pertencentes à MCDA. 

Este, como mencionado anteriormente, é utilizado para a estruturação e resolução de 

problemas de decisão, além de possuir como saída um plano de ação que pode ser, por 

exemplo, realizar uma escolha específica, estabelecer procedimentos para monitorar 

performance etc (Belton & Stewart, 2001).

Na MCDA, cada ação é uma possível contribuição para a decisão global e pode ser 

considerada autônoma, ou seja, seu valor quanto o grau de contribuição para a decisão final 

ou como ponto de aplicação do apoio à decisão é independente das demais (Roy, 1996).

As ações podem ser classificadas como globais (quando são exclusivas em relações a 

outras inseridas no modelo) ou fragmentadas (ações que podem ser combinadas para serem 

executadas juntas, configurando assim a decisão global) e cada uma delas é caracterizada de 

acordo com o atual estado do processo de decisão (Roy, 1996). 
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A fase de estruturação serve para entender o escopo do problema (capturar sua 

complexidade), iniciar o seu gerenciamento e identificar maneiras do decisor prosseguir com 

o processo de decisão.

A etapa de criação do modelo serve para capturar os aspectos mais relevantes do 

problema; nela são definidas critérios e alternativas para serem avaliadas de maneira 

sistemática e transparente. Sua saída corresponde à especificação do problema de maneira 

simplificada, o que possibilita um melhor entendimento de como decidir (Belton & Stewart, 

2001; Roy, 1996).

2.5.1.1 Atores da MCDA

Na Análise de Decisão Multicritério, pode-se visualizar os seguintes atores: decisor, 

analista e facilitador.

Decisor: Segundo Gomes (2002), influencia no processo de decisão com seu juízo de 

valor ou relações estabelecidas. O decisor pode ser visto como a pessoa ou grupo para o qual 

é realizado o processo decisório.  

Facilitador: É um líder responsável por focar na resolução do problema através da 

coordenação dos pontos de vista pertencentes a cada decisor. Além disso, ele deve ter uma 

postura neutra (alhear-se de seu sistema de valor) para não intervir no julgamento do(s) 

decisor(es) e necessita levar em consideração a motivação e aprendizado deles.

Analista: É quem ajuda os decisores e facilitadores na estruturação do problema. Ele 

possui como dever a criação do modelo para obter elementos de informação, tornar explicitas 

as conseqüências de comportamentos em relação à decisão e, talvez, recomendar ações e/ou 

metodologias. É conveniente que isso seja realizado considerando aspectos do ambiente que 

influenciam no processo decisório (Gomes, 2002; Roy, 1996).

2.5.1.2 Abordagens da MCDA

Segundo Belton & Stewart (2001), há várias abordagens, mas, de maneira geral, elas 

requerem elementos comuns como: necessidade de definir alternativas que serão 

consideradas, critérios ou objetivos para guiar a avaliação do problema e medidas de relativa 

significância dos critérios (geralmente pesos ou grau de importância). 

A utilização de diferentes abordagens de maneira integrada no processo MCDA é 

muito importante, pois cada uma possui suas particularidades e, por isso, proporciona 

entendimento específico em relação ao problema, bem como pode ser adequada em diferentes 

fases da análise. Além disso, pode-se utilizar outros tipos de ferramentas (estatísticas, por 
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exemplo) de maneira integrada com as criadas especialmente para MCDA (Belton & Stewart, 

2001). 

2.5.1.3 Utilização de Problemáticas como Guia do Apoio à decisão

Há diversas maneiras de auxiliar na tomada de decisão, dentre elas, as seguintes 

problemáticas merecem atenção: escolha, multiobjetivo, classificação de alternativas e 

mistura entre design e avaliação, (Belton & Stewart, 2001).

 Problemática de escolha: Consiste em realizar uma escolha dentre várias alternativas 

disponíveis. A avaliação de opções de transporte público, bem como seleção de livro-

texto para o curso universitário, são exemplos dessa problemática.

 Problemática de Design Multiobjetivo: Neste caso, as alternativas são variedades de 

componentes ou características que, talvez, necessitem ser combinadas e selecionadas. 

A escolha é feita a partir de um conjunto finito de possibilidades. Pode-se citar como 

exemplo a escolha dentre opções de investimento financeiro que serão criadas a partir 

de várias ações, considerações do mercado etc.

 Mistura entre as problemáticas de Design e Avaliação: Neste tipo de situação, é 

suposto não ser possível avaliar todas as alternativas e tomar apenas uma decisão; por 

isso, duas fases de escolha podem ser identificadas. Na primeira, deve-se realizar a 

seleção de um pequeno conjunto de alternativas para ser avaliado e investigado mais 

detalhadamente; já na segunda, o conjunto de alternativas deve ser analisado de 

maneira mais minuciosa pelas partes interessadas e afetadas, levando-se em 

consideração critérios. 

 Problemática da Classificação de Alternativas: Abrange problemas que, para serem 

solucionados, é necessário fazer a classificação de alternativas. Pode-se ter várias 

classes ou apenas duas. A classificação de equipamentos como aceitável e não 

aceitável, de acordo com a qualidade, é um exemplo desse tipo de abordagem.

2.6 Métodos Multicritério

Há várias abordagens multicritério, as quais se diferenciam entre si pelos princípios do 

processo de modelagem de preferências adotados, dentre eles, critério único de síntese e 

sobreclassificação.

A técnica critério único de síntese é baseada no princípio de compensação, ou seja, “o 

decisor deverá compensar uma perda em não atingir por completo um objetivo por meio de 
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um ganho na consecução de outro”, Costa (2004). Técnicas baseadas nisto podem favorecer à 

escolha de alternativas não balanceadas, ou seja, que possuem um bom desempenho em 

relação a alguns critérios e “sofrível” em outros. 

Há várias abordagens que utilizam esses princípios, entre as mais conhecidas estão a teoria da 

utilidade multiatributo e os métodos AHP, SMARTS e SMARTER.

2.6.1 Teoria da Utilidade Multiatributo

Através dessa teoria, a solução de um problema de decisão, que possui várias 

alternativas a serem escolhidas e avaliadas, segundo seus desempenhos em cada critério, é 

feita pela modelagem das preferências do decisor, as quais são representadas por uma função 

chamada utilidade e que deve ser otimizada. Os critérios usados podem ser conflitantes e o 

decisor terá que compensar uma perda em não conseguir um desempenho desejado em um 

critério através de um ganho no desempenho em outro, Costa (2004).

A determinação da função utilidade pode ser realizada através do estabelecimento de 

um conjunto de alternativas para servir como referência na definição de quais delas são mais 

ou menos preferíveis para o decisor e, após isso, determinar se há independência em utilidade 

em relação aos atributos (critérios); caso eles sejam mutuamente independentes em utilidade 

(se as preferências do decisor em relação a algum atributo forem iguais para qualquer nível 

dos demais) as preferências podem ser elicitadas separadamente para cada critério, o que 

torna a obtenção da função utilidade menos complexa.

A independência aditiva é um caso de independência em utilidade; se ela for 

confirmada, é mais fácil obter a função utilidade, que terá, no caso de dois atributos, o 

formato indicado na fórmula 1.  A verificação da referida independência é realizada através de 

loterias, ver (Gomes et al., 2002).

u (CA,CB) = KA uA(CA) + KB uB(CB)  Ka = u(CA
1 , CB

0); KB = u(CA
0,CB

1)          (1)

= u(CA , CB
0) + u(CA

0,CB)

Pode-se notar que, de acordo com a fórmula 1, certa quantidade de um atributo não 

depende da quantidade de outro.  Além disso, cada função utilidade é multiplicada por uma 

constante de escala K.

Caso não haja a independência mútua em utilidade entre os atributos, a função utilidade 

será do tipo multilinear e possuirá a forma abaixo:

u (CA,CB) = KA uA(CA) + KB uB(CB) +  KAB uA(CA) uB(CB)  KAB = 1 – KA -KB

Neste caso, K representa a interação entre dois atributos.
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2.6.2 Método de Análise Hierárquica (AHP)

Nesse método, o problema é representado através de uma hierarquia na qual os critérios 

estão na parte intermediária e as alternativas no final (menor nível hierárquico). Os critérios 

de mesmo nível devem possuir o mesmo grau de importância, (Gomes 2004; Costa 2003).

Após a criação da hierarquia, o decisor deverá comparar, par a par, os elementos de um 

determinado nível (considerando o quanto cada elemento comparado contribui para a 

maximização do elemento da hierarquia imediatamente superior). Esse procedimento deverá 

ser feito a partir do nível mais baixo para o mais elevado da estrutura hierárquica e a 

comparação é feita através de uma escala proposta por Saaty, a qual varia de 1 a 9, (Gomes, 

2004).

Outro tipo de abordagem para problemas multicritérios é a de sobreclassificação; nela 

não é estabelecida uma compensação entre critérios, ou seja, a desvantagem de uma 

alternativa em um critério não é compensada pela vantagem em outro, (Costa, 2003). Os 

métodos desse tipo favorecem a seleção de alternativas mais balanceadas, ou seja, que 

possuem um melhor desempenho médio.

Há vários métodos baseados na abordagem de sobreclassificação, dentre os mais 

conhecidos estão os da família ELECTRE e PROMETHEE.  

2.6.3 Métodos da Família ELECTRE

Essa família foi proposta por Benay, Roy e Sussman em 1968; depois, foi desenvolvida 

por Bernard Roy. Ela baseia-se na exploração da relação chamada sobreclassificação. Pode-se 

dizer que uma alternativa a sobreclassifica uma alternaiva b (aSb) se a for, pelo menos,  tão 

boa quanto b, (Costa, 2003; Gomes et al., 2004). 

Segundo Gomes et al. (2004), no contexto de decisão, o que pretende-se fazer com a 

aplicação dos métodos da família ELECTRE é identificar se o risco em considerar a 

afirmação de que a sobreclassifica b (aSb) é  aceitável. Há vários métodos que pertencem a 

essa família; “a diferença existente entre eles é o tipo de problemática abordada, as 

informações inter e intracritérios utilizadas e quantidade de relações de sobreclassificação 

construída e pesquisada” (Gomes et al., 2004). Aqui, serão descritos apenas os seguintes: 

ELECTRE I, ELECTRE II e ELECTRE III.
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2.6.3.1 Método ELECTRE I

Foi criado para solucionar a problemática α (escolher, a partir do conjunto de 

alternativas, um subconjunto que seja o menor possível e possua as alternativas consideradas 

como melhores, sob a perspectiva das preferências do decisor). As alternativas do referido 

subconjunto são consideradas como equivalentes, ou seja, nenhuma sobreclassifica outra. 

Além disso, elas não são sobreclassificadas por alguma alternativa que não fizer parte do 

subconjunto em pauta, (Costa, 2003; Gomes et al., 2004).

2.6.3.2 Método ELECTRE II

Esse método foi criado para solucionar a problemática conhecida como γ (ajudar na 

decisão através da ordenação das alternativas da melhor para a pior, considerando as 

preferências do decisor). O método ELECTRE II é baseado na construção de duas relações de 

sobreclassificação (uma forte e outra fraca) e define duas pré-ordens, (Gomes et al., 2004; 

Costa, 2003).

2.6.3.3 Método ELECTRE III

Esse método foi desenvolvido para ser aplicado em problemas de ordenação. O 

ELECTRE III é baseado no nível de sobreclassificação para cada par de alternativas 

comparada, que significa, por exemplo, o grau de aceitação da declaração “a alternativa a

sobreclassifica b (aSb) ”. Como nos demais métodos da família ELECTRE, na verão III, há 

utilização dos índices de concordância e discordância. Além disso, foi estabelecido um limiar 

de veto para cada critério, o qual serve para refutar a declaração aSb quando, mesmo todos os 

critérios sendo favoráveis a sobreclassificação de a em relação a b, percebe-se que em um 

critério a avaliação de b é maior ou igual a  da alternativa  a somada ao limiar de veto, (Costa, 

2003).

2.6.4 Métodos da Família PROMETHEE 

Essa família é constituída de vários métodos baseados na relação de sobreclassificação, 

nos quais é realizada a comparação entre alternativas critério a critério e, além disso, são 

usados pseudocritérios, (Gomes et al., 2004). Neste trabalho, serão descritos os métodos 

PROMETHEE I, PROMETHEE II e PROMETHEE V. 
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2.6.5 PROMETHEE I

Esse método foi criado para soluciona problemas de ordenação; através dele, é criada 

uma pré-ordem das alternativas ou ações analisadas. Para utilizá-lo é necessário conhecer 

antecipadamente o peso relativo de cada critério. 

2.6.6 PROMETHEE II

Esse método foi proposto para ser aplicado na solução de problemas do tipo Pγ 

(problema de ordenação) e apresenta como resultado final uma pré-ordem completa. Para 

realizar isso, ele possui o mesmo procedimento do PROMETHEE I, mas, depois, vale-se de 

um fluxo de superação neto entre alternativas, o qual é calculado através da diferença entre os 

fluxos positivos e negativos, (Gomes et al. 2004).

2.6.7 PROMETHEE V

Essa implementação do método PROMETHEE foi criada para seleção de alternativas 

considerando-se restrições advindas do problema, (Gomes et al., 2004). Isso é realizado 

obtendo uma pré-ordem completa (como no PROMETHEE I) e, depois, através de 

programação linear binária e seleção das alternativas que maximizem o fluxo neto de 

superação, (Gomes et al., 2004; Costa, 2003).

2.6.8 Métodos Utilizados neste Trabalho 

Neste trabalho, foram utilizados os métodos SMARTS e SMARTER, para serem usados 

nos casos em que o decisor opta por compensar o desempenho sofrível de uma alternativa em 

um critério por um ganho em outro. A seleção de software empresarial pode, em algumas 

situações, favorecer este princípio de compensação. Pode-se citar como exemplo o caso dos 

sistemas de reconhecimento eletrônico de assinaturas e valores em documentos, os quais, ao 

serem selecionados por algum executivo, este prefere que o software possua um elevado 

desempenho em funcionalidade, eficiência e confiabilidade, pois os referidos sistemas 

interagirão com outro e o software é desenvolvido para cada sistema operacional específico, o 

que causa, pelo decisor, a atribuição de uma baixa importância à usabilidade e portabilidade, 

fazendo com que um mau desempenho em algum destes dois critérios seja compensado por 

um elevado desempenho nos demais (funcionalidade, eficiência e confiabilidade). 
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Em relação ao critério manutenibilidade, dos sistemas em pauta, um maior nível é 

buscado pelas empresas desenvolvedoras para facilitar a inserção de novos módulos ao 

software, mas isso não torna a manutenibilidade um critério que não possa ser compensado 

por outro na decisão do executivo, ao escolher o sistema de reconhecimento de assinaturas e 

valores presentes em formulários, pois, geralmente, ele é adquirido de outra empresa, ou seja, 

a empresa que adquiri o sistema não é responsável pela sua manutenção e sim a 

desenvolvedora.

Além dos argumentos mencionados acima, outra motivação para utilização do 

SMARTS e SMARTER é porque a aplicação deles não requer um processo complexo para 

edução das preferências do decisor. Os referidos métodos possibilitam estabelecer a 

importância relativa de cada critério através de um procedimento de perguntas e respostas que 

não possui elevada complexidade. Além disso, com o SMARTS, a edução dos pesos relativos 

de cada critério é feita de maneira mais simples do que com outras abordagens (teoria da 

utilidade multiatributo, por exemplo); Já no SMARTER, o estabelecimento dos referidos 

pesos é mais fácil ainda, pois são calculados através de um procedimento chamado ROC, o 

qual é baseado apenas na ordenação dos critérios segundo suas respectivas importâncias.

Nos próximos tópicos, pode-se verificar maiores detalhes sobre os métodos SMARTS e 

SMARTER. 

2.6.9 Método SMARTS

Consiste em um método baseado na chamada estratégia da aproximação heróica e no 

seguinte conceito: “se uma entidade é valorizada como um todo, ela é valorizada por mais de 

uma razão” (Edwards & Barron, 1994). 

A estratégia da aproximação heróica está relacionada tanto à crença de que 

ferramentas mais simples são mais fáceis de usar e possuem maior chance de serem úteis 

quanto ao conceito de que o aspecto chave para uma escolha apropriada de método está 

relacionada ao trade-off  (compensação) entre o erro de modelagem e o de elicitação. 

Considerando a estratégia da aproximação heróica, no método em pauta, é usada  

aproximação linear para cada função utilidade unidimensional e uma função de agregação 

aditiva que reúne as utilidades dimensionais simples de cada alternativa em um escalar 

(Edwards & Barron, 1994). 
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2.6.9.1 Etapas para utilização do SMARTS

Segundo Edwards & Barron (1994), para o SMARTS ser usado é necessário realizar 

as seguintes etapas: 

1. Identificar o propósito da decisão e decisores: Consiste em reconhecer o propósito da 

elicitação de valores e suas entidades alvo (sejam elas pessoas ou organizações). Além 

disso, nesta etapa, deve-se tentar estabelecer quais serão os objetos de avaliação.

2. Criar uma árvore de valor: Nesta fase, deve-se estabelecer uma lista dos atributos 

importantes ao propósito da decisão; isto deve ser realizado considerando a opinião 

das entidades envolvidas na definição dos referidos atributos, os quais devem ser, 

preferivelmente, doze ou menos. A criação da lista em pauta pode ser feita mediante 

agregação dos atributos que possuem baixo peso relativo ou estão relacionados. Além 

disso, pode-se redefinir os que são muito específicos.

3. Objetos de avaliação e identificação de alternativas: Esta etapa consiste em estabelecer 

quais serão as alternativas a serem avaliadas; caso elas não tenham sido estabelecidas 

na etapa 1, é indicado utilizar a saída da etapa 2 para realizar o referido 

estabelecimento. Se não estiverem disponíveis alternativas reais, é necessário criar 

algumas hipotéticas que possuam uma faixa de valores ampla e abarque aquelas que 

poderão ser encontradas. 

4. Matriz de objetos de avaliação por atributos (matriz de decisão): Nesta fase, deve-se 

criar uma matriz de alternativas por atributos, que deverá possuir como entrada 

medidas físicas ou subjetivas (estas últimas deverão corresponder a utilidades 

unidimensionais). 

5. Opções dominadas: Nesta etapa, deve-se eliminar as alternativas dominadas ordinal ou 

cardinalmente. 

Ao realizar a exclusão, é necessário verificar se a faixa de valores em relação a algum 

atributo será reduzida substancialmente; caso ocorra uma grande redução, é 

imprescindível verificar se o atributo afetado deverá ser utilizado ou não (se ele não é 

mais importante, a eliminação deverá ser realizada através do retorno à etapa 2).
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6. Utilidades Unidimensionais: Nesta etapa, é realizada a conversão das entradas da 

matriz de avaliação (que contém alternativas e atributos relacionados) em utilidades 

unidimensionais (as quais, no método SMARTS, são consideradas lineares). Após 

isso, deve-se usar a faixa dos valores de cada alternativa referentes a cada atributo (ou 

uma maior, caso o intervalo do referido valor seja muito pequeno e todas as 

alternativas não estejam disponíveis) para estabelecer o limite superior e inferior das 

funções utilidade unidimensionais.   

O cálculo da utilidade unidimensional para essas funções pode ser feito através da 

leitura de seus pontos a partir de um gráfico ou usando equações lineares. 

As saídas desta fase são utilidades cardinais unidimensionais na escala 

intervalar. Elas representam para o decisor uma medição do quanto ele deseja certos 

resultados e relacionam a desejabilidade de alguma medida física ou julgamento a sua 

magnitude.

No SMARTS, a agregação dos valores da utilidade para cada atributo é 

realizada através de um modelo aditivo. Se h(h = 1, 2,..., H) é um índice de 

identificação dos objetos de avaliação e k (k = 1, 2,..., K) é um índice dos atributos, 

então o referido modelo é composto pela seguinte equação:

 XUWU hk

k

K
hkh 




1

            (1)

 Onde:

Uh  = Utilidade multiatributo do objeto de avaliação h. 

Wk = Peso do atributo de ordem k.

Uh (Xhk) = Utilidade unidimensional do atributo k do objeto de avaliação h. 

7. Parte 1 da troca de peso: Consiste em ordenar os atributos do mais para o menos 

importante, o que pode ser feito, segundo Edwards & Barron (1994), através da 

realização dos seguintes questionamentos ao decisor: “Imagine que uma nova 

alternativa está disponível e que ela tem o pior resultado em todos os K atributos. 

Você pode modificar o desempenho em um atributo do pior para o melhor, qual deles 

você escolheria? O decisor escolheria um dos atributos. A próxima indagação seria 

perguntar qual dos atributos restantes seria o preferido para melhorar do pior para o 

melhor valor”. Esse processo de indagação e resposta deve ser repetido 

(desconsiderando a melhoria no atributo já escolhido) até que haja a escolha de todos 

os atributos, ou seja, ocorra a ordenação.
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8. Parte 2 da troca de peso: Não existe uma forma padrão para realizar esta etapa; nela, 

deve ser elicitado o peso de cada atributo, o que pode ser feito, por exemplo, através 

da atribuição de 100 pontos àquele mais importante, e, em seguida, perguntando ao 

decisor qual a importância dos atributos restantes na escala de 1 a 100, neste caso, 

pode haver empate no valor dos pesos. 

2.6.10 Método SMARTER

As etapas de 1 a 8 são iguais para o SMARTS e SMARTER; a diferença existente entre 

eles é que, no segundo, na etapa 8, não há uma elicitação de pesos, estes são obtidos 

diretamente através da ordenação dos atributos realizada na etapa 7, (Edwards & Barron, 

1994). Esses autores consideram que a maioria da informação útil  obtida através da troca de 

pesos está na etapa 7, que é mais simples de ser realizada que a 8.

Os pesos usados no SMARTER são obtidos através de um procedimento chamado 

ROC (Rank Order Centroid), que é executado considerando o seguinte: 

Se w1>= w2>=...>=wk, então

w1 = (1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/k) / k

w2 = (0 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/k) / k (2)

w3 = (0 + 0 + 1/3 + ... + 1/k) / k

wk = (0 + 0 + 0 + ... + 1/k) / k

Diante disso, para um número K de atributos, o peso ROC do K-ésimo é dado por:

   



k

ki

ikkW /1/1     (3)

Onde Wk é o valor do peso ROC do atributo k.

Outros procedimentos para calcular os pesos diretamente, através da ordenação dos 

atributos por importância, são o RS  (Rank Sum) e o RR (Reciprocal Rank), ver Felinto(2006).

Através da comparação da escolha de alternativas utilizando as abordagens RS, pesos 

iguais, RR e ROC, esta última proporcionou a obtenção de resultados mais eficazes, pois 

possibilitou a seleção das melhores alternativas (considerando os pesos do SMARTS como 

verdadeiros) em uma faixa entre 75 e 87% do total de 10.000 simulações realizadas. Além 

disso, nos casos em que o uso do ROC ocasionou a escolha de alternativas diferentes da 

melhor, houve perdas de utilidade menores que 1,1%,(Edwards & Barron, 1994).
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Em Felinto (2006), foram gerados resultados consideravelmente semelhantes através da 

aplicação dos métodos SMARTS e SMARTER, o que indica a eficácia de cada um. 

Os dois métodos utilizados neste trabalho são para aplicações em problemas de natureza 

compensatória e valem-se de aproximação linear para cada utilidade unidimensional. Não 

foram utilizadas outras abordagens compensatórias apresentadas neste trabalho, Teoria da 

Utiliadde Multiatributo(MAUT) e Processo de Analítico Hierárquico (AHP), porque, na 

MAUT, a elicitação de preferências é realizada de maneira complexa, uma vez que o decisor 

necessitará compreender particularidades de sua estrutura axiomática e conceitos como 

loterias (o que torna fácil a inserção de erros no modelo, principalmente se a decisão tiver que 

ser tomada de maneira rápida). Já na abordagem AHP, após a aplicação do método, a inserção 

de uma nova alternativa (ou remoção de alguma utilizada na análise) pode gerar uma inversão 

de ordem.            

2.7 Tomada de decisão em SI/TI

Várias abordagens foram propostas para apoiar a tomada de decisão em SI/TI, muitas 

delas baseadas em modelos clássicos de planejamento estratégico e análise objetiva de 

alternativas. Há também metodologias (análise de decisão multicritério, por exemplo) que 

enfatizam o processo incremental e utilização de informações relativamente vagas, (Boonstra, 

2003, Belton & Stewart, 2001).

Em alguns casos, a tomada de decisão em SI/TI é categorizada pelos atributos presentes 

no processo decisório (política, natureza incremental etc), já em outros, é realizada uma 

caracterização através de fases identificadas.

Em (Boonstra, 2003) o autor analisou as seguintes forças: inovação, política, 

racionalidade e necessidade, considerando a relação entre suas intensidades e influência na 

tomada de decisão. Ele constatou que, dependendo da intensidade delas, a decisão é tomada 

levando-se em consideração aspectos como informações mais ou menos precisas sobre o 

problema e uso de negociação e poder de barganha, além da utilização de decisão global 

baseada em um planejamento ou em várias decisões menores até a final. Além disso, 

percebeu-se também que a cultura exerce influência sobre as forças citadas acima; se a 

organização tem uma postura inovadora sobre SI/TI, ela tenderá a se nortear pelo mercado e 

se baseará em informações menos precisas, porém, se SI/TI forem visualizados como 

negativo, a decisão tenderá a ser guiada pela necessidade, ou seja, os executivos investirão 

para reagir a algum fator que os “obriga” a realizar tal investimento.
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Forças externas como a situação econômica, por exemplo, também influenciam a 

decisão (se o mercado financeiro estiver ruim, as empresas terão muita cautela ao investir em 

soluções inovadoras). Além disso, iniciativas dos concorrentes em relação a SI/TI também 

têm papel influenciador das forças supracitadas (Boonstra, 2003).

2.8 Seleção de Software Empresarial

A seleção de software é visualizada pelas organizações como sendo muito importante, 

pois esses tipos de sistemas têm sido empregados em suas diversas funções, estão 

relacionados com seus diferentes níveis hierárquicos (operacional, tático e estratégico) e 

muitas empresas não obtiveram êxito em tal procedimento (Sarkis & Sundarraj, 2000; Keil & 

Tiwana, 2006). Além disso, o processo de escolha da tecnologia que melhor satisfará as 

necessidades da empresa não é trivial (esteja esta sendo fundada ou já estabelecida), uma vez 

que, dentre outros fatores, há diversas tecnologias disponíveis, vários pontos de vista precisam 

ser considerados, a tecnologia da informação evolui rapidamente (às vezes não chegam a se 

popularizar e são exauridas do mercado), existe a necessidade de ter que decidir entre manter 

a infra-estrutura atual ou descartá-la e, além disso, aspectos tecnológicos, bem como de 

negócio, devem ser levados em consideração (Albertin & Albertin, 2005; Sarkis & Sundarraj, 

2000; Keil & Tiwana, 2006). 

Ao escolher softwares empresarial, corre-se o risco de não ser bem sucedido em relação 

à concorrência e de perder parcial ou totalmente os investimentos, (Albertin & Albertin, 

2005).   

O processo utilizado para selecionar softwares pode abranger considerações sobre 

vários atributos como custo, funcionalidade, implementação, customização e nível de 

integração com outros sistemas, além da necessidade de trade-offs (compensações) entre eles 

(Talluri, 2000; Sarkis & Sundarraj, 2000; Keil & Tiwana, 2006).

Em (Keil & Tiwana, 2006), foram mencionadas três etapas do processo de escolher 

pacotes de softwares: avaliação das necessidades organizacionais, aquisição de pacotes que 

podem satisfazer essas necessidades, avaliação de ajuste entre necessidades organizacionais e 

atributos do pacote e decisão de aquisição. Nesse mesmo trabalho, considerando o grau de 

relativa importância atribuído por gerentes, foi identificada a seguinte ordem referente aos 

cinco atributos mais significativos ao selecionar pacotes de software: funcionalidade, 

confiança, custo, facilidade de customização e facilidade de uso.  
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Em (Talluri, 2000), ao propor um modelo relacionado com cadeias de suprimento, os 

autores utilizaram os critérios custo, flexibilidade, qualidade e tempo; já em (Sarkis & 

Sundarraj, 2000) foram usados os seguintes fatores relacionados à avaliação de tecnologias da 

informação aplicadas nas organizações: custo, qualidade, flexibilidade, suporte à decisão, 

planejamento do negócio, recursos humanos, adaptabilidade do sistema dentro e fora da 

empresa, neutralidade da plataforma, interoperabilidade, escalabilidade, segurança, facilidade 

de uso, suporte ao consumidor etc.

2.8.1 Requisitos de Software

Requisitos de software podem ser visualizados como descrições dos serviços que o 

sistema deverá oferecer e que são elaboradas de acordo com a necessidade do cliente. Eles 

podem ser classificados como: requisitos funcionais e requisitos não-funcionais 

(Sommerville, 2004). A compreensão da referida classificação é importante para o processo 

de decisão referente à seleção de software empresarial, pois possibilita identificar a origem 

dos requisitos, o que poderá facilitar tanto a obtenção de informações sobre aspectos da 

decisão referentes a elementos como critérios técnicos e organizacionais quanto a 

identificação da(s) pessoa(s) mais adequada(s) para ser(em) interrogada(s)  no processo de 

elicitação dos pesos de cada critério.

 Requisitos funcionais: Descrevem as funcionalidades que o software deverá oferecer, 

devem ser exaustivos (abranger todas as funcionalidades necessárias ao usuário) e 

consistentes, porém, dificilmente esses aspectos serão satisfeitos quando o sistema a 

ser implementado é muito grande e complexo, por causa da existência de vários 

stakeholders com necessidades conflitantes e necessidade de fazer concessões para 

viabilizar o desenvolvimento do sistema.

 Requisitos Não-Funcionais: Referem-se às restrições e qualidades relacionadas às 

funcionalidades do sistema e sua operação, ou seja, não descrevem alguma 

funcionalidade, mas aspectos restritivos referentes a ela. Há vários tipos desses 

requisitos, que são muitas vezes visualizados como características da qualidade de 

software, dentre eles: portabilidade, usabilidade, eficiência e manutenibilidade (ISO 

9126-1). 

Eles não são menos importantes do que os requisitos funcionais; em algumas 

situações, se o requisito funcional não satisfizer completamente a necessidade do 

usuário, este poderá realizar sua tarefa, mas, por outro lado, em alguns casos, se o 
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requisito não-funcional não for satisfeito, o sistema não poderá ser utilizado 

(Sommerville, 2004).

Os requisitos não funcionais podem ser provenientes de características 

requeridas do software (requisitos do produto), da organização que desenvolve o 

sistema (requisitos organizacionais) ou fontes externas.

o Requisitos do produto: Especificam o comportamento do produto, 

correspondem a requisitos como performance (velocidade de execução do 

sistema e quantidade de memória requerida, por exemplo), portabilidade e 

usabilidade.

o Requisitos organizacionais: Provenientes da relação entre a organização 

consumidora do software e a desenvolvedora; tipo de processo de 

desenvolvimento, linguagem de programação a ser utilizada, data de entrega 

do software e sua documentação são exemplos desse tipo de requisito.

o Requisitos externos: Abrange todos os requisitos provenientes de fontes 

externas ao software e seu processo de desenvolvimento, por exemplo: 

requisitos da legislação e requisitos de interoperabilidade com sistemas de 

outra organização.

2.8.2 Critérios para Seleção de Software Empresarial

Considerando que os requisitos não-funcionais são restrições referentes aos sistemas e 

suas funcionalidades, além de levar em conta que muitos deles são comuns a COTS (produtos 

de software ou sistemas de prateleiras), deve-se utilizá-los, além dos requisitos funcionais, 

como critérios na seleção de softwares empresariais.

Na ISO 9126-1, pode-se encontrar um modelo baseado em seis características 

(requisitos funcionais e não-funcionais) da qualidade de software e suas respectivas 

subcaracterísticas, as quais são, cada uma, segundo Andeas & Marios (2007), relacionadas 

apenas a uma característica. 

No anexo 1, pode-se visualizar as seis características da qualidade presentes na ISO 

9126-1 (que serão utilizadas neste trabalho como critérios para seleção de software 

empresarial) e suas respectivas subcaracterísticas. 
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Andreou & Tziakouris(2007), propuseram um framework para avaliação de 

componentes de software, os quais não são considerados soluções completas (sistemas de 

software), mas provedores de um conjunto limitado de funcionalidades aplicáveis a uma 

tarefa específica e que podem ser utilizados para compor um sistema completo. O modelo 

deles é baseado na estrutura da ISO 9126-1, mas, diferentemente desta, possui métricas para 

avaliar cada atributo.

Os usuários do framework proposto pelos autores acima são desenvolvedores de 

software, os quais farão a integração entre componentes para seus sistemas; fato que implicou 

na mudança de foco relacionada à característica usabilidade da ISO 9126-1. Além disso, a 

portabilidade não foi considerada como característica pelos autores, por ela ser inerente aos 

componentes e substituível pela subcaracterística interoperabilidade. 

Nas tabelas 2.1 e 2.2 e 2.3, pode-se visualizar o modelo proposto por Andreou & 

Tziakouris (2007), com algumas modificações em relação a ISO 9126-1 para refletir a 

natureza da seleção de componentes. 

Tabela 2.1 Modelo de qualidade para componentes originais. (Andreou & Tziakouris (2007)).

Características Subcaracterísiticas Atributos Métricas
Funcionalidade

Interoperabilidade Independência de 
plataforma

Razão entre plataformas mais 
suportadas e as plataformas mais 
usadas 

Independência de S.O. Razão entre  S.O. suportado e 
S.O. mais utilizado 

Compatibilidade de 
hardware

Lista de tipos de dispositivos 
suportados

Compatibilidade com 
formato aberto de 
dados

Providenciada ou não

Completude Satisfação do Usuário Nível de satisfação

Satisfação do serviço Razão de funções
Alcançabilidade Providenciada ou não

Segurança Controle de acesso Providenciada ou não
Resistência à 
escalação de 
privilégios 

Providenciada ou não

Auditoria Providenciada ou não
Criptografia de dados Providenciada ou não e 

quantidade de algoritmos de 
criptografia 

Confiabilidade
Estabilidade de Serviço Propensão a erros Número de erros/ “quebra” por 

unidade de tempo
Manipulação de erro Providenciada ou não
Recuperabilidade Providenciada ou não
Disponibilidade Média do tempo disponível

Conjunto de Resultado Corretude Razão entre quantidade de 
resultados corretos e total de 
resultados

Transacional Providenciada ou não
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Tabela 2.2 Modelo da qualidade para componentes originais (continuação da tabela 

2.1.) (Andreou & Tziakouris (2007)).

Características Subcaracterísiticas Atributos Métricas
Usabilidade

Aprendibilidade Tempo para usar Tempo médio para aprender 
como usar

Tempo para 
configurar

Tempo médio para aprender 
como configurar

Tempo para 
administrar

Tempo médio para aprender 
como administrar

Ferramentas de Ajuda Completude da ajuda Providenciada ou não – nível de 
satisfação

Manual do usuário Providenciada ou não – nível de 
satisfação

Instalação e 
administração

Providenciada ou não – nível de 
satisfação

Documentação -
Ferramentas de 
suporte

Providenciada ou não

Operabilidade Esforço de operação Nível de satisfação
Esforço de 
customização

Nível de satisfação

Esforço de 
administração

Nível de satisfação

Tabela 2.3 Modelo da qualidade para componentes originais (continuação da tabela 

2.2.).  (Andreou & Tziakouris (2007)).

Características Subcaracterísiticas Atributos Métricas
Eficiência

Tempo de resposta Saída Quantidade de requisições por 
unidade de tempo

Capacidade Quantidade de usuários 
concorrentes

Paralelismo Providenciado ou não
Sobrecarga do sistema Utilização da memória Tamanho da RAM 

Utilização do 
processador

Nível de velocidade do 
processador

Utilização do disco Tamanho da memória secundária
Manutenibilidade

Trocabilidade Atualizabilidade Nível de satisfação –
Providenciada ou não

Debugging Providenciado ou não
Compatibilidade 
anterior

Providenciado ou não

Testabilidade Versão de avaliação Nível de satisfação
Materiais de teste Nível de satisfação

Customizabilidade Parametrização Caixa Preta: razão entre 
parâmetros modificáveis e o total 
de parâmetros

Adaptabilidade Caixa Branca: nível de satisfação
Prioridade Providenciada ou não

Para possibilitar a medição da qualidade dos softwares empresariais, neste trabalho, 

foram utilizados princípios das seguintes referências: ISO 9126-1, ver anexo1 e ISO 9126-2, 

bem como da natureza dos requisitos funcionais (Summervile, 2004) e das necessidades 

comuns às organizações em relação à seleção de software. 
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Além disso, foi proposto um modelo baseado em métodos de apoio à decisão que possui 

critérios utilizáveis na seleção de qualquer tipo de fornecedor de software, o que não foi 

encontrado na literatura pesquisada.

No modelo proposto neste trabalho, os critérios adotados são usados como base para 

realizar o tratamento de informações históricas sobre a seleção de fornecedores e software, o 

que não foi verificado em outros trabalhos analisados. Como os critérios estão associados à 

subcaracterísticas, foram estabelecidos mecanismos para expressar o quanto cada um é 

importante ao tomar uma decisão. Além disso, também foi estabelecida uma maneira para 

definir o quanto cada subcarcaterística é considerada mais importante na avaliação das 

alternativas referentes a cada critério, segundo as preferências do decisor; fato também não 

contemplado nos trabalhos analisados. 

2.9 Seleção de Fornecedores

Nos últimos anos, a escolha de fornecedores tem sido encarada como um 

procedimento estratégico; sua importância foi bastante elevada com o aumento do uso da 

TQM (Total Quality Management) e JIT (Just In Time) no âmbito empresarial (Boer et al., 

1998; Verma, 1998; Hunt & Westfall, 2000; Gustin et al., 1997). Pode-se notar que a referida 

importância também começou a ocorrer porque muitas empresas passaram a adotar relações 

mais próximas com seus fornecedores, ou seja, começaram a tratá-los como aliados, criando 

assim uma relação de colaboração (Boonstra, 2003).

Ao selecionarem software, os gerentes organizacionais podem optar por ter um ou 

vários fornecedores; as duas alternativas podem trazer vantagens e desvantagens, afirma Labs 

(2001). Segundo este autor, Tony Murray (diretor de tecnologia da informação da Washington 

Quality Foods em 2001) afirmou que uma única fonte de fornecimento oferece maiores 

vantagens em relação a suporte e atualizações, porém, em alguns casos, optar por manter mais 

de um fornecedor proporciona vantagem em relação à adaptabilidade e performance.  

Vários fatores podem ser considerados como referência na seleção de fornecedores de 

software. Segundo Labs (2001), um fornecedor pode ser adequado, mas é necessário 

certificar-se de que ele possui os pontos de contato responsáveis pelo processo de implantação 

dos sistemas adquiridos. Além disso, ao mencionar uma declaração de Tony murray, Labs 

considerou que a estabilidade da companhia, seu comprometimento, as maneira de adquirir o 

produto, a disponibilidade imediata para treinar usuário e o bom suporte técnico devem ser 

considerados ao selecionar fornecedores de software. 
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Por outro lado, segundo Brereton (2004), o consumidor do software, dependendo do tipo de 

relação com a fonte de fornecimento, pode optar por discutir seus futuros requisitos e 

dependências com o fornecedor para desenvolver uma solução que leve em consideração uma 

parceria, não apenas a visão de cada um individualmente. Além disso, o referido autor 

afirmou que, dependendo do balanceamento de forças entre consumidor e fornecedor, se este 

último fornecer grandes sistemas, ele pode impor um processo organizacional, uma maneira 

de trabalhar sobre o consumidor ou controlar a evolução do produto (tornando muito difícil 

sua substituição por outra fonte de fornecimento).

A importância dos critérios usados na seleção de fornecedores de softwares deve ser 

periodicamente revisada por causa das mudanças no ambiente do negócio organizacional. 

Além disso, a escolha dos critérios varia de acordo com a situação da compra e o tipo de 

produto (Gustin et al., 1997). 

Levando-se em consideração os argumentos citados acima e o trabalho de Hunt et al.

(2000), o qual possui considerações sobre sete etapas da aquisição de software referentes a um 

modelo para gerenciamento de fornecedores, os critérios apresentados no anexo 2 foram 

escolhidos para serem utilizados neste trabalho, mas, os autores mencionados acima não 

indicaram quais métricas devem ser usadas para cada critério e como tratá-las. Diante disso, o 

autor deste trabalho propôs maneiras de tratar cada métrica, baseando-se na estrutura da ISO 

9126-2, ver apêndice 1. 

2.9.1 Fases da Seleção de Fornecedores

A seleção de fornecedores pode ser vista como um processo que apresenta as seguintes 

fases: agrupamento dos fornecedores, criação de uma matriz de avaliação, estabelecimento 

das regras de decisão com avaliação de pesos dos critérios, individualização seguida pelo uso 

de um procedimento MCDA e execução de análise de sensibilidade (Keil, M. & Tiwana, 

2006).

 Agrupamento de fornecedores: Usado para escolher fornecedores considerando 

aspecto como impacto na qualidade do produto final ou no custo.

 Criação da matriz de avaliação: Nesta fase, deve-se colocar as alternativas de 

fornecedores em uma matriz, juntamente com os critérios a serem usados na avaliação.

 Estabelecimento das regras de decisão com avaliação de pesos dos critérios: Esta etapa 

serve para estabelecer regras que possibilitem a escolha de fornecedores e, além disso, 

determinar os pesos de cada critério. 
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 Individualização e uso de um procedimento MCDA: Neste ponto do processo, deve-se 

escolher qual método de apoio multicritério deverá ser utilizado para apoiar na 

decisão.

 Execução de análise de sensibilidade: Esta fase é importante para verificar a influência 

de vários parâmetros em relação ao rank de alternativas.

Levando-se em consideração os argumentos citados acima, sobre seleção de 

fornecedores, pode-se notar que não há uma maneira padrão para abordar esse problema. 

Modelos que forem propostos devem ser flexíveis para contemplar a natureza da situação que 

influenciará aspectos como: tipo de critério a ser utilizado (qualitativo ou quantitativo), 

natureza do método a ser aplicado (compensatório ou não compensatório, por exemplo), ter 

apenas um ou mais fornecedores e quantidade de critérios a serem adotados.

2.9.2 Literatura Revisada

O modelo de apoio à decisão para selecionar software empresarial apresentado neste 

trabalho é baseado em aspectos discutidos na literatura e informações provenientes do estudo 

de caso realizado. Maiores detalhes sobre trabalhos relacionados à seleção de software 

empresarial são mencionados nos parágrafos abaixo.

Em Mulebeke et al. (2006), foi utilizado o método de apoio à decisão AHP (Analytic 

Hierarchy Process) para selecionar softwares adequados à adaptação do processo de 

desenvolvimento de produtos de uma organização. No referido trabalho, foram utilizados 

critérios organizacionais e técnicos, mas não há indicação de métricas a serem usadas para 

medir o desempenho, em cada critério, dos softwares candidatos à seleção; também não foram 

contemplados os seguintes aspectos: seleção de fornecedores, como tratar informações de 

decisões anteriores com o intuito de usá-las na decisão atual e a possibilidade de haver 

decisões parciais até a final. Além disso, no trabalho em pauta, não há um modelo que 

considere a possibilidade de decidir, ao escolher algum software, entre descartar os atuais ou 

mantê-los.

No artigo de Lai et al. (2002) foi proposto um modelo (baseado no método AHP) para 

facilitar a tomada de decisão em grupo na seleção de sistemas multimídia; os parâmetros 

necessários a sua aplicação foram estabelecidos através de reuniões com os participantes do 

processo de decisão.  No modelo proposto pelos autores, não há separação entre a etapa para 

seleção de fornecedores e a de escolha dos softwares. 
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Além disso, não há menção sobre tratamento de informações históricas referentes às seleções 

anteriores, tanto de fornecedores quanto de software. Outro aspecto importante a ser 

considerado é que o referido modelo é   específico para seleção de sistemas multimídia e,

conseqüentemente, são considerados critérios específicos desses tipos de sistemas. Além 

disso, não são apresentadas métricas para medição do desempenho das alternativas de 

sistemas candidatos à seleção, não é contemplada a possibilidade de ocorrerem decisões 

parciais até a final e não foi considerada a necessidade de, ao adquirir novos sistemas, 

verificar se a infra-estrutura de software existente na organização deverá ser mantida ou não.

Em um trabalho sobre seleção de COTS (commercial -off- the-self)  mencionado em 

Shyur (2006), foi proposto um modelo de seleção que tem como princípio subjacente a 

ordenação de alternativas de acordo com sua qualidade (baseado nos métodos TOPSIS e 

ANP). No referido modelo, é contemplada a necessidade de estabelecer a relação de interação 

entre critérios, bem como suas respectivas importâncias e pesos; entretanto, nas etapas de 

seleção, não há a consideração de informações provenientes de decisões anteriores, não é 

contemplada a possibilidade de ocorrerem decisões parciais até a final e não há indicação de 

critérios a serem usados, bem como de suas respectivas métricas. Além disso, no trabalho em 

pauta, também não foi estabelecida uma etapa para seleção de fornecedores. Outro aspecto 

que também não foi contemplado é o estabelecimento de uma etapa referente à decisão entre 

manter a infra-estrutura de software existente ou adicionar a ela as novas aquisições.

Em Bernroider et al. (2006), foi proposto um método para auxiliar no problema de 

seleção de sistemas de informação, mas os referidos autores não indicaram métricas ou 

critérios a serem utilizados.  Além disso, não há a contemplação dos seguintes elementos: 

uma fase para seleção de fornecedores, consideração, na decisão atual, de informações 

provenientes de decisões anteriores e ocorrência de uma decisão (ou várias parciais até a 

final).

Em Colombo (sd), foi proposto um método para avaliar a qualidade de software 

considerando o ponto de vista do usuário e tomado por base as seguintes normas: ISO/IEC 

9126,  ISO 9241- 11 e 12 (sobre interface);  ISO/IEC 12119, ISO/IEC 9126, ANSI/IEE 1063 

(referentes à documentação); ISO/IEC 9126 (ligada a software); ISO/IEC 12119 (relacionada 

com a descrição do produto) e ISO/IEC 12119 (sobre pacote de software). 
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Na abordagem usada no trabalho citado neste parágrafo, não é contemplada a seleção de 

fornecedores e a possibilidade de ocorrerem decisões parciais até a final, bem como o 

tratamento de informações históricas no processo de seleção e a possibilidade de manter ou 

descartar a infra-estrutura de software atual (ao escolher outro(s) sistema(s)). Além disso, não 

há o uso de um método mais formal para a referida seleção (é sugerida a utilização de 

checklist) e, apesar de ser mencionada a necessidade de estabelecer pesos para cada critério, 

não há indicação de como realizar esse processo. 

Um framework baseado na ISO 9126-1 foi apresentado em Andreou (2007) para seleção 

de componentes de software (unidades de software que são produzidas e vendidas com tarefas 

simples ou conjunto limitado de funções). Entretanto, o referido framework possui 

propriedades que podem ser usadas na seleção de software empresarial; nele há a 

consideração da relação entre as características da qualidade adotadas. 

No trabalho mencionado no parágrafo acima, não houve a consideração de elementos 

como: possibilidade de ocorrerem decisões parciais até a final, como tratar informações 

históricas das decisões anteriores para serem usadas na atual e necessidade de selecionar 

fornecedores (neste caso, de software empresarial). 

No trabalho em pauta, não há utilização de algum método de apoio à decisão (apenas de

checklist) e, além disso, os autores declararam que não há como indicar, através de um valor 

numérico (score), a qualidade de uma alternativa em relação à outra, pois há vários tipos 

diferentes de métricas a serem tratadas (tempo, inteiro e categórica, por exemplo).

De acordo com o que foi exposto nos parágrafos acima, não foram encontrados, na 

literatura estudada, modelos que contemplem algumas particularidades referentes à seleção de 

software empresarial, são elas: 

 Possibilidade de descartar a infra-estrutura existente ou acrescentar a ela as novas 

aquisições;

 Consideração da possibilidade de ocorrer uma decisão de aquisição ou várias decisões 

parciais até a final;

 Possibilidade de manter mais de um fornecedor, pois uma fonte de fornecimento 

possibilita estreitar a relação entre as empresas, ou seja, fazer parcerias; por outro 

lado, a manutenção de vários fornecedores pode conferir maior poder de barganha ao 

consumidor;

 Como tratar informações de decisões anteriores, tanto na seleção de fornecedor quanto 

na de software, para serem usadas na decisão atual;
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 Estabelecimento, ao selecionar software, do grau de importância das subcaracterísticas 

da qualidade de software (presentes na ISO 9126-1) para o decisor.    

Apesar de haver modelos baseados em métodos de apoio à decisão que contemplem o 

estabelecimento de pesos para os critérios de avaliação da qualidade de software, o processo 

de edução empregado não é simples, o que pode prejudicar a eficácia da decisão (caso exista 

necessidade de decidir em pouco tempo) e provocar a inserção de erros na estruturação das 

preferências do decisor.  

No modelo proposto neste trabalho, são abarcadas as características citadas acima, além 

de particularidades presentes em outros trabalhos encontrados na literatura analisada. Dessa 

maneira, pretendeu-se levar em consideração aspectos da seleção de software que ainda não 

foram contemplados na literatura estudada e agregar a eles considerações feitas por outros 

autores.
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3 ESTUDO DE CASO

Foi estuda a maneira como softwares empresariais são selecionados nas organizações; 

para compreender melhor esse processo, foi realizada uma análise da seleção de software em 

uma organização de ensino superior. Diante disso, foram executadas as seguintes atividades: 

realizar revisão bibliográfica sobre seleção de software, obter informações sobre a entidade de 

ensino em seu site, realizar entrevista com um dos responsáveis pela seleção de software e

aplicar questionários. Essas atividades foram realizadas para compreender particularidades da 

seleção de software, identificar características da relação entre o departamento de SI/TI e 

demais partes da referida organização de ensino, obter informações sobre a maneira existente 

nela para selecionar software e, além disso, para utilizar cada informação na construção do 

modelo proposto neste trabalho. Os instrumentos utilizados na entrevista são exibidos no 

anexo 3 e no apêndice 2.

A entidade de ensino utilizada como referência para realização do estudo de caso 

possui os seguintes cursos de graduação: administração em análises de sistemas, 

administração hospitalar, ciência da computação, direito e administração em marketing. 

Quanto à pós-graduação, são oferecidos 23 cursos de especialização. 

Há ainda um núcleo de pesquisa e vários convênios entre a instituição de ensino em 

pauta e outras empresas, sejam elas da área educacional ou não.    

Foram obtidas indicações sobre a relação existente entre o departamento de SI/TI e as 

demais partes da entidade de ensino base do estudo de caso, para compreender melhor a 

função SI/TI (ou o departamento de SI/TI) e identificar características inerentes ao processo 

de seleção de software. As informações foram adquiridas através de um dos responsáveis pela 

escolha de sistemas da referida organização e estão expressas abaixo.

Segundo indicações do profissional da entidade de ensino, há uma centralização (todas as 

responsabilidades e decisões são da área de SI/TI) e existem regras escritas que não são 

usadas. Diante disso, nota-se que é importante propor um modelo para seleção de software 

empresarial que seja eficaz e simples, capaz de ser adaptado à situação da organização. Existe 

ainda, na organização, dispositivos formais que também não são utilizados. Quanto à 

declaração “Profissionais de SI/TI e usuários trabalham conjuntamente dividindo 

responsabilidades”, o entrevistado informou que discorda parcialmente. 
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Além disso, o profissional da organização de ensino em pauta, declarou que a alta 

gerência da organização se envolve pouco com as atividades de SI/TI, quando foi confrontado 

com a seguinte pergunta: A alta gerência da organização se envolve com as iniciativas da área 

de SI/TI?

Considerando-se as afirmações do profissional entrevistado, pôde-se perceber que não 

há suficiente envolvimento entre a alta gerência e a área de SI/TI da organização de ensino 

usada como referência para o estudo de caso. Isso pode prejudicar o processo de seleção de 

software, pois causa falta de compreensão da alta gerência em relação a aspectos como 

potencial de SI/TI para conceder vantagem estratégica à organização e necessidades da área 

de SI/TI (valor orçamentário e tempo necessário à execução de suas atividades, por exemplo), 

fatos identificados durante a entrevista. Essa situação pode acarretar aquisições parciais até 

suprir as necessidades organizacionais inicialmente identificadas. 

Após considerar as informações do entrevistado, também foi possível notar que não há 

suficiente envolvimento e cooperação dos usuários com a área de SI/TI da organização de 

ensino usada como referência para o estudo de caso. Essa situação pode causar problemas ao 

selecionar softwares por causar incompreensão de fatores como: boa percepção, pelos 

profissionais de SI/TI, das necessidades dos usuários e incompreensão, pelos usuários, das 

necessidades dos profissionais de SI/TI referentes ao processo de seleção de software. Essa 

situação pode causar a falta de informação necessária para seleção adequada dos sistemas a 

serem adquiridos e, consequentemente, a necessidade de decidir considerando-se informações 

incompletas, o que pode acarretar a variação da quantidade e dos tipos de critérios, bem como 

de suas respectivas métricas. 

De maneira geral, pode-se notar que há vários problemas que afetam a seleção de 

software da entidade de ensino objeto do estudo de caso, o que evidencia a necessidade de um 

modelo que abarque aspectos das variações referentes às situações sob as quais a seleção em 

pauta ocorrerá (o que foi verificado anteriormente na literatura). Para considerar as referidas 

variações no ambiente referente à seleção de software, o modelo deverá contemplar: 

tratamento das informações provenientes de decisões anteriores para serem utilizadas na 

decisão atual, alguma maneira de possibilitar a tomada de decisão com informações 

incompletas (mas que possibilitem, pelo menos, a definição de alguns critérios de seleção, 

bem como de algumas métricas), alguma abordagem que torne possível a tomada de decisões 

parciais de aquisição até a final e uso de critérios estratégicos. 
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3.1 Entrevista Referente à Seleção de Software Empresarial

Com o intuito de auxiliar na elaboração desse trabalho, foi realizada uma entrevista para 

verificar aspectos da seleção de software. Para tal, procedeu-se com a realização de algumas 

perguntas ao decisor, as quais resultaram nas seguintes afirmações sobre o processo de 

seleção de software empregado na entidade de ensino objeto do estudo de caso: 

1. À medida que vão surgindo novas informações sobre o problema enfrentado, são 

tomadas decisões parciais de aquisição de software até a escolha final;

2. Em cada decisão de aquisição, são usadas informações provenientes das anteriores 

(isso não é feito com grande nível de formalidade, utiliza-se checklist e muitas 

informações são provenientes da memória do decisor); 

3. Ao selecionar softwares, sempre os fornecedores foram escolhidos primeiro; 

4. Ao escolher softwares, são utilizados critérios técnicos como portabilidade, facilidade 

de uso e manutenibilidade;

5. Ao selecionar primeiro os fornecedores, considerou-se que o software com melhores 

características (considerando custo e critérios técnicos como funcionalidade e 

portabilidade) poderia não constar na lista dos melhores sistemas escolhidos, por seu 

fornecedor não está entre os primeiros do rank na seleção;

6. Sempre são mantidos vários fornecedores, dentre os atuais ou não, pois isso aumenta o 

poder de barganha da instituição; 

7. Quando houve substituição de fornecedor, primeiro foi calculado o custo da mudança;

8. Ao avaliar o custo mencionado acima, são utilizados critérios como preço, aumento do 

poder de barganha, disponibilidade de suporte técnico etc;

9. Houve situações em que ocorreu a substituição de alguns fornecedores por outros, 

sejam estes dentre os atuais ou não;

Após a entrevista, percebeu-se que os seguintes aspectos relativos à seleção de software e 

que são mencionados na literatura foram confirmados: necessidade de a cada decisão 

considerar informações das anteriores, possibilidade de manter vários fornecedores, existência 

de decisões parciais até a final (evoluindo segundo o surgimento de mais informações) e 

possibilidade de realizar mudanças de fornecedores. Além disso, notou-se que as 

características mencionadas na ISO 9126-1 são utilizadas como critérios na seleção de 

software em pauta.   
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3.2 Fluxograma de Decisão Utilizado na Instituição de Ensino para Seleção de 

Software. 

Ao adquirir software, o fluxo de decisão usado na instituição de ensino em pauta consta 

de 11 etapas, exibidas no fluxograma da figura 3.5. 

Selecionar 
fornecedores

Determinar o custo da 
mudança para outro  
(s) fornecedor (es)

Verificar informações 
das decisões  

anteriores

Determinar o custo da 
mudança tecnológica

Ao comprar novos 
sistemas os  softwares 

antigos serão 
descartados? 

Manter vários 
fornecedores

Determinar as 
necessidades da 

organização
Verificar informações 

das decisões  
anteriores

Selecionar Software

Guardar informações 
da seleção. 

Guardar informações 
da seleção. 

S

N

Figura 3.1 – Fluxograma de decisão usado na instituição de ensino (O autor,2007).

 Manter vários fornecedores: Segundo o profissional entrevistado, esta etapa é fixa, ou 

seja, ele, quando é responsável pela aquisição do software, sempre opta por manter 

vários fornecedores, o que lhe proporciona maior poder de barganha ao negociar com 

cada um, além de diminuir os riscos inerentes à manutenção de uma fonte de 

fornecimento.   

 Determinar as necessidades da organização: Nesta fase, são elicitadas as necessidades 

da organização para determinar quais tipos de sistemas deverão ser implantados e 

como deverá ocorrer o processo de implantação.
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 Determinar o custo da mudança para outro(s) fornecedor (es): Consiste em determinar 

o quanto custará à organização mudar as fontes de fornecimento, considerando 

aspectos como: custo financeiro dos novos softwares, ônus advindo do possível 

descarte dos sistemas existentes por falta de compatibilidade, possibilidade de ocorrer 

aumento no tempo de treinamento dos funcionários, poder de barganha do fornecedor 

e disponibilidade de suporte técnico.  

 Verificar informações das decisões anteriores: Segundo o entrevistado, ao selecionar 

os fornecedores, ele considera particularidades de decisões anteriores. Isso é realizado 

observando checklist com o desempenho das fontes de fornecimento em alguns 

critérios, mas, outras informações, sejam de critérios ou não, são provenientes de sua 

lembrança referente ao processo de seleção realizado anteriormente.  De maneira 

resumida, nesta fase, é feita uma verificação das informações da seleção de 

fornecedores passada para serem usadas na atual, mas o grau de formalidade é 

pequeno, pois muitas informações são provenientes da lembrança do decisor. 

 Selecionar fornecedores: Consiste em avaliar cada fonte de fornecimento em relação 

aos critérios técnicos e organizacionais, bem como escolher a opção com melhor 

desempenho.

 Guardar informações da seleção de fornecedores: Consiste em arquivar as informações 

advindas do processo de seleção das fontes de fornecimento, isso, segundo o 

entrevistado, é feito apenas para uma seleção imediatamente anterior, ou seja, são 

guardadas informações da última decisão para serem utilizadas na próxima, não um 

histórico de várias decisões anteriores. O referido armazenamento é feito através de 

checklist, porém, nem sempre eles são utilizados.

 Ao comprar novos softwares os antigos serão descartados: Esta etapa, como o próprio 

nome diz, consiste em decidir se a infra-estrutura de software atual será descartada e 

novos sistemas serão adquiridos ou se as novas aquisições serão acrescentadas à infra-

estrutura atual. 

 Determinar o custo da mudança tecnológica: Consiste em definir o quanto custará à 

organização o descarte da infra-estrutura de software existente, considerando-se 

aspectos como preço total das novas aquisições e possível aumento do tempo de 

treinamento dos funcionários.
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 Verificar informações das decisões anteriores: Segundo o entrevistado, nesta etapa, 

assim como na seleção de fornecedores, na seleção de software, também as 

informações da decisão anterior são guardadas em checklist e verificadas (juntamente 

com as que o profissional lembra) quando uma nova decisão referente à aquisição de 

software deve ser tomada. 

 Guardar informações da seleção: Nesta fase, são arquivadas informações da seleção de 

software. De acordo com o profissional entrevistado, o referido arquivamento é 

mantido apenas para a última seleção, ou seja, não há o registro histórico de várias 

seleções anteriores. 

3.3 Considerações Sobre os Resultados do Estudo de Caso 

O estudo de caso possibilitou confirmar informações advindas da literatura referentes à 

seleção de software e contribuiu para o estabelecimento do fluxograma de decisão proposto, 

bem como para definição de maneiras para abordar o problema de seleção de software 

empresarial. 

Em relação a informações incompletas, as análises feitas possibilitaram identificar a 

necessidade de organizar o fluxograma de decisão de maneira que métricas e critérios fossem 

escolhidos segundo a necessidade atualmente estabelecida. Além disso, percebeu-se que o 

modelo deveria possibilitar que o decisor tomasse decisões parciais de aquisição enquanto 

mais informações ficassem disponíveis paulatinamente, porém, notou-se que isso exige o 

estabelecimento de maneiras para tratar o histórico das informações referentes a cada decisão.

Considerando-se as seleções de fornecedores e software, percebeu-se que ambas 

necessitam de tratamento das informações históricas das decisões e que devem ser realizadas 

através de vários critérios. Além disso, pôde-se perceber que, por causa das variações na 

situação sob a qual a(s) decisão(ões) de aquisição é(são) tomada(s), há necessidade de 

mecanismos que possibilitem o estabelecimento de pesos que representem, para o decisor, a 

importância de cada critério face a situação de decisão enfrentada, ou seja, não deverá ser 

estabelecido um conjunto de peso para ser usado em todas as decisões de aquisição.  

Além dos aspectos mencionados nos dois parágrafos imediatamente acima, pôde-se 

notar que deveria ser adotado um método de apoio à decisão fácil de utilizar, por causa da 

necessidade de considerar opiniões advindas de diferentes profissionais, dos problemas de 

comunicação e da possibilidade de ter que decidir tendo pouco tempo.
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Com o término do estudo de caso, notou-se ainda a necessidade de introduzir, no 

fluxograma de decisão, uma etapa para decidir se a infra-estrutura de software existente na 

organização deveria ser mantida ou descartada ao escolher os novos sistemas.

No capítulo seguinte, é apresentado o modelo proposto através da descrição de suas 

características e das particularidades relacionadas à simulação de sua aplicação com o uso dos 

métodos SMARTS e SMARTER.
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4 MODELO PROPOSTO

O modelo de apoio à decisão para selecionar software empresarial apresentado neste 

trabalho é baseado em aspectos discutidos na literatura e informações provenientes do estudo 

de caso realizado. Ele é constituído por várias etapas, as quais são expostas abaixo juntamente 

com a explicação do que motivou suas respectivas definições.

 Determinar as necessidades da organização: Em muitas organizações os gestores não 

obtiveram os resultados que esperavam com a adoção de softwares, o que pode ser 

causado pela má compreensão das necessidades organizacionais. Diante disso, foi 

estabelecida a etapa em pauta para, através dela, determinar as informações, 

funcionalidades e os tipos de sistemas que são necessários à organização.

 Verificar o desempenho dos fornecedores nos últimos fornecimentos: Esta fase foi 

estabelecida porque durante o fornecimento de software pode haver falhas do 

fornecedor e, diante disso, faz-se necessária a utilização do histórico referente ao 

desempenho das fontes de fornecimento, para, nas próximas decisões, ser possível 

analisar o perfil de qualidade dos candidatos à seleção, o que pode diminuir a 

possibilidade de repetirem-se ocorrências inadequadas durante o fornecimento.

 Determinar o custo da mudança para outros fornecedores: A organização pode 

enfrentar uma situação na qual haja necessidade de decidir por manter um ou mais 

fornecedores, ou mudar a fonte de fornecimento. Diante disso, foi estabelecida a fase 

em pauta, que é importante para realizar uma verificação do quanto custará à 

organização a referida mudança.

  Criar um rank com os melhores fornecedores: Esta fase foi definida por causa da 

possibilidade de existirem muitos fornecedores com diferentes desempenhos, o que 

torna importante uma fase para ordená-los segundo seus respectivos níveis de 

qualidade, o que facilitará a escolha do fornecedor. 

 Guardar informações do desempenho do(s) fornecedor(es) escolhido(s) em relação aos 

critérios de avaliação: Esta fase foi estabelecida porque, ao selecionar softwares, é 

necessário considerar informações de decisões anteriores, o que poderá proporcionar 

uma melhor análise da seqüência de decisões tomadas anteriormente e, 

consequentemente, ter mais informações ao tomar a decisão atual.
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 Ao comprar novos sistemas os softwares antigos serão descartados: Essa fase consiste 

em o decisor, ao adquirir novos sistemas, escolher descartar aqueles que possuem ou 

acrescentar à infra-estrutura atual as novas aquisições.

 Verificar histórico de desempenho dos softwares referentes aos critérios de avaliação: 

Consiste em analisar o desempenho dos softwares adquiridos previamente, daqueles 

que interagirão com os novos sistemas, ou dos que são de algum departamento da 

empresa, para indicar os níveis de cada um segundo os critérios de avaliação. Esta fase 

foi definida porque, antes de adquirir novos softwares, é relevante conhecer 

características dos sistemas que já estão implantados na organização, pois isso 

possibilitará a obtenção de informações como o “nível” de usabilidade global referente 

aos softwares existentes na empresa ou em alguma de suas funções (o que influencia 

no tempo de treinamento do usuário e na sua produtividade) e o nível de portabilidade 

entre os sistemas atuais. 

 Determinar o custo da mudança tecnológica: Ao adquirir novos sistemas, se os 

gestores da organização decidirem descartar a infra-estrutura de software atual, é 

importante verificar o quanto essa mudança custará à organização, pois, após essa 

análise, haverá mais informações para justificar substituições, ou a adição das novas 

aquisições à  infra-estrutura de software atual. Diante dessa situação, foi criada, para 

inserção no modelo proposto, a fase em discussão.

 Selecionar Software: Esta etapa consiste em criar um rank das melhores alternativas 

de sistemas disponíveis no mercado e foi estabelecida porque existe a possibilidade de 

existirem vários sistemas candidatos à seleção e a avaliação deles requerer muitas 

informações (possivelmente conflitantes e oriundas de diferentes fontes), além de 

comparações simultâneas e uso de critérios conflitantes. Diante disso, percebeu-se que 

o uso de algum mecanismo para ordenar as alternativas de sistemas segundo suas 

respectivas qualidades deve ser adotado. 

 Guardar informações do desempenho dos softwares em relação aos critérios de 

avaliação: Na seleção de software empresarial, é importante considerar as informações 

provenientes das decisões anteriores, relacionadas aos softwares previamente 

adquiridos; isto é importante por que possibilita, nas próximas seleções, a realização 

de análises para que a decisão seja mais eficaz. 

 Abaixo, pode-se visualizar o fluxograma de decisão proposto (figura 4.1) e maiores 

informações sobre cada uma de suas fases. 
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Figura 4.1 – Fluxograma do modelo de seleção de software empresarial proposto      

(O autor).

 Determinar as necessidades da organização: Isso pode ser realizado através das fases 

referentes à elicitação e análise de requisitos, as quais possibilitam a compreensão do 

escopo do problema em pauta, bem como de sua complexidade. Diante disso, no 

modelo proposto, foi acrescentada a fase em discussão (que corresponde às etapas de 

elicitação e análise de requisitos mencionadas acima). Através dela é possível obter 

informações sobre: critérios a serem utilizados, existência ou não da necessidade de 

tomar decisões parciais de aquisição até que novas informações sejam obtidas 

(tornando possível a execução da decisão final), quantidade de fontes de fornecimento, 

necessidade da troca de fornecedor, métricas a serem usadas, possibilidade de 

considerar várias opiniões para estabelecer os parâmetros do modelo proposto etc.

 Verificar o desempenho dos fornecedores nos dois últimos fornecimentos: Consiste 

em analisar o histórico de desempenho dos fornecedores que já trabalharam para 

organização, com o intuito de verificar se houve uma redução da qualidade ao fornecer 

softwares. 
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Essa análise pode servir como referência de escolha para o decisor, quando, na etapa 

referente à criação do rank das melhores fontes de fornecimento, um dos ex-

fornecedores estiver em segundo lugar na avaliação, mas possuir um desempenho 

semelhante ao do primeiro (que nunca forneceu software). Além disso, o referido 

histórico pode servir como critério de desempate, se as três melhores alternativas de 

fornecedores (apresentadas no rank) tiverem desempenho semelhante e já forneceram 

à organização.

A consideração do histórico em pauta poderá ser feita através da indicação da 

posição do fornecedor nos ranks referentes aos dois últimos fornecimentos e do 

desempenho dele em cada critério; isso possibilitará ao decisor verificar se houve uma 

queda significativa da qualidade em algum critério, bem como a ocorrência de 

melhora. Essas comparações devem ser feitas também na fase “Indicar o desempenho 

dos melhores fornecedores e o histórico do atual” considerando suas informações 

(posição no rank e histórico de desempenho nos critérios). Diante disso, o decisor 

poderá verificar, por exemplo, se houve redução ou aumento da qualidade de algum 

fornecedor em relação às três seleções (duas anteriores e a atual) e identificar se é 

pertinente ou não escolhê-lo, além de verificar se é factível adotar um fornecedor novo 

(que nunca forneceu à organização) ao invés de escolher algum antigo.  

 Determinar o custo da mudança para outro(s) fornecedor(es): A identificação do custo 

em pauta pode ser realizada considerando aspectos como: custo financeiro do novos 

softwares, ônus advindo do possível descarte dos sistemas existentes por falta de 

compatibilidade, possibilidade de aumento do esforço necessário para instalação dos 

novos sistemas por causa de baixa compatibilidade, possibilidade de ocorrer aumento 

no tempo de treinamento dos funcionários e possível necessidade de mudar a infra-

estrutura de hardware.  

 Criar um rank com os melhores fornecedores disponíveis: A criação de um rank dos 

melhores fornecedores disponíveis (na atual seleção) pode ser feita considerando-se o 

desempenho de cada um nos critérios de avaliação. A referida ordenação possibilita 

que sejam verificadas, na próxima fase do fluxo de decisão (indicar o histórico dos 

melhores fornecedores e do atual), dentre os fornecedores do rank, as informações 

históricas daqueles que tiveram os melhores desempenhos. 
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 Indicar o desempenho dos melhores fornecedores e histórico do atual (ou dos atuais): 

Essa fase consiste em possibilitar a comparação, pelo decisor, entre o desempenho de 

seu(s) atual(is) fornecedor(es), as ex-fontes de fornecimento e os primeiros do rank

atual. Se as atuais fontes de fornecimento, por exemplo, não estiverem entre as 

primeiras melhores alternativas, mas possuírem desempenho bem próximo destas e 

tiverem um bom histórico, o decisor poderá manter os mesmos fornecedores, uma vez 

que eles possuem uma qualidade semelhante a dos primeiros (considerando os 

critérios utilizados para criação do rank)  além de aceitável histórico de fornecimento; 

por outro  lado, um ex-fornecedor pode ser escolhido por ter bom histórico de 

desempenho e estar  entre os melhores da seleção atual. Essas são apenas duas 

possibilidades de ocorrências, mas, provavelmente, é possível ocorrerem outros tipos 

de situações, o que dependerá da circunstância enfrentada e da maturidade do decisor 

para escolher. 

 Guardar informações do desempenho do(s) fornecedor(es) escolhido(s) em relação aos 

critérios de avaliação e sua posição no rank: Consiste em arquivar, a cada seleção, as 

informações da(s) fonte(s) de fornecimento referentes ao desempenho nos critérios e 

posição no rank, para possibilitar análises em próximas seleções. 

 Decidir (ao comprar novos sistemas) se os antigos serão descartados: Os gestores de 

uma organização poderão sentir a necessidade de decidir entre manter a infra-estrutura 

de software atual ou adicionar a ela as novas aquisições, pois a adição de novos 

sistemas aos atuais pode não ser viável devido a fatores como o tempo de vida dos 

softwares antigos ou incompatibilidade, por exemplo. Por outro lado, o descarte da 

infra-estrutura atual pode, por exemplo, ser economicamente inviável.  Considerando-

se esta situação, a fase em pauta foi estabelecida para o modelo proposto.

 Verificar o histórico de desempenho dos softwares referente aos critérios de avaliação: 

Esta fase é realizada através de um índice geral que indique, para cada critério, o nível 

global do conjunto de sistemas avaliado, por exemplo, a portabilidade global dos 

sistemas existentes na organização; em outras palavras, o referido índice indica a 

quantidade de softwares presentes na organização que possuem uma determinada 

característica, por exemplo, baixa ou elevada usabilidade e baixa ou alta portabilidade. 
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O índice em pauta tem as classes indicadoras de desempenho Altíssima ([0,91;1]), 

Alta ([0,61;0,9]), Média ([0,31;0,6]), Baixa ([0,1;0,3]) e Baixíssima (0), nas quais cada 

alternativa de software será classificada segundo o valor numérico que lhe for 

atribuído, considerando-se seu desempenho em cada critério após normalização da 

matriz de decisão. 

As classes mencionadas acima foram propostas pelos autores deste trabalho. Como o

intervalo de valores da matriz de decisão é entre zero e um, após normalização, e, na 

seleção em pauta, maior valor indica que o software possui maior qualidade, foi crida 

a classe Altíssima (para valores entre 0,91 e 1) e Baixíssima (para valores iguais a 

zero), as quais indicam que o sistema avaliado possui, respectivamente, altíssima ou 

baixíssima qualidade. Os demais grupos (classes) foram estabelecidos seguindo a 

mesma lógica de desempenho. 

Ao analisar o histórico em pauta, deve-se verificar a quantidade de softwares que 

foram classificados, para cada critério, a uma categoria e mostrar a freqüência ao 

decisor.  Isso possibilita, por exemplo, que ele verifique questões como o nível de 

portabilidade e usabilidade dos sistemas atuais, o que servirá de alerta em relação às 

novas aquisições para evitar que elas aumentem, se possível, a quantidade de 

softwares com baixa portabilidade ou que são difíceis de operar. 

 Determinar o custo da mudança tecnológica: Esta etapa pode ser realizada levando-se 

em consideração aspectos como preço total das novas aquisições, possível aumento do 

tempo de treinamento dos funcionários e nível de modificação nos processos 

organizacionais.

 Selecionar software: Esta fase pode ser realizada através da criação de um rank das 

melhores alternativas de sistemas disponíveis no mercado considerando-se a elicitação 

das preferências do decisor em relação a aspectos como estabelecimento dos critérios, 

suas respectivas importâncias e desempenho de cada software na avaliação.  

 Guardar informações do desempenho dos softwares em relação aos critérios de 

avaliação: Nesta etapa, é realizado o arquivamento do desempenho de cada software 

selecionado em relação aos critérios de avaliação e a posição das primeiras 

alternativas no rank. 
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Além disso, deve-se realizar a classificação mencionada na etapa “Verificar o histórico 

de desempenho dos softwares referente aos critérios de avaliação”, a qual consiste em 

atribuir cada alternativa a uma das classes cognominadas como Altíssima ([0,91;1]), 

Alta([0,61;0,9]), Média (0,31;0,6]), Baixa ([0,1;0,3]) e Baixíssima (0), para as quais os 

respectivos valores entre parênteses são utilizados como referência para realizar a 

classificação segundo o desempenho em cada critério.     Essas informações são 

importantes para realização de análises, na fase “Verificar o histórico de desempenho 

dos softwares referente aos critérios de avaliação” durante as próximas seleções.

4.1 Características da Aplicação dos Métodos SMARTS e SMARTER no 

Modelo Proposto para Seleção de Software Empresarial.

Os métodos SMARTS e SMARTER deverão ser aplicados nas fases “Criar um Rank

dos melhores fornecedores disponíveis” e “Selecionar Software”.

4.1.1 Definição dos Atributos

Sistemas de informação são muito importantes às organizações, pois são usados em seus 

diferentes níveis hierárquicos, focando a eficiência das operações e eficácia da gestão. Esses 

sistemas, dentre outras coisas, podem influenciar as forças competitivas, possibilitando à 

organização, através de apoio a suas estratégias, responder de maneira mais adequada ao 

mercado dinâmico no qual está inserida, (Laudon & Laudon, 1999).

De maneira geral, os sistemas de informação são utilizados para possibilitar as 

organizações obterem vantagem competitiva através da resolução de seus problemas internos 

e capacitando-as a responder de maneira mais eficaz às mudanças do ambiente competitivo. 

Isso pode ser feito através da aquisição de uma infra-estrutura de software adequada, mas 

muitas empresas não estão obtendo os retornos que almejam com a referida aquisição, o que é 

ocasionado, dentre outras coisas, por uma escolha inadequada das tecnologias a serem 

empregadas, Audy & Cidral (2005). A escolha de software é um processo complicado, uma 

vez que necessita ser baseada em particularidades tanto organizacionais quanto tecnológicas, 

(Costa 2003; Keil & Tiwana, 2006).

Considerando-se as informações mencionadas acima, no modelo proposto, são 

utilizados atributos de natureza organizacional, além tecnológica, para caracterizar bem os 

softwares que deverão ser adquiridos pelos decisores da organização.
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Os referidos atributos tratam de aspectos técnicos que influenciam bastante o 

desempenho dos softwares considerando sua eficácia no apoio às atividades da organização e 

abrangem também detalhes de natureza estratégica. O intuito com isso é possibilitar a 

avaliação dos sistemas de softwares como um todo, ou seja, considerando tanto sua natureza 

tecnológica quanto a de seu ambiente operacional (neste caso, a empresa). No anexo 1, podem 

ser visualizados alguns atributos (características) utilizados; eles, além de serem provenientes 

da ISO (o que possibilita uma maior generalização do modelo em relação a sua aplicação) são 

condicionalmente independentes, segundo seus autores. 

As métricas utilizadas para medir o desempenho dos softwares em cada atributo são de 

um padrão internacional (ISO 9621-2); esse fato é importante para uma maior generalização 

da aplicação do modelo.

Ao selecionar softwares, é necessário escolher fornecedores, pois um mau fornecedor 

pode fazer com que os objetivos organizacionais relacionados à seleção de software não sejam 

alcançados. Essa escolha deve ser realizada através de várias características adequadas, com o 

intuito de caracterizar bem os fornecedores candidatos à seleção. No modelo proposto, são 

utilizados atributos (critérios) mencionados na literatura para fazer a referida caracterização, 

ver anexo 2.

4.1.2 Alternativas para Avaliação

As alternativas a serem avaliadas são softwares candidatos à seleção para auxiliar 

alguma organização na execução de suas atividades. Eles podem ser portais corporativos, 

ferramentas de programação, sistemas operacionais, sistemas ERP, sistemas gerenciadores de 

banco de dados etc. Como há vários fornecedores de softwares disponíveis no mercado, as 

fontes de fornecimento são outras alternativas para avaliação utilizadas neste modelo. 

4.1.3 Criação da Matriz de Decisão e Obtenção dos Pesos de cada Critério

A matriz de decisão consiste de uma matriz que contém alternativas a serem avaliadas 

representando suas linhas, critérios representantes de suas colunas e cada entrada (valor da 

célula da matriz) o desempenho de cada alternativa em relação a um critério.  
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Considerando-se a seleção de software, as variáveis chamadas X (ou Y) associadas às 

métricas referentes aos critérios, podem assumir, por exemplo, os seguintes valores com seus 

respectivos significados: 0<= X <= 1 (mais próximo de um melhor), X>0 (o menor é melhor), 

0<=X (o menor e próximo de zero é melhor), 0<=X (o maior é melhor), X>0 (maior é melhor) 

e categóricas, que assumem valores 1, 2 ou 3  ou ainda 1ou 2, segundo sua classificação; neste 

caso, maior valor indica que a característica avaliada no software apresenta-se mais adequada 

e menor valor indica que a característica é menos apropriada, respectivamente.

Levando-se em consideração a estrutura da ISO 9126-1 e 9126-2, bem como os tipos de 

métricas utilizadas, as quais possuem os valores representados por letras (X ou Y), utilizou-se 

o seguinte esquema para gerar o desempenho de cada software (alternativa) em cada 

subcaracterística: 

Figura 4.2 Característica principal (confiabilidade) e subcaracterística,  juntamente 

com os possíveis valores de suas respectivas métricas (O autor,2007).

 Onde: 

M1, M2, ..., MN  são diferentes tipos de métricas; 

X = 1 ou 2; X=1, 2 ou 3; 0<=X<=1e X>0 são os tipos de valores  que 

cada métrica pode assumir.

Diante disso, deve-se somar os valores das métricas (aquelas em que valores menores 

são mais desejáveis, devem ter seu valor original substituído pelo resultado obtido através da 

fórmula “1/valor original”; ver Gomes et al. (2002)) para cada subcaracterística (maturidade, 

tolerância à falhas e recuperabilidade, neste exemplo) e o resultado será o desempenho do 

software nela.

M1, M2, M3, . . ., MN 

X = 1 ou 2 X=1, 2 ou 3 0<=X<=1

e 

X>0

M1, M2, M3, . . ., MN 

M1, M2, M3, . . ., MN 
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 Após a etapa mencionada acima, para obter a matriz de decisão referente à seleção de 

software, será necessária a atribuição de pesos aos subatributos dos critérios de avaliação, 

para indicar o quanto cada um é importante na composição do desempenho da alternativa em 

cada critério. Isso poderá ser feito, para cada alternativa, através do cálculo da média (ou 

média ponderada) entre o desempenho dela em cada subatributo. O resultado do cálculo será o 

desempenho da alternativa no critério e deverá ser colocado na matriz de decisão. 

Essa abordagem é primordial para definir qual subatributo é mais importante na 

composição do atributo principal (características da qualidade de software), por exemplo: Na 

portabilidade (atributo principal) a adaptabilidade, conformidade, analisabilidade e 

capacidade para substituir (subatributos) podem ser mais importantes para o decisor do que a 

capacidade para ser instalado, consequentemente, ele atribuirá menor peso a este último, o 

que pode ser realizado, como mencionado anteriormente, através da média ponderada entre o 

desempenho da alternativa em cada um, neste caso, adaptabilidade, conformidade, 

analisabilidade, capacidade para substituir e capacidade para ser instalado. Após isso, o 

resultado (que indicará o desempenho da alternativa no critério portabilidade) deverá ser 

colocado na matriz de decisão. 

Na seleção de fornecedores, como há apenas características e métricas, o valor destas 

deve ser somado para obter o desempenho das alternativas nos critérios, lembrando-se que 

métricas em que valores menores são mais desejáveis, devem ter seu valor original substituído 

pelo resultado obtido através da fórmula “1/valor original”; ver Gomes et al. (2002). 

Os atributos relacionados aos fornecedores devem ser colocados em ordem decrescente 

de importância, através da técnica indicada em Edwards & Barron (1994). Além disso, 

deverão ser estabelecidos os pesos de cada atributo, valendo-se também de mecanismos 

indicados para serem utilizados juntamente com os métodos propostos pelos autores citados 

acima.

Quanto aos atributos relacionados com os softwares (características da qualidade), eles 

deverão ser ordenados, do maior para o menor, segundo o seu grau de importância, através da 

técnica indicada para uso na aplicação dos métodos SMARTS e SMARTER, (Edwards & 

Barron, 1994). O peso de cada um deles deverá ser estabelecido através da troca de pesos 

(SMARTS) ou do ROC (SMARTER).
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4.1.4 Utilidade Unidimensional

O cálculo da utilidade unidimensional para cada alternativa deverá ser realizado através

da seguinte equação: 

 XU hkk
 (5)

Onde Uk (Xhk) corresponde à utilidade unidimensional do atributo K referente ao objeto 

de avaliação h. Para isso, as utilidades unidimensionais são consideradas lineares.  

Os limites superior e inferior das funções utilidade deverão ser estabelecidos tomando-

se como referência a faixa de desempenho das alternativas em cada atributo, pois o conjunto 

de alternativas para avaliação estará disponível. 

4.1.5 Utilidade Multiatributo

A função de agregação aditiva deverá ser utilizada no modelo proposto para reunir a 

utilidade unidimensional de cada alternativa em um escalar (utilidade multiatributo). Abaixo, 

há a equação da referida função de agregação. 

 



K

k
hkhkh XUWU

1

. (5)

Onde 

Uh = Utilidade multiatributo do objeto de avaliação h. 

Wk = Peso do atributo de ordem k.

Uh (Xhk) = Utilidade unidimensional do atributo k, do objeto de avaliação h. 

Após a utilização da fórmula acima, as alternativas são colocadas em ordem descendente de 

utilidade, ou seja, as que possuírem maior utilidade multiatributo serão colocadas no topo do 

rank. 
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4.2 Simulação Numérica 

Para ilustrar o modelo proposto, foi realizada uma simulação numérica considerando a 

seleção de software de Gestão de Ativos e o uso dos métodos SMATS e SMARTER. Diante 

disso, como mencionado anteriormente, a aplicação dos referidos métodos foi realizada nas 

fases “Criar um Rank dos Melhores Fornecedores Disponíveis” e “Selecionar Software” do 

fluxograma proposto. 

O decisor foi uma profissional que trabalhou em uma organização pertencente ao setor 

elétrico e que já teve experiência com a aquisição de softwares de Gestão de Ativos. 

Os critérios usados na avaliação de cada fonte de fornecimento, segundo a ordem de 

importância atribuída pelo decisor, foram: interferência em processos organizacionais, 

qualidade do suporte técnico e administrativo, qualidade no fornecimento, qualidade do 

produto e custo (para maiores detalhes, ver apêndice 1). 

Em relação à seleção de software, os critérios usados, considerando a ordem de 

importância indicada pelo decisor, foram: funcionalidade, eficiência, usabilidade, 

confiabilidade, portabilidade e manutenibilidade.

4.2.1 Seleção de Fornecedores com o Método SMARTS 

Para melhor disposição das tabelas referentes à seleção das fontes de fornecimento, 

foram atribuídos rótulos aos critérios usados, veja a tabela 4.1. Além disso, para não 

mencionar o nome dos fornecedores, foi utilizada uma nomenclatura diferente da real.

Tabela 4.1 Critérios e seus respectivos rótulos.

Rótulos Critérios

C1 Qualidade no fornecimento

C2 Qualidade do produto

C3 Qualidade do suporte técnico e administrativo

C4 Interferência em processos organizacionais

C5 Custo
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4.2.1.1 Matriz de Decisão

Na tabela 4.2, pode-se visualizar a matriz de decisão referente à seleção de fornecedores, a 

qual possui as alternativas para avaliação e o desempenho delas em cada critério.

Tabela 4.2 Matriz de decisão referente à seleção de fornecedores. 

Critérios

C3 C4 C2 C1 C5

Alternativas

F1 4 5 2 1 3

F2 5 4 2 1 2

F3 3 4 3 0,333333333 3

F4 3 4 2 0,5 2

F5 4 3 2 0,5 2

F6 2 4 4 0,333333333 3

F7 3 3 4 0,5 2

F8 3 3 3 0,5 2

4.2.1.2 Alternativas Dominadas

Ao inspecionar os valores da matriz de decisão da tabela 4.2, nota-se que, considerando 

todos os atributos, não há alguma alternativa dominante, bem como dominada. 

4.2.1.3 Utilidade Unidimensional

Considerando a “estratégia da aproximação heróica”, e, conseqüentemente, que cada 

função utilidade unidimensional é linear, os valores da matriz de decisão (para cada atributo, 

separadamente) foram adotados como utilidade de única dimensão para cada alternativa.

4.2.1.4 Ordem dos Critérios (Segundo Grau de Importância) e Seus Respectivos Pesos 

De posse dos critérios de avaliação, foi solicitado ao decisor que ordenasse cada um 

segundo o grau de importância para ele; após isso, foi requerido que o deciosor atribuísse 

peso a cada critério em uma escala de 1 a 100. O processo para atribuição de pesos foi 

realizado através de técnicas indicadas para uso durante a aplicação do método SMARTS, 

como indicado em Edwards & Barron (1994) e mencionado no tópico deste trabalho chamado 

“Etapas para utilização do SMARTS”; além disso, no referido processo, foi levado em 

consideração o intervalo de valores de cada critério, tomando-se por base as alternativas de 

avaliação disponíveis.
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Nas tabelas 4.3 e 4.4, pode-se verificar a ordem dos critérios, segundo sua importância 

para o decisor, além de seus pesos antes e após normalização, a qual foi realizada dividindo-se 

cada peso atribuído pelo tomador da decisão pela soma total dos pesos. 

Tabela 4.3 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, 

bem como seus respectivos pesos (não normalizados) e rótulos.  

Rótulos Critérios em ordem de importância Pesos

C4 Interferência em processos organizacionais 100

C3 Qualidade do suporte técnico e administrativo 60

C1 Qualidade no fornecimento 50

C2 Qualidade do produto 25

C5 Custo 15

Tabela 4.4 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, 

bem como seus respectivos pesos (normalizados) e rótulos. 

Rótulos Critérios em ordem de importância Pesos

C4 Interferência em processos organizacionais 0,408

C3 Qualidade do suporte técnico e administrativo 0,244

C1 Qualidade no fornecimento 0,204

C2 Qualidade do produto 0,102

C5 Custo 0,061

4.2.1.5 Utilidade Multiatributo

A utilidade multiatributo foi calculada através da fórmula abaixo, ver Edwards & 

Barron (1994).

 



K
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.                (5)

Onde 

Uh = Utilidade multiatributo do objeto de avaliação h. 

Wk = Peso do atributo de ordem k.

Uh (Xhk) = Utilidade unidimensional do atributo k, do objeto de avaliação h. 
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Na tabela 4.5, pode-se visualizar a utilidade multiatributo para cada fornecedor.

Tabela 4.5 Utilidade multiatributo de cada fornecedor.

Fornecedores Utilidade Multiatributo

F1 0,840
F2 0,840
F3 0,573
F4 0,560
F5 0,580
F6 0,593
F7 0,660
F8 0,600

4.2.1.6 Considerações Sobre a Seleção de Fornecedores

Como é possível verificar na tabela 4.6, houve empate entre os fornecedores F1 e F2, 

mas, para realizar a escolha final tanto do fornecedor quanto do software, é necessário avaliar 

os programas de uma parcela do grupo de fornecedores analisados. Diante disso, foram 

escolhidos pelo decisor, para serem avaliados, os softwares de manutenção referentes às 

quatro melhores fontes de fornecimento.

Tabela 4.6 Ordenação dos fornecedores após a aplicação do SMARTS e Utilidade 

Multiatributo

Fornecedores Utilidade Multiatributo

F2 0,840
F1 0,840
F7 0,660
F8 0,600
F6 0,593
F5 0,580
F3 0,573
F4 0,560

4.2.2 Seleção e Software com o Método SMARTS

A seleção de software está bastante relacionada com a de seus fornecedores e, para ser 

realizada, é possível selecionar primeiro o sistema e depois a fonte de fornecimento, ou 

proceder de maneira inversa. No primeiro caso, elimina-se a possibilidade de não ser 

escolhido o software que possui as melhores características técnicas, mas corre-se o risco de 

ser adotado um fornecedor inadequado; já no segundo (escolhendo-se primeiro a fonte de 

fornecimento), o melhor sistema disponível no mercado (considerando-se os critérios 

técnicos) poderá não ser escolhido porque seu fornecedor não foi selecionado, porém, é 

eliminada a possibilidade de escolher um mau fornecedor e, além disso, pode-se selecionar 
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um software que seja adequado à organização. Diante disso, neste trabalho, procede-se 

primeiro com a escolha das fontes de fornecimento e depois com a dos softwares.       

Assim como na seleção de fornecedores, nesta etapa, para melhor disposição das 

tabelas, foram atribuídos rótulos aos critérios usados, veja a tabela 4.7. Além disso, para não 

mencionar o nome dos softwares, foi utilizada uma nomenclatura diferente da real.

Tabela 4.7 Critérios e seus respectivos rótulos.

Rótulos Critérios

C1 Funcionalidade

C2 Confiabilidade

C3 Usabilidade

C4 Eficiência

C5 Manutenibilidade

C6 Portabilidade

Nos anexos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, pode-se visualizar as métricas utilizadas na simulação; já 

no apêndice 3, é possível observar o desempenho dos softwares (após utilizar as referidas 

métricas) em cada subcaracterística da qualidade presente na ISO 9621-1.

4.2.2.1 Matriz de Decisão

Na tabela 4.8, pode-se verificar a matriz de decisão referente à seleção de software, a 

qual possui as alternativas para avaliação e o desempenho delas em cada critério.

Tabela 4.8 Matriz de decisão referente à seleção de software.

Critérios

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Softwares
S1 1,755 3,710 0,503 0,577 3,906 0,376
S2 1,235 2,370 0,523 0,584 2,143 0,370
S3 0,383 1,521 0,345 0,729 3,880 0,215
S4 0,341 1,594 0,372 0,800 4,046 0,273

4.2.2.2 Alternativas Dominadas

Ao analisar a matriz de decisão da tabela 4.8, pode-se verificar que, considerando todos 

os critérios, não há alguma alternativa dominante, bem como dominada. 
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4.2.2.3 Utilidade Unidimensional

Assim como na seleção de fornecedores, aqui, se considerou a “estratégia da 

aproximação heróica” e, conseqüentemente, que cada função utilidade unidimensional é 

linear. Diante disso, os valores da matriz de decisão (para cada atributo, separadamente) 

foram adotados como utilidade de única dimensão para cada alternativa.

4.2.2.4 Ordem dos Critérios (Segundo Grau de Importância) e Seus Respectivos Pesos 

Nesta etapa, foi solicitado ao decisor que ordenasse os critérios segundo o grau de 

importância para ele; após isso, foi requerido que o decisor atribuísse pesos a cada critério em 

uma escala de 1 a 100. Aqui, como na seleção de fornecedores, o processo para atribuição de 

pesos foi realizado através de técnicas indicadas para uso durante a aplicação do método 

SMARTS, como indicado em Edwards & Barron (1994) e mencionado no tópico deste 

trabalho chamado “Etapas para utilização do SMARTS”; além disso, no referido processo, foi 

levado em consideração o intervalo de valores de cada critério, tomando-se por base as 

alternativas de avaliação disponíveis.

Nas tabelas 4.9 e 4.10, respectivamente, pode-se verificar a ordem dos critérios, 

segundo sua importância para o decisor, bem como seus respectivos pesos antes e após a 

normalização. 

Tabela 4.9 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, 

bem como seus respectivos pesos (não normalizados).

Critérios em ordem de importância Pesos

funcionalidade 100

eficiência 95

usabilidade 90

confiabilidade 80

portabilidade 70

manutenibilidade 60
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Tabela 4.10 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, 

bem como seus respectivos pesos (normalizados).

Critérios em ordem de importância Pesos

funcionalidade 0,2020

eficiência 0,1919

usabilidade 0,1818

confiabilidade 0,1616

portabilidade 0,1414

manutenibilidade 0,1212

4.2.2.5 Utilidade Multiatributo

A utilidade multiatributo para cada software de manutenção foi calculada através da 

mesma fórmula utilizada na seleção de fornecedores e pode ser visualizada na tabela 4.11. 

Tabela 4.11 Utilidade multiatributo dos softwares de manutenção.

Softwares Utilidade Multiatributo

S1 0,935

S2 0,770

S4 0,653

S3 0,602

4.2.2.6 Considerações Sobre a Seleção de Software

Ao analisar a tabela 4.11, percebe-se que o desempenho de cada software foi bem 

distinto e que o melhor sistema é o S1 (da fonte de fornecimento F1) a qual foi considerada, 

após a seleção de fornecedores, como a melhor alternativa (empatando com a F2). 

4.2.3 Análise de Sensibilidade

Abaixo, são realizadas considerações sobre o impacto da variação do peso de cada 

critério (um após o outro) nos ranks das fontes de fornecimento e dos softwares, obtidos a 

partir da utilização do método SMARTS. Isso foi realizado para verificar a adequação do 

modelo à seleção em pauta. 
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4.2.3.1 Seleção de Fornecedores

O peso original fornecido pelo decisor para cada critério foi alterado três unidades para 

mais e para menos (exceto nos casos em que o critério tinha o peso máximo, ou seja, 100; 

nesta situação, a variação foi de três unidades para menos). A modificação dos pesos foi feita 

em três unidades porque o intervalo criado (peso original menos 3 até peso original mais 3) 

pode ser considerado significativo para  execução da análise de sensibilidade. Como exemplo, 

considere que a um critério foi atribuído o peso 60, nesta circunstância, foram realizadas 

alterações para 57, 58, 59, 61, 62 e 63. Após cada alteração, foi realizada uma verificação 

para detectar se ocorreu alguma mudança na ordenação final das alternativas e identificar 

algum impacto negativo na execução do modelo.

Na tabela 4.12, pode-se verificar o intervalo de variação dos pesos referentes à seleção 

de fornecedores.

Tabela 4.12 Intervalo de variação dos pesos na análise de sensibilidade. 

Critérios Peso atribuído pelo decisor Intervalo de variação na 

análise de sensibilidade 

C4 100 97 - 100

C3 60 57 - 63

C1 50 47 - 53

C2 25 22 - 28 

C5 15 12 - 18

Em relação aos dois critérios de maior importância para o decisor (interferência em 

processos organizacionais e qualidade do suporte técnico e administrativo, respectivamente) 

as alterações nos pesos não acarretaram modificação na ordenação final. Entretanto, 

considerando-se os demais critérios (qualidade no fornecimento, qualidade do produto e 

custo) as modificações provocaram mudanças na ordem existente entre as duas melhores 

alternativas (F1 e F2), as quais anteriormente ficaram empatadas (considerando a seleção 

original, ou seja, com os pesos atribuídos pelo decisor).



Capítulo 4 Modelo Proposto

61

 Nos casos em que houve acréscimo nos pesos, a alternativa F1 passou a ter melhor 

desempenho do que a F2; já nas situações em que houve decréscimo, a alternativa F2 ficou 

com desempenho melhor do que a F1, mas em todos os casos, a ordem entre as demais fontes 

de fornecimento (F7, F8, F6, F5, F3 e F4, respectivamente) não foi alterada. 

Ao analisar a situação acima, percebeu-se que as alterações ocorridas não acarretaram 

danos à execução do modelo, pois, nos casos em que houve  alteração do rank, ocorreu apenas 

um desempate entre as duas melhores alternativas (F1 e F2), ficando ambas em posições 

adjacentes e como as duas melhores opções de fornecimento. Além disso, os dois 

fornecedores em pauta possuem desempenho semelhante nos critérios em que a referida 

modificação dos pesos foi realizada. Outro aspecto importante é que, ao passar para seleção 

do software, os sistemas dos dois fornecedores mencionadas acima (F1 e F2) foram atribuídos 

pelo decisor ao conjunto de avaliação. 

4.2.3.2 Seleção de Software

Assim como na seleção de fornecedores, aqui, o peso original fornecido pelo decisor, 

para cada critério, também foi alterado três unidades para mais e para menos. Após cada 

alteração, foi realizada uma verificação para detectar se ocorreu alguma alteração na ordem 

final das alternativas e identificar algum impacto negativo na execução do modelo.

As alterações nos pesos não acarretaram modificação na ordem final dos softwares. Isso 

evidencia que, embora o decisor não conseguisse estabelecer cada peso precisamente, há um 

considerável intervalo (que foi testado) em volta deles (dos pesos) para o qual a ordenação 

final das alternativas não foi alterada.

4.2.4 Utilização do Método SMARTER

Utilizando-se o método SMARTER, ao variar a quantidade de critérios, os pesos destes 

são modificados, ver Edwards & Barron (1994). Nas tabelas 4.13 e 4.14 estão expostos os 

pesos utilizados neste trabalho.

Tabela 4.13 Pesos relacionados à seleção de fornecedores.

Ordem dos Critérios 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º

Pesos 0.4567 0.2567 0.1567 0.0900 0.0400
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Tabela 4.14 Pesos relacionados à seleção de software.

Ordem dos Critérios 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º

Pesos 0.4083 0.2417 0.1583 0.1028 0.0611 0.0278

Com o uso do SMARTER na seleção de fornecedores, as alternativas F1 e F2 ficaram 

tecnicamente empatadas em primeiro lugar no rank com desempenhos iguais a 0,8404166 e 

0,8404100, respectivamente. Além disso, a ordenação relacionada às demais alternativas 

permaneceu igual àquela na qual o SMARTS foi usado, sendo que os fornecedores F3 e F4 

ficaram empatados tecnicamente (desempenhos iguais a 0,5507783 e 0,5493866, 

simultaneamente), mas permaneceram, como  no rank obtido ao utilizar o SMARTS, sendo as 

duas piores opções.

Diante do que foi exposto acima, pode-se notar que as alternativas F1 e F2 foram as 

melhores fontes de fornecimento, tanto ao utilizar o SMARTS quanto o SMARTER, sendo 

que com este houve empate técnico e com aquele o desempenho foi precisamente igual. 

Semelhantemente, as alternativas F3 e F4 foram as piores, sendo que, ao utilizar o 

SMARTER, houve empate técnico, já com o SMARTS, as referidas alternativas tiveram 

desempenhos bem distintos. Diante disso, nota-se que o modelo de seleção referente aos 

fornecedores pode ser aplicado com segurança, pois não houve alteração (quando foram 

utilizados os dois métodos em pauta) no conjunto de alternativas a ser avaliado na seleção de 

software.

Em relação à fase para seleção de software, a utilização dos dois métodos em pauta 

possibilitou o encontro da mesma ordenação final. Além disso, em ambos os casos, não houve 

empate entre alternativas.

Levando-se em consideração os argumentos citados acima, pode-se concluir que o 

modelo proposto para seleção tanto de softwares quanto de suas fontes de fornecimento pode 

ser aplicado nos casos em que o decisor prefere compensar o mau desempenho das 

alternativas em algum critério com um bom em outro(s).

4.2.5 Histórico Referente ao Processo de Seleção

Na seleção de software empresarial executada na presente simulação, considerou-se que 

não havia informações históricas referentes às seleções de softwares anteriores, porém, ao 

final da simulação, foi gerado um conjunto de informações para possibilitar a criação do 

referido histórico.
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Em relação à seleção de fornecedores, deve-se armazenar, considerando-se a simulação 

em pauta, o desempenho da alternativa F1 e suas posição no rank, pois ela é a fonte de 

fornecimento que possui o melhor software de manutenção, segundo as preferências do 

decisor. Nas tabelas 4.15 e 4.16, pode-se verificar as referidas informações destacadas de 

cinza.

Tabela 4.15 Informações históricas referentes à seleção de fornecedores (a).

Métodos Fornecedor Posição no rank Desempenho Geral

SMARTS F1 1.ª 0,8400

SMARTER F1 1.ª 0,8404

Tabela 4.16 Informações históricas referentes à seleção de fornecedores (b).

Fornecedor C3 C4 C1 C2 C5

F1 4 5 2 1 3

Considerando-se a seleção de software, deve-se armazenar a posição do sistema S1 no 

rank, seu desempenho nos critérios de avaliação e sua classificação segundo a performance 

nos critérios. Nas tabelas 4.17, 4.18 e 4.19, pode-se visualizar essas informações.

Tabela 4.17 Informações históricas referentes à seleção de software (a).

Métodos Software Posição no rank Desempenho Geral

SMARTS S1 1.ª 0,935

SMARTER S1 1.ª 0,925

Tabela 4.18 Informações históricas referentes à seleção de software (b).

Critérios

Software C1 C2 C3 C4 C5 C6

S1 1,755 3,710 0,503 0,577 3,906 0,376
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Tabela 4.19 Informações históricas referentes à seleção de software (c).

Critérios

Software

( S1)
C1 C2 C3 C4 C5 C6

Classificação Altíssima Altíssima Alta Alta Alta Altíssima

As informações referentes ao histórico das seleções acima são importantes para 

possibilitar ao decisor, nas próximas aquisições, decidir de maneira mais adequada, pois ele 

terá mais informação para caracterizar o processo de decisão relacionado à escolha de 

software.

4.3 Benefícios Referentes à Utilização do Modelo

Abaixo, são descritos os benefícios advindos da utilização do modelo proposto, 

considerando-se as etapas para seleções de fornecedores e softwares do fluxograma de 

decisão.   

4.3.1 Seleção de fornecedores

Na literatura, foi encontrado um modelo de seleção de software baseado em método de 

apoio a decisão que contempla a seleção de fornecedores, porém, nele, os critérios de seleção 

são específicos para sistemas multimídia. Além disso, o referido modelo não possui uma 

maneira simples para elicitar as preferências do decisor e não abarca o tratamento de 

informações históricas referentes às decisões anteriores. 

Diante disso, o modelo proposto possui a vantagem de ter uma fase exclusiva para seleção de 

fornecedores, baseada em critérios que podem ser utilizados para seleção de softwares em 

geral. Além disso, no referido modelo, são indicadas maneiras de como tratar informações de 

decisões anteriores para serem consideradas nas atuais, o que possibilita ao decisor ter maior 

controle sobre suas fontes de fornecimento e verificar com maior eficácia a adequação de 

cada uma. Outro diferencial do modelo proposto consiste no fato de que ele é baseado em 

métodos de apoio à decisão que possibilitam a elicitação das preferências do decisor de 

maneira simples. 

Em relação à seleção de fornecedores, o modelo proposto também possibilita que sejam 

utilizados diferentes conjuntos de características e métricas dentre as indicadas, o que permite, 

juntamente com o tratamento das informações históricas, uma maneira de executar decisões 

parciais até a final, segundo a disponibilidade de informações.
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 Além disso, o referido modelo possibilita que seja analisada a possibilidade de manter um ou 

vários fornecedores, situação não contemplada nos trabalhos encontrados na literatura 

pesquisada e que apresentam framework ou modelo de apoio à decisão para seleção de 

software.

4.3.2 Seleção de Softwares

Em relação à seleção de software, o modelo proposto possibilita o tratamento de 

informações referentes às decisões anteriores, o que é importante para verificar se, com a 

adição dos novos sistemas, aspectos negativos da infra-estrutura existente serão acentuados ou 

atenuados, tais como “baixa usabilidade” (esse aspecto causa problemas como, por exemplo, 

aumento do tempo de treinamento dos usuários, bem como da probabilidade de ocorrer falha 

humana durante a operação do sistema). Esse tipo de análise pode ser feito para as outras 

características (confiabilidade, eficiência, portabilidade e manutenibilidade) e não foi 

abarcada nos modelos encontrados na literatura pesquisada. 

Além da característica mencionada acima, o modelo proposto possibilita 

(diferentemente dos que foram encontrados na literatura) que decisões parciais de aquisição 

sejam realizadas até que seja oportuno tomar a final, o que é possível por causa do tratamento 

das informações históricas a cada decisão e da possibilidade de usar diferentes quantidades de 

métricas, segundo a quantidade de informações disponível.

Outro aspecto que o modelo elaborado pelos autores deste trabalho possui e que não foi 

encontrado em outros trabalhos da literatura verificada é a consideração do quanto cada 

subcaracterística da qualidade de software (mencionada na ISO 9126-1) é mais importante na 

composição do desempenho do sistema na característica principal.   Em outras palavras, qual 

subcaracterística da qualidade é mais importante para o decisor no momento da decisão. 

Outra característica importante do modelo proposto é que ele pode ser utilizado (caso a 

organização não possua informações históricas e deseje tê-las para usá-las nas próximas 

aquisições) para avaliar a infra-estrutura de software existente na organização e armazenar os 

resultados. 

Além das particularidades mencionadas acima, na fase para selecionar os sistemas, 

também são usados métodos que possibilitam a elicitação das preferências do decisor de 

maneira relativamente simples, diferentemente dos modelos para seleção de softwares 

encontrados na literatura lida. 
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5 CONCLUSÕES

Ao término deste trabalho, notou-se que a seleção de software é uma atividade muito 

importante às organizações, pois estas, muitas vezes, após investirem em algum desses 

sistemas, não conseguem obter o retorno desejado.

Outro aspecto importante que foi notado consiste no fato de que a abordagem 

multicritério é adequada à seleção de software empresarial. O emprego dessa técnica 

possibilita que as alternativas tanto de fornecedores quanto de sistemas sejam melhor 

caracterizadas (o que possibilita uma melhor qualidade na avaliação). Além disso, notou-se 

que o apoio à decisão multicritério é compatível com a necessidade de alinhar o planejamento 

organizacional com o de SI/TI, pois possibilita, através dos critérios e seus respectivos pesos, 

levar em consideração a opinião dos gerentes organizacionais e os de TI.

Em relação à problemática de apoio à decisão que foi adotada, percebeu-se que a 

ordenação é pertinente, pois, como há primeiro a seleção de fornecedores e depois a de 

software, é necessário que seja criado um rank das melhores alternativas de fornecimento para 

depois avaliar os softwares dos melhores fornecedores (segundo a escolha do decisor). Isso é 

importante porque diferentes fontes de fornecimento podem apresentar desempenhos 

semelhantes, mas possuírem softwares com níveis de qualidade significativamente distintos. 

Além disso, considerando apenas a fase de seleção de software, a criação de um rank é 

importante porque se a primeira alternativa não puder ser utilizada por causa de algum 

problema administrativo, pode-se escolher a segunda, caso ela seja considerada adequada sob 

o ponto de vista da avaliação realizada.

Considerando a natureza dinâmica e incremental do processo de decisão em SI/TI, as 

quais suscitam a necessidade de considerar informações históricas a cada seleção, percebeu-se 

que o modelo proposto é aplicável, pois possibilita a tomada de decisões parciais de aquisição 

(valendo-se das informações de decisões anteriores) até a final, o que torna possível decidir 

paulatinamente, à medida que novas informações sobre o problema ficam disponíveis.

Outro fato importante a ser considerado é a constatação (através da revisão da literatura 

e do estudo de caso) de que, na seleção de software empresarial, é importante considerar a 

elicitação das preferências do decisor em relação aos critérios, seus respectivos graus de 

importância e às métricas a serem utilizadas, o que pode ser feito com a aplicação do modelo 

proposto neste trabalho.
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 Além disso, notou-se também que é necessário possibilitar a edução dos escores que 

representam o grau de importância dos subatributos dos critérios usados na seleção em pauta, 

ou seja, que o grau de importância de cada subatributo, na composição do desempenho das 

alternativas de avaliação no atributo principal, seja estabelecido pelo decisor a cada situação 

de seleção.    

Em relação aos métodos multicritério de apoio à decisão utilizados neste trabalho 

(SMARTS e SMARTER), percebeu-se que eles são aplicáveis na seleção de software 

empresarial e que o fato de serem compensatórios favorece suas respectivas utilizações em 

problemas de escolha que apresentam uma natureza compensatória, ou seja, nas situações de 

seleção em que o decisor opta por compensar o desempenho sofrível de uma alternativa em 

um critério por um ganho em outro. 

Levando-se em consideração os argumentos citados acima, pode-se concluir que o 

modelo proposto é adequado ao processo de seleção de software empresarial, pois possibilita 

que ele seja feito de maneira eficaz.

5.1 Dificuldades e Limitações

Em relação às limitações, o modelo proposto foi elaborado para ser aplicado nos casos 

em que a natureza da seleção, tanto de software quanto de fornecedores, é compensatória. 

Além disso, não foi indicado como proceder para realizar as fases: determinar as necessidades 

da organização, determinar o custo da mudança para outro(s) fornecedor(es) e determinar o 

custo da mudança tecnológica.

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros

Levando-se em consideração as características do modelo proposto, uma das indicações 

para trabalhos futuros é a utilização de algum método de apoio à decisão em grupo para os 

casos em que há mais de um decisor. Além disso, é importante avançar em ferramentas para 

realizar as fases de determinar o custo da mudança para outros fornecedores e custo da 

mudança tecnológica, essenciais neste processo decisório. Também é imprescindível a 

contemplação de análise de riscos. 
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ANEXO 1

ISO 9126-1

Características e subcaracterísticas da qualidade.

Características da 

qualidade

Subcaracterísticas 

da qualidade
Definição

Funcionalidade Atributos que evidenciam a existência de um conjunto de funções e suas propriedades 
especificadas. 

Adequação Atributos do software que evidenciam a presença de um conjunto de funções e sua apropriação 
para as tarefas especificadas.

Acurácia Atributos do software que evidenciam a geração de resultados ou efeitos corretos, ou conforme 
acordados. 

Interoperabilidade Atributos do software que evidenciam sua capacidade de interagir com sistemas especificados. 

Conformidade Atributos do software que fazem com que ele esteja de acordo com as normas relacionadas à 
aplicação. 

Segurança de 

acesso
Atributos do software que evidenciam sua capacidade de evitar o acesso não autorizado, acidental 
ou deliberado, a programas e dados.
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Características e subcaracterísticas da qualidade.

Características da 

qualidade

Subcaracterísticas 

da qualidade
Definição

Confiabilidade Conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do software de manter seu nível de 

desempenho sob condições estabelecidas durante um período de tempo estabelecido.

Maturidade Atributos do software que evidenciam sua freqüência de falhas por defeitos.

Tolerância à falhas Atributos do software que evidenciam sua capacidade de manter um nível de desempenho 

especificado, nos casos de ocorrerem falhas nele ou violação em alguma interface especificada.

Recuperabilidade Atributos do software que evidenciam, em caso de falha, tanto a sua capacidade de restabelecer seu 

nível de desempenho e recuperar os dados diretamente afetados quanto o tempo de esforço para tal.

Usabilidade Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário para utilizar o software, bem como o 
julgamento individual de uso por um conjunto implícito ou explícito de usuários.

Inteligibilidade Atributos do software que evidenciam o esforço do usuário para reconhecer o conceito lógico e sua 
aplicabilidade.

Apreensibilidade Atributos do software que evidenciam o esforço do usuário para apreender sua aplicação.

Operacionalidade Atributos do software que evidenciam o quão difícil é operá-lo e controlar essa operação.
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Características e subcaracterísticas da qualidade.

Características da 

qualidade

Subcaracterísticas 

da qualidade
Definição

Eficiência Conjunto de atributos que evidenciam, sob condições estabelecidas, o relacionamento entre o nível 

de desempenho do software e a quantidade de recursos usados.

Comportamento 

em relação ao 

tempo

Atributos do software que evidenciam seu tempo de resposta, tempo de processamento e velocidade 

na execução de suas funções.

Comportamento 

em relação aos 

recursos

Atributos do software que evidenciam a quantidade de recursos usados e a duração de seu uso na 

execução de suas funções.
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Características e subcaracterísticas da qualidade.

Características 

da qualidade

Subcaracterísticas 

da qualidade
Definição

Portabilidade Atributos que evidenciam a capacidade do software ser transferido de um ambiente para outro.

Adaptabilidade
Atributos do software que evidenciam sua capacidade de ser adaptado a diferentes ambientes 
especificados, sem a necessidade de aplicação de outras ações ou meios além daqueles fornecidos 
juntamente com o sistema para esta finalidade.

Capacidade para ser 

instalado
Atributos do software que evidenciam o esforço necessário para sua instalação num ambiente 
especificado.

Conformidade Atributos do software que o tornam consoante com padrões ou convenções relacionados à 
portabilidade.

Capacidade para 

substituir

Atributos que indicam a capacidade do software para substituir outro estabelecido em um 

determinado ambiente, além do esforço necessário para realizar a referida substituição.

Analisabilidade
Atributos do software que evidenciam o esforço necessário para diagnosticar deficiências, causas 

de falhas ou partes a serem modificadas.
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Características e subcaracterísticas da qualidade

Características 

da qualidade

Subcaracterísticas 

da qualidade
Definição

Manutenibilidade
Atributos do software que evidenciam o esforço necessário para modificá-lo, remover seus defeitos 

ou adaptá-lo a mudanças ambientais.

Modificabilidade

Estabilidade
Atributos do software que evidenciam o risco de efeitos inesperados ocasionados por 

modificações.

Testabilidade Atributos que evidenciam o esforço necessário para validar o software modificado.
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ANEXO 2

Características a serem utilizadas na seleção de fornecedores

Nome

Disponibilidade relacionada a implantação dos sistemas a serem adquiridos.

Maneira de adquirir o produto.

Controle sobre o produto por parte do fornecedor e dificuldade para mudar a fonte de fornecimento.

Estado da tecnologia.

Reconhecimento do produto no mercado.

Existência de mudanças em pouco tempo.

Avaliação de maturidade do processo de desenvolvimento de software.

Nível do processo de qualidade.

Verificação da conformidade do processo de garantia da qualidade.

Disponibilidade para treinar usuário.

Discutir sobre futuros requisitos organizacionais.

Possibilidade de realizar reunião técnica antes de comprar o sistema.

Adequação dos procedimentos para manipulação de inconformidades e correção de erros.

Estabilidade da companhia.

Fatia de mercado do fornecedor.
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ANEXO 3

Roteiro para Entrevista (parte 1)

1. A estrutura da área de SI/TI é:

1. (  ) Centralizada (todas as responsabilidades e decisões são da área de SI/TI)

2. (  ) Descentralizada (existe uma divisão do controle das decisões e 

responsabilidades entre a área de SI/TI e as áreas usuárias)

2. Profissionais de SI/TI e usuários trabalham conjuntamente dividindo responsabilidades?

1. (  ) Discordo Totalmente 

2. (  ) Discordo Parcialmente

3. (  ) Não concordo nem discordo

4. (  ) Concordo Parcialmente

5. (  ) Concordo Totalmente

3. A estrutura da área de SI/TI:

1. (  ) Não utiliza nenhum tipo de formalização 

2. (  ) Possui regras escritas, normas e dispositivos formais mas eles não são 

utilizados

3. (  ) Utiliza regras escritas, normas e dispositivos formais (dispositivos tais como 

força tarefa, comitês e grupos de trabalho) para executar as atividades e projetos relacionados à SI/TI
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Nas afirmações a seguir, marque a alternativa que melhor reflete a situação da sua empresa, sendo:

(1) Discordo Totalmente 

(2) Discordo Parcialmente

(3) Não concordo nem discordo

(4) Concordo Parcialmente

(5) Concordo Totalmente

4. A alta gerência da organização conhece e compreende o potencial estratégico de SI/TI 1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )

5. A alta gerência da organização se envolve com as iniciativas da área de SI/TI 1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )

6. Existe uma boa comunicação entre a alta gerência e o gestor de SI/TI 1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )

7. Os usuários participam nas ações da área de SI/TI 1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )

8. Os usuários participam nas decisões da área de SI/TI 1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )

9. Os profissionais de SI/TI interagem constantemente com os usuários 1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )

10. A área de SI/TI conhece claramente as necessidades dos usuários 1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )

11. Os usuários conhecem o potencial de SI/TI 1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )
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ANEXO 4

ISO 9126-2, métricas externas referentes à funcionalidade. 

Métrica de adequação

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Adequação 

funcional

Verificar o quanto as 

funções avaliadas são 

adequadas.

X=1-A/B

A = Número de funções nas quais foram detectadas 

problemas durante a avaliação.

B = Número de funções avaliadas. 

0<=X<=1

Quanto mais 

próximo de zero 

maior é a 

adequação.

Absoluta 

 Métricas de acurácia

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Acurácia em 

relação à 

expectativa.

Verificar se são 

admissíveis as 

diferenças entre os 

resultados atuais e os 

aceitáveis 

(satisfatórios) 

esperados. 

X = A/T

A = Número de casos encontrados pelo usuário com 

uma diferença além da permitida em relação aos 

razoáveis resultados esperados.

T = Tempo de operação. 

X>=0

Quanto mais 

próximo de zero 

maior é a 

acurácia.

Razão
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Métricas de acurácia

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Acurácia 

Computacional 

Determinar a 

freqüência com que os 

usuários finais 

encontraram resultados 

sem acurácia. 

X = A/T

A = Número de computações encontradas pelo 

usuário sem a devida acurácia.  

T  =  Temo de operação.

X>=0

Quanto mais 

próximo de zero 

maior é a 

acurácia.

Razão

Métricas de interoperabilidade

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Trocabilidade 

de Dados

(Baseada no 

formato de 

dado)

Determinar quão 

corretamente as 

funções de interface de 

troca, para 

transferência de dados 

especificados, têm sido 

implementadas.

X = A/B 

A = Número de formatos de dados os quais são 

aceitos para serem trocados com sucesso com outros 

softwares ou sistemas durante testes de trocas de 

dados.  

B = total de formatos de dados que foram trocados.

0<=X<=1

Quanto mais 

próximo de 1 

melhor é a 

trocabilidade.

Razão
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Métricas de interoperabilidade

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Trocabilidade 

de dados

(Sucesso do 

usuário 

baseado em 

tentativas)

Determinar a 

freqüência com que o 

usuário final não 

conseguiu (falhou) 

trocar dados entre o 

software objeto de 

avaliação (software 

testado) e outro.

Determinar a 

freqüência com que 

dados     são 

transferidos entre o 

software objeto 

(software testado) e 

outro com sucesso.

a) X = 1-A/B

A = Número de casos nos quais os usuários não 

conseguiram (falharam) ao trocar dados com outros 

softwares ou sistemas.

  B = Total de casos nos quais o usuário tentou trocar 

dados.

b) Y = A/T

     T = Período de tempo de operação.

0<=X<=1

Quanto mais 

perto de 1 

melhor.

0<=Y

Quanto mais 

próximo de 

zero melhor. 

a) Absoluta

b) Razão
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Métricas de segurança.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Prevenção 

contra corrupção 

de dados

Determinar a 

freqüência de 

ocorrência de eventos 

que corrompem dados. 

a) X = 1-A/N

A = Número de ocorrências de eventos que 

causaram corrupção de dados principais.

N = Número de casos de testes que foram 

realizados para causar evento de corrupção de 

dados.

b) Y = 1-B/N

     B = Número de ocorrências de eventos que 

causaram corrupção de dados menos importantes 

que os principais.

0<=X<=1

Quanto mais 

próximo de 1 

melhor.

0<=Y<=1

Quanto mais 

próximo de 1 

melhor.

0<=Z

Quanto mais 

próximo de zero 

melhor.

a) Absoluta

b) Absoluta

c) Razão
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Métricas de conformidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Conformidade 

do padrão da 

interface.

Determinar o grau de 

conformidade das 

interfaces em relação à 

regulamentações 

aplicáveis, padrões e 

convenções.

X = A/B

A = Número de interfaces implementadas como 

especificadas.

B = Total de interfaces requerendo conformidade.

0<=X<=1

Quanto mais 

próximo de 1 

melhor.

Absoluta
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ANEXO 5

ISO 9126-2, Métricas externas referentes à confiabilidade.

Métricas de maturidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Proporção da 

densidade de 

falhas em 

relação aos casos 

de teste.

Quantidade de falhas 

que foram detectadas 

durante período de 

avaliação (trial) 

definido.

X = A1/A2

A1 = Número de falhas detectadas.

A2 = Número de casos de testes executados.

0<=X

Depende da 

fase do teste; 

em uma fase 

avançada, 

menor é melhor.

Absoluta

Métricas de maturidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Densidade de 

falhas

Determinar a 

quantidade de falhas

que foram detectadas 

durante período de 

avaliação (trial) 

definido.

X = A/B

A = Quantidade de falhas detectadas.

B = Tamanho do produto

0<=X

Depende do 

estágio de teste; 

em um estágio 

avançado, 

quanto menor 

melhor.

Absoluta
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Métricas de tolerância à falhas.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Evitar “quebra” 

do sistema.

Freqüência com que o 

produto de software 

causa a “quebra” do 

ambiente de produção 

total. 

X = 1-A/B

A = Número de quebra (breakdowns).

B = Número de falhas.

0<=X<=1

Quanto mais 

próximo de 1 

melhor.

Absoluta.

Evitar falha Quantidade de padrões 

de falha colocados sob 

controle para evitar 

falhas críticas e sérias.

X = A/B

A = Número de ocorrências de falhas sérias e 

críticas evitadas em relação aos casos de teste de 

padrões defeituosos.

B = Número de casos de teste executados, de 

padrões defeituosos (quase causando falha), durante 

teste.

0<=X<=1

Quanto mais 

próximo de 1 

melhor, pois 

indica que o 

usuário poderá 

evitar com 

maior 

freqüência 

falhas críticas 

ou sérias.  

Absoluta 
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Métricas de recuperabilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Tempo médio 

em que o 

sistema fica 

indisponível.

Identificar qual é o 

tempo médio em que o 

sistema permanece 

indisponível quando 

uma falha ocorre antes 

de inicialização 

gradual.

X = T/N

T = tempo total em que o sistema ficou 

indisponível.

N = Número de “quebra”  observado. O pior caso 

ou distribuição do tempo em que o sistema ficou 

indisponível deve ser medida.

0<X

O menor é 

melhor, pois 

indica que o 

sistema estará 

indisponível por 

curto período de 

tempo.

Razão.
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Métricas de recuperabilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Reiniciabilidade Freqüência com que o 

sistema pode 

reinicializar 

providenciando serviço 

para usuários dentro de 

um tempo requerido. 

X = A/B

A = Número de reinicializações que satisfizeram o 

tempo requerido durante teste ou suporte de 

operação ao usuário.

B = Total de reinicialização durante teste ou 

suporte de operação ao usuário.   

0<=X<=1

O maior e mais 

próximo de um 

é melhor, pois 

indica que o 

usuário pode 

reiniciar 

facilmente. 

Absoluta (Inteira).
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ANEXO 6

ISO 9126-2, Métricas externas referentes à usabilidade.

Métricas de compreensibilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Completeza da 

descrição

Determinar a proporção 

de funções (ou tipos de 

funções) que foi 

compreendida depois 

de ler a descrição do 

produto.

X = A/B

A = Número de funções (ou tipos de funções) 

compreendidas.

B = Número total de funções ou tipo de funções.

0<=X<=1

Quanto mais 

próximo de 1 

melhor.

Absoluta

Acessibilidade 

de demonstração

Determinar qual 

proporção de 

demonstrações ou 

tutoriais o usuário pode 

acessar. 

X = A/B

A = Número de demonstrações ou tutoriais que o 

usuário acessou  com sucesso.

B = Número de demonstrações ou tutoriais 

disponíveis.

0<=X<=1

Quanto mais 

próximo de 1 

melhor.

Absoluta
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Métricas de aprendibilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Facilidade para 

aprender a 

função.

Determinar o tempo 

necessário para o 

usuário aprender a 

utilizar uma função. 

T = Tempo médio para aprender a utilizar uma 

função corretamente.

0<T

Menor valor é 

melhor.

Razão.

Facilidade para 

aprender a 

executar uma 

tarefa ao utilizar 

o software.

Determinar o tempo 
necessário para o 
usuário aprender a 
executar uma tarefa 
especificada 
eficientemente.

T = Soma do tempo de operação do usuário até ele 

conseguir executar uma tarefa especificada em um 

curto período de tempo.

0<T

Menor valor é 

melhor.

Razão.
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Métricas de operabilidade b) Controlabilidade. 

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Correção de erro 

ao usar o sistema

Determinar se o usuário 

pode corrigir a entrada 

fornecida ao sistema.

b) X = A/B 

A = Número de telas ou formulários onde o dado de 

entrada foi modificado com sucesso ou trocado 

antes de ser trabalhado (tratado pelo sistema).

B = Número de telas ou formulários onde o usuário 

tentou modificar ou trocar o dado de entrada 

durante o tempo de operação no qual foi observado.

0<=X<=1

Mais perto de 1 

é melhor.

Absoluta

Métricas de operabilidade c) adequação referente à tarefa de operação.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de dados Interpretação Tipo de escala

Disponibilidade 

de valor defaut

ao usar o sistema 

Determinar o quanto 

usuário do sistema 

pode selecionar valores 

de parâmetro 

convenientes a sua 

atividade de operação. 

X = 1-A/B

A = Número de vezes em que o usuário falhou para 

estabelecer ou selecionar valores de parâmetros em 

um pequeno período (por que o usuário pode não 

utilizar valores default providenciado pelo 

software).

B = Número total de vezes que o usuário tentou 

estabelecer ou seleciona valores de parâmetros.

0<=X<=1

Mais perto de 1

é melhor.

Absoluta
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ANEXO 7

ISO 9126-2, Métricas externas referentes à eficiência.

Métricas de comportamento no tempo. a) tempo de resposta.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Tempo de resposta Identificar o tempo 

necessário para 

completar uma tarefa 

especificada, bem 

como a quantidade de 

tempo antes do sistema   

responder a uma 

operação especificada.

T = (Tempo para receber o resultado) – (tempo 

para finalizar a entrada de comando).

0<T

O menor valor é 

melhor. 

Razão
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Métricas de comportamento no tempo. b) Produção.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Produção Determinar a 

quantidade de tarefas 

que podem ser 

executadas com 

sucesso em um 

determinado período de 

tempo. 

X = A/T

A = Número de tarefas completadas.

Período de tempo de observação.

0<X

O maior é 

melhor.

Razão

Métricas de utilização de recursos. a) Utilização de dispositivos de I/O

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Utilização de 

dispositivos de I/O

Determinar se a 

utilização de 

dispositivos de I/O é 

muito grande, 

causando, dessa 

maneira, ineficiência.

X = A/B

A = Tempo de ocupação de dispositivos de 

entrada e saída.

B = tempo especificado que é estabelecido para 

ocupar dispositivos de entrada e saída.

0<=X<=1

Menor do que 

1, mas próximo, 

é melhor. 

Absoluta
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Métricas de utilização de recursos. b) Utilização de recursos de memória.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Razão de 

erro/tempo de 

memória.

Determinar a 

quantidade de erros de 

memória ocorridos em 

relação a um período 

de tempo estabelecido e 

utilização de recurso 

especificada. 

X = A/T 

A = Número de mensagens de alerta ou falhas do 

sistema

T = Tempo de operação do usuário durante 

período de observação.

0<=X

O menor é 

melhor.

Razão
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ANEXO 8

ISO 9126-2, Métricas externas referentes à manutenibilidade.

Métricas de analisibilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Capacidade para 

fazer “trilha” de 

auditoria

Determinar se o usuário 

pode identificar 

operações específicas 

que causaram falhas 

bem como se o 

mantenedor pode 

encontrar facilmente 

operação específica que 

causou falha. 

X = A/B

A = Número de dados atualmente registrados 

durante operação.

B = Número de dados planejados para serem 

registrados adequadamente para monitorar status

do software durante operação.

0<=X

Mais próximo 

de 1 é melhor.

Absoluta.
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Métricas de analisibilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Capacidade de 

análise de falha

Determinar se o usuário 

pode identificar operação 

específica que causou falha 

bem como se o mantenedor 

facilmente encontra causa 

da falha. 

X = 1-A/B

A = Número de falhas que possuem causas 

ainda desconhecidas (causas não 

identificadas).

B = Número total de falhas registradas.

0<=X<=1

Próximo de 1 é 

melhor.

Absoluta.
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Métricas de trocabilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Eficiência do ciclo 

de mudança.

Determinar se o problema 

do usuário, para sua 

satisfação, pode ser 

solucionado dentro de um 

período de tempo aceitável. 

Tempo médio: Tav= Sum(Tu)/N

Tu = Trc-Tsn

Tsn = Tempo em que o usuário concluiu o 

envio de requisição para manutenção ao 

fornecedor com relatório de problema.

Trc = Tempo no qual o usuário recebeu a 

versão revisada (ou relatório de status).   

N = Número de versões revisadas.

0<Tav

O menor é 

melhor, exceto 

se o número de 

versões 

revisadas foi 

grande.

Razão
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Métricas de estabilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Relação referente 

ao sucesso de 

mudança.  

Determinar se o usuário 

pode operar o software sem 

falhas após a manutenção, 

bem como se o mantenedor 

mitiga facilmente falhas 

causadas pela manutenção 

face aos efeitos.  

X = Na/Ta

Y = {(Na/Ta)/(Nb/Tb)}

Na = Número de casos em que o usuário

encontrou falhas durante operação depois que 

o software foi modificado.  

Nb = Número de casos em que o usuário 

encontrou falha durante operação antes de ser 

realizada modificação no software.

Ta = Tempo de operação durante período de 

observação especificado depois de ser feita  

modificação no software.  

Tb = Tempo de operação durante período de 

observação especificado antes de ser realizada 

modificação no  software.

0<=X,Y

O menor e 

próximo de zero 

é melhor.

Razão.
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Métricas de estabilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Localização do 

impacto da 

modificação (falha 

emergente após 

modificação).

Determinar se o usuário 

pode operar o software sem 

falha após a manutenção 

bem como se o mantenedor

pode, facilmente, mitigar 

falhas causadas pela 

manutenção, face aos 

efeitos. 

X = A/N

A = Número de falhas surgidas depois que 

alguma falha foi corrigida por mudança 

durante período especificado.

B = Número de falhas solucionadas.

0<=X

O menor é mais 

próximo de zero 

é melhor.

Absoluta.
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ANEXO 9

ISO 9126-2, Métricas externas referentes à portabilidade.

Métricas de adaptabilidade. 

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Facilidade 

(amigabilidade) da 

portabilidade do 

usuário.

Determinar se o usuário ou 

o mantenedor pode adaptar 

facilmente o software para 

o ambiente.

T= soma do tempo de operação utilizado pelo 

usuário para completar adaptação do software 

para eu ambiente, quando tentou instalar ou 

modificar a configuração. 

0<T

O menor é 

melhor. 

Razão.

Adaptabilidade do 

ambiente de 

software do 

sistema 

(adaptabilidade 

para S.O, software 

de rede e software 

de aplicação co-

operado).

Determinar se o usuário ou 

mantenedor pode adaptar 

facilmente o software ao 

ambiente, bem como se o 

sistema de software é 

suficientemente capaz de 

adaptar-se ao ambiente de 

operação.      

X = 1-A/B

A = Número de funções operacionais nas 

quais as tarefas não foram completadas ou 

não apresentaram resultados aptos a satisfazer 

níveis adequados durante teste de operação 

combinado com sistema de software 

operacional ou aplicação de software 

concorrente.

B = Número total de funções que foram 

testadas.

0<=X<=1

O maior é 

melhor.

Absoluta.
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Métricas de instalabilidade.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Facilidade de 

instalação.

Determinar se o usuário ou 

mantenedor pode instalar o 

software no ambiente de 

operação? 

X=A/B

A = Número de casos em que um usuário 

tentou modificar a operação de instalação 

para sua conveniência.

B=Total de casos em que o usuário tentou 

modificar a operação de instalação para sua 

conveniência.  

0<=X<=1

Próximo de 1 é 

melhor.

Absoluta.

Facilidade de 

repetir 

configuração

Determinar se o usuário ou 

mantenedor pode repetir 

facilmente a configuração 

de instalação do software.

X=1-A/B

A = Número de casos em que usuário falhou 

ao tentar repetir configuração da instalação do 

software durante o processo de instalação.  

B = Total de casos em que o usuário tentou 

configurar novamente (repetir configuração) a 

instalação do software durante o processo de 

instalação.      

0<=X<=1

Próximo de 1 é 

melhor.

Absoluta.
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Métricas de co-existência.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Disponibilidade de 

co-existência.

Determinar a freqüência 

com que o usuário encontra 

quaisquer restrições ou 

falhas inesperadas quando 

operando o sistema 

concorrentemente com 

outro software.

X=A/T

Número de quaisquer restrições ou falhas 

inesperadas que o usuário encontrou ao operar 

o sistema concorrentemente com outro 

software.   

0<=X

Próximo de 

zero é melhor.

Razão.
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Métricas de grau de substituição.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados 

Interpretação Tipo de escala

Inclusividade da 

função.

Determinar se o usuário ou 

mantenedor pode 

facilmente continuar 

utilizando funções 

semelhantes depois de 

substituir a anterior (que 

estava presente no 

software) bem como se a 

migração do sistema de 

software está ocorrendo 

com sucesso.

X=A/B

A= Número de funções que produzem 

resultados semelhantes aos produzidos 

anteriormente e nas quais não têm sido 

requeridas mudanças (modificações). 

B = Número de funções testadas que são 

semelhantes a funções presentes no software 

que será trocado (substituído). 

0<=X<=1

Maior é melhor.

Absoluta.

Consistência 

funcional de 

suporte ao usuário. 

Determinar quão 

consistentes são os novos 

componentes com a 

interface do usuário 

existente.

X=1-A1/A2

A = Número de novas funções nas quais o 

usuário encontrou inconsistência inaceitável 

com sua expectativa.

B = Número de novas funções.

0<=X

Maior é melhor.

Absoluta.
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APÊNDICE 1

Métricas associadas às características da seleção de fornecedores, como tratá-las, interpretação e tipo de escala.

Qualidade no Fornecimento

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Disponibilidade 

relacionada a 

implantação dos 

sistemas a serem 

adquiridos.

Determinar a 

disponibilidade dos 

pontos de contato 

responsáveis pelo 

processo de 

implantação dos 

sistemas candidatos à 

seleção.

X = Alta, Média ou Baixa

Alta = 3

Média = 2

Baixa = 1

X = 1, 2 ou 3

3 é melhor.

Taxonômica

(categórica)

Maneira de 

adquirir o 

produto.

Identificar se há mais 

de uma maneira de 

adquirir o produto.

X = N

N = número de maneiras de adquirir o software.

X = 1 ou X =2

Maior é melhor 

Absoluta
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Qualidade do produto.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Controle sobre o 

produto por 

parte do 

fornecedor e 

dificuldade para 

mudar a fonte de 

fornecimento

Verificar a existência 

de indícios fortes de 

que a maneira do 

fornecedor controlar a 

evolução do produto 

torna muito difícil a 

adoção de outra fonte 

de fornecimento.

X = Sim ou X = Não

Sim = 1

Não = 0

X = 1 ou X = 0

0 é melhor.

Taxonômica

(categórica)

Estado da 

tecnologia.

Identificar o estado da 

tecnologia utilizada no 

desenvolvimento do 

sistema (recente ou 

madura).

X = Recente  ou X = Madura

Recente = 1

Madura = 2

X = 1 ou X = 2

Maior é melhor.

Taxonômica

(categórica)

Reconhecimento 

do produto no 

mercado.

Identificar o nível de 

reconhecimento do 

produto no mercado.

X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto

Baixo = 1

Médio = 2

Alto = 3

X = 1 ou X = 2 

ou X = 3

Menor é melhor.

Taxonômica

(categórica)
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Qualidade do produto.

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Existência de 

mudanças em 

pouco tempo.

Identificar a existência 

de mudanças planejadas 

para o sistema nos 

próximos dois anos.

X = Sim ou X = Não

Sim = 1

Não = 0

X = 1 ou X = 0

0 é melhor.

Taxonômica

(categórica)
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Qualidade do processo de desenvolvimento

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Avaliação de 

maturidade do 

processo de 

desenvolvimento 

de software.

O fornecedor foi 

avaliado através do 

CEM, CMM® ou 

CMMISM? Quando? O 

resultado foi aceitável?

X = Sim ou X = Não

Sim = 1

Não = 0

Y = data

Resultado = Sim ou Não

X = Sim ou X = Não

Sim = 1

Não = 0

Y = data; mais cedo 

é melhor.

Taxonômica

(categórica)

Absoluta

Nível do 

processo de 

qualidade.

O processo de garantia 

da qualidade do 

fornecedor é 

documentado, 

controlado ou mantido?

X = Documentado, controlado ou mantido.

Documentado = 1

Controlado = 2 

Mantido = 3 

X =1, 2 ou 3

Maior é melhor. 

Taxonômica

(categórica)

Verificação da 

conformidade do 

processo de 

garantia da 

qualidade.

Identificar o nível de 

adequação da maneira 

de verificar a 

conformidade do 

processo de garantia da 

qualidade.

X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto

Baixo = 1

Médio = 2

Alto = 3

X = 1 ou X = 2 

ou X = 3

Menor é melhor.

Taxonômica

(categórica)
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Qualidade do suporte técnico e administrativo

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Disponibilidade 

para treinar 

usuário.

Identificar se há 

disponibilidade 

imediata para treinar o 

usuário.

X = Sim ou X = Não

Sim = 1

Não = 0

X = 1 ou X = 0

1 é melhor.

Taxonômica

(categórica)

Discutir sobre 

futuros 

requisitos 

organizacionais.

Verificar se há 

possibilidade de 

discutir sobre futuros 

requisitos da 

organização e 

dependências com os 

fornecedores para 

desenvolver uma 

solução que leve em 

consideração uma 

parceria, não apenas 

pontos de vista de cada 

um individualmente.

X = Sim ou X = Não

Sim = 1

Não = 0

X = 1 ou X = 0

1 é melhor.

Taxonômica

(categórica)
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Qualidade do suporte técnico e administrativo

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Possibilidade de 

realizar reunião 

técnica antes de 

comprar o 

sistema.

Identificar se há 

possibilidade de 

realizar reunião técnica 

antes de comprar o 

sistema.

X = Sim ou X = Não

Sim = 1

Não = 0

X = 1 ou X = 0

1 é melhor.

Taxonômica

(categórica)

Adequação dos 

procedimentos 

para 

manipulação de 

inconformidades 

e correção de 

erros.

Verificar o nível de

adequação dos 

procedimentos para 

manipulação de 

inconformidades e 

correção de erros 

praticados pelo 

fornecedor.

X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto

Baixo = 1

Médio = 2

Alto = 3

X = 1 ou X = 2 

ou X = 3

Menor é melhor.

Taxonômica

(categórica)
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Tamanho da organização

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Estabilidade da 

companhia

Determinar o grau de 

estabilidade da 

companhia.

X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto

Baixo = 1

Médio = 2

Alto = 3

X = 1 ou X = 2 

ou X = 3

Maior é melhor.

Taxonômica

(categórica)

Fatia de 

mercado do 

fornecedor.

Identificar a fatia de 

mercado do fornecedor.

X = N

N = Proporção do mercado dominada pelo 

fornecedor. 

Maior é melhor Razão 
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Qualidade em relação ao conhecimento

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Domínio do 

conhecimento 

fornecedor.

Identificar o nível de 

domínio do 

conhecimento do 

fornecedor.

X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto

Baixo = 1

Médio = 2

Alto = 3

X = 1 ou X = 2 

ou X = 3

Menor é melhor.

Taxonômica

(categórica)

Experiência do 

fornecedor.

Verificar o nível de 

experiência do 

fornecedor.

X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto

Baixo = 1

Médio = 2

Alto = 3

X = 1 ou X = 2 

ou X = 3

Menor é melhor.

Taxonômica

(categórica)

Comprometimento

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Comprometimen

-to

Identificar o nível de 

comprometimento.

X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto

Baixo = 1

Médio = 2

Alto = 3

X = 1 ou X = 2 

ou X = 3

Maior é melhor.

Taxonômica

(categórica)
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Interferência em processos organizacionais

Nome Objetivo Medida fórmula e cálculo de elementos de 

dados

Interpretação Tipo de escala

Imposição de 

processo 

organizacional.

Identificar o potencial

do fornecedor para 

impor um processo 

organizacional ao 

comprador.

X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto

Baixo = 1

Médio = 2

Alto = 3

X = 1 ou X = 2 

ou X = 3

Menor é melhor.

Taxonômica

(categórica)
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APÊNDICE 2

Roteiro para Entrevista (parte 2)

1. Há um planejamento estratégico de SI/TI na organização?
 Sim              Não 

2. O planejamento estratégico de SI/TI é alinhado com o Organizacional? Ou seja, possui 
como base o planejamento organizacional?

 Sim              Não 

3. A decisão para selecionar software é tomada de uma vez para um horizonte de 
planejamento a longo prazo ou são tomadas várias decisões parciais de aquisição até a 
final? Isto é, há realização de um planejamento e depois decide-se adquirir todos os 
softwares ou, à medida que vão surgindo novas informações sobre a situação 
enfrentada, são tomadas decisões parciais de aquisição até a escolha final? Exemplos:

o Decisão única - O gerente de uma empresa, após planejamento, decidiu 
comprar 3 sistemas de apoio à decisão e 5 transacionais.

o Decisões parciais até a final - O gerente de uma empresa, por não ter 
informações suficientes sobre a situação enfrentada, decidiu adquirir 1 sistema 
de apoio a decisão e 2 sistemas de informação transacional. Após algum 
tempo, já com as informações adequadas, o gerente decidiu adquirir mais 2 
sistemas de apoio à decisão e 3 sistemas de informação transacional. 

Resposta

 A decisão é tomada uma única vez.             

São tomadas várias decisões parciais de aquisição até a final.

4. Caso sejam tomadas decisões parciais até a final, a cada decisão, são consideradas as 
informações provenientes das anteriores?

 Sim              Não 

5. Ao selecionar software, são utilizados como referência fatores (critérios) relacionados 
aos processos organizacionais?

Exemplo da consideração de fatores relacionados a processos organizacionais:

o O gerente organizacional teve que escolher uma opção de tecnologia para 
implantar em uma área da organização, então, resolveu mapear os processos 
existentes neste setor; após o mapeamento, priorizou cada um pelo grau de 
importância de sua automação (critérios de processo) e selecionou a 
tecnologia que fornecia maior apoio aos processos considerados mais 
importantes.     

     Resposta

 Sim              Não 
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6. Ao selecionar software são utilizados critérios tecnológicos? Ou Seja, cada alternativa 
disponível no mercado é avaliada considerando características como portabilidade, 
manutenibilidade e usabilidade?

Resposta

 Sim              Não 

7. Na seleção se software é atribuído algum peso que indique o grau de importância de 
cada critério? 

     Resposta

 Sim              Não 

8. Ao selecionar software é utilizado algum modelo ou sistema de apoio à decisão?
     Resposta

 Sim              Não 

9. É realizada seleção dos fornecedores de software? Se não, por quê?
     Resposta

 Sim              Não 

Justificativa, caso a resposta seja não

_______________________________________________________________

10. Na seleção se fornecedores é atribuído algum peso que indique o grau de importância 
de cada critério? 

     Resposta

 Sim              Não 

11. Ao selecionar fornecedores é utilizado algum modelo ou sistema de apoio à decisão?
     Resposta

 Sim              Não 

12. Na seleção de algum software primeiro foi selecionado o fornecedor e depois os 
softwares ou foi realizado o caminho inverso?
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13. Quando o fornecedor foi selecionado primeiro

o Quais critérios foram utilizados para selecioná-los?

o Considerou-se que o software mais adequado à organização (considerando 
custo e critérios técnicos como funcionalidade, portabilidade etc) poderia não 
constar na lista de sistemas candidatos à seleção?

14. Alguma vez, ao comprar softwares, optou-se pela troca de fornecedor ou 

fornecedores?

o Qual foi a situação? Exemplo:

1. Havia um fornecedor e escolheu-se continuar mantendo apenas um, 

mas trocar o atual.

2. Havia um fornecedor e escolheu-se trocá-lo por vários.
3. Havia vários fornecedores e escolheu-se  manter apenas um, seja dos 

atuais ou outro.
4. Havia vários fornecedores e escolheu-se continuar com vários, sejam 

dentre os atuais ou outros.
5. A empresa não possuía fornecedor para o tipo de sistema a ser 

adquirido e optou por escolher um do mercado
6. A empresa não possuía fornecedor para o tipo de sistema a ser 

adquirido e optou por escolher alguns do mercado. 

15. Quando houve troca de fornecedor, foi determinado o custo da mudança? Por 

exemplo:

o  Determinar se teria que descartar softwares ou hardwares por serem 

incompatíveis com o sistema do novo fornecedor.

o Verificar o custo financeiro de descartar os softwares e hardwares.
o Verificar a possibilidade de aumentar o custo com treinamento, uma vez que 

pode haver uma diferença significativa entre a maneira de interagir com os 
sistemas do fornecedor atual e do novo.
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16. Ao selecionar algum software os antigos foram descartados?

o Se sim

1. Primeiro houve a decisão de comprar o (os) novo (os) software (es) e 
depois foi analisada a necessidade de descartar os já existentes 
juntamente com seus respectivos hardwares.

2. A decisão de comprar o novo software foi tomada juntamente com a de 
descartar a infra-estrutura (software e hardware) já existente na 
empresa. 

3. Foi determinado o custo da mudança? Por exemplo:
 Foram considerados aspectos como possível aumento no tempo 

de treinamento dos funcionários, uma vez que aumentará a 
quantidade de sistemas novos a serem adquiridos.

 Foi determinado o aumento no custo, uma vez que a quantidade 
de software a ser adquirido é maior que a inicial. Por exemplo, 
inicialmente foi identificado que há necessidade de um novo 
portal corporativo, após algumas análises, decidiu-se também 
trocar o sistemas o SGBD.
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APÊNDICE 3

Desempenho dos softwares nas subcaracterísticas da qualidade da ISO 9126-1, após utilização 

das métricas indicadas nos anexos 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

 Funcionalidade.

Subcaracterísticas
Softwares Adequação Acurácia Interoperabilidade Segurança Conformidade

S1F 20 20 1,85 1,9 1
S2F 12,5 16,66666667 1,8 1,8 1
S3F 2,5 5,833333333 1,2 1,9 0,6
S4F 2 5,833333333 0,9 1,6 0,6

Portabilidade.

Subcaracterísticas da Portabilidade

Softwares Adaptabilidade Instalabilidade Co-existência Grau de substituição
S1F 0,995454545 1,6 5 1,5
S2F 0,947619048 1,5 5 1,7
S3F 0,571428571 1,3 2,5 0,8
S4F 0,755555556 1,3 3,333333333 1

Usabilidade.

Subcaracterísticas

Softwares Compreensibilidade Aprendibilidade Operabilidade
S1F 1,6 0,146464646 2
S2F 1,8 0,15 2
S3F 0,9 0,833333333 1,2
S4F 1,4 0,236111111 1,3

Confiabilidade.

Subcaracterísticas

Softwares Maturidade Tolerância à falhas Recuperabilidade
S1F 15 1,8 10,9
S2F 10 1,7 5,9
S3F 6,666666667 1,2 3,3
S4F 6,666666667 1,2 4,033333333
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Manutenibilidade.

Subcaracterísticas

Softwares Analisibilidade Trocabilidade Estabilidade
S1F 1,8 3,333333333 20
S2F 1,7 2,5 10
S3F 1,6 3,333333333 20
S4F 1,6 5 20

Eficiência.

Subcaracterísticas da Eficiência

Softwares Tempo Recursos
S1F 0,4 1,911111111
S2F 0,425 1,911111111
S3F 0,55 2,366666667
S4F 0,5 2,7
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RESUMO


Seleção de software empresarial é um tema relacionado com as áreas de sistemas e tecnologia da informação, bem como tomada de decisão. Sua motivação consiste no fato de que SI/TI podem possibilitar à organização vantagem competitiva e porque muitas empresas não conseguiram obter os benefícios que esperavam com os investimentos nestas áreas. Neste trabalho, foi proposto (e ilustrado através de simulação) um modelo para seleção de software empresarial baseado nos métodos multicritério SMARTS e SMARTER, o qual contempla as seguintes características não abarcadas na literatura pesquisada: elicitação das preferências do decisor de maneira simples (em relação à seleção do software e de sua fonte de fornecimento), tratamento de informações das decisões anteriores para serem usadas nas atuais, fase exclusiva para seleção de fornecedores baseada em critérios que podem ser utilizados na seleção de softwares empresariais gerais, possibilidade de tomar decisões parciais de aquisição (adquirir os sistemas paulatinamente) e elicitação de quais subcaracterísticas da qualidade de software presentes na ISO 9126-1 são mais importantes para o decisor, bem como de seus respectivos graus de importância. 


Palavras-chave: Seleção de software empresarial, apoio à decisão multicritério, SMARTS e SMARTER.  


ABSTRACT


Selection of enterprise software is an issue related to the areas of systems of information, technology of information and decision making. Its motivations are: the fact that IS / IT can make possible the organization to obtain competitive advantage and, besides, many companies failed to obtain the benefits they expected with investment in these areas. In this work, was proposed (and illustrated by simulation) a model for selection of enterprise software based on the multicriteria methods SMARTS and SMARTER, which incorporate the following features not covered in the literature searched: elicitation of the preferences of the decision maker (about the selection of software and it source of supply) in a simple manner, information processing of earlier decisions to be used in the current one, exclusive phase for selection of suppliers based on criteria that can be used in the selection of general enterprise softwares, possibility to make decisions partial of acquisition until the end (gradually acquire the systems) and elicitation of which subcharacteristics  of the quality of software in the ISO 9126-1 are more important for the decision maker, as well as its respective degrees of importance.


Keywords: Selection of enterprise software, aid to the multicriteria decision, SMARTS and SMARTER.
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1 INTRODUÇÃO


Sob a perspectiva de entrada, processamento e saída, os sistemas de informação (SI)  recebem dados, processam-os e emitem informações; eles são bastante utilizados pelas organizações em seus diversos níveis hierárquicos para apoiá-las no aumento da eficiência de suas funções e processos organizacionais. Esses sistemas, em nível estratégico, auxiliam a alta gerência na elaboração do planejamento, ajudando-os a estabelecerem cursos de ação a longo prazo; já no âmbito operacional, assistem os gerentes na coordenação e supervisão das atividades diárias da empresa. Eles apóiam ainda as operações relacionadas com a produção de bens e/ou serviços (Laudon & Laudon, 1999). 


Considerando o ambiente no qual a empresa está inserida, os sistemas de informação exercem o papel de influenciadores das forças competitivas (ameaça de novos entrantes, produtos e serviços substitutos, poder de barganha dos fornecedores e poder de barganha dos consumidores) através do apoio a estratégias como: liderança a baixo custo, foco em um nicho de mercado, diferenciação do produto e laços mais estreitos entre clientes e fornecedores  (Laudon & Laudon, 1999). 



De maneira geral, pode-se notar que sistemas de informação são usados para prover a eficiência das operações e a eficácia da gestão através da resolução de problemas internos à organização e capacitação desta para responder, de maneira mais adequada, ao ambiente dinâmico de competição.  Isto pode ser feito através de TI (tecnologia da informação), que serve de suporte aos sistemas de informação, segundo Audy & Cidral (2005).


TI correspondem a recursos não humanos empregados na coleta, armazenamento, processamento e distribuição da informação. Elas abrangem ainda elementos (métodos, técnicas etc) utilizados no planejamento, desenvolvimento e suporte de processos que utilizam a informação (Audy & Cidral, 2005).  


A infra-estrutura de TI (software empresarial e hardware, por exemplo) possui o papel de melhorar o desempenho das organizações nas áreas de custo, produtividade, qualidade, flexibilidade e inovação. Ela pode ser usada para melhorar a efetividade dos sistemas de informação (Audy &Cidral, 2005). 


A grande quantidade de opções disponíveis (muitas delas incompatíveis com aquelas que a organização possui ou com as demais existentes no mercado) e a evolução rápida das tecnologias de informação tornam a seleção de infra-estrutura de TI uma atividade complexa. 


Em muitos casos, as novas tecnologias não chegam a se popularizar ou, mesmo se popularizando, são rapidamente exauridas do mercado, o que leva muitas organizações, antes de investirem em TI, a escolherem entre descartar o que possuem e adquirirem novas tecnologias ou acrescentarem à infra-estrutura existente novas aquisições (Albertin & Albertin, 2005). 


Caso invista-se erroneamente na área de TI, há a tendência de perder totalmente o montante gasto; “mesmo nos melhores casos, a perda se aproxima de 100%” (Albertin, & Albertin, 2005). Existe ainda um grande risco de ser mal sucedido em relação à concorrência, ou seja, a implantação das tecnologias de informação não possibilitar concorrer de maneira adequada. Diante disso, no processo de seleção, deve-se escolher a alternativa que sobreviverá por mais tempo no mercado, para garantir a preservação do investimento (uma vez que eles, geralmente, são muito elevados) e verificar quais alternativas são mais adequadas às necessidades organizacionais, bem como levar em consideração não apenas a escolha de alguma opção bem dimensionada, mas que apresente adequado grau de escalabilidade e modularidade. Isto pode ser realizado obtendo uma visão macro do mercado através de sua análise considerando situação atual, perspectivas, tendências e conhecendo detalhes das tecnologias candidatas à escolha (Albertin & Albertin, 2005). 


O processo decisório na área de SI/TI pode abranger apenas uma decisão (por ter informações suficientes sobre o problema) ou uma seqüência de decisões menores até a final (para conhecer melhor a natureza do problema de maneira gradativa), Boonstra(2003). Também pode fazer parte do referido processo a seleção de fornecedores, que é realizada, usualmente, considerando-se vários critérios geralmente conflitantes, além da possibilidade de a organização poder optar por ter várias fontes de fornecimento ou manter apenas uma - o que aumenta a complexidade da decisão por deixar a organização mais dependente do fornecedor - (Boer et al., 1998; Dulmin & Mininno, 2003).


Além das considerações citadas acima, segundo Verma (1998), pode-se verificar, pela constatação de executivos que identificaram a grande importância de alinhar o planejamento estratégico organizacional com o de SI/TI, evidências da necessidade de considerar pontos de vista de profissionais com diferentes perfis (Gerentes de TI e  Gerentes organizacionais).


Considerando o que foi citado nos parágrafos acima, pode-se notar que problemas de decisão relacionados com a seleção de software empresarial podem ser vistos como sendo de natureza multicritério, pois eles apresentam uma grande quantidade de informações, (algumas vezes conflitantes) provenientes de diversas fontes referentes tanto à escolha de fornecedor quanto à de software. Além disso, pode surgir uma situação na qual exista a necessidade de comparar muitas alternativas (de fontes de fornecimento e software) simultaneamente, considerando seus desempenhos em vários critérios (os quais podem ser conflitantes). 


Outro aspecto que contribui para a caracterização do problema em pauta é a necessidade de fazer a elicitação das preferências do decisor em cada situação de seleção enfrentada.  


Ao mesmo tempo, é possível abordar o problema de seleção de software empresarial de maneira dinâmica, porque o processo pode ser realizado através de várias decisões preliminares, considerando novas informações à medida que evolui até a escolha final.


Tomando por base os argumentos citados acima, como selecionar software empresarial de maneira eficaz considerando, em relação à organização, a natureza de seus processos e funções, seu ambiente de competição e as peculiaridades referentes à tecnologia da informação?


Com esse trabalho, pretende-se propor um modelo que ajude os decisores na seleção do tipo de software em pauta; um dos instrumentos usado foi a realização de um estudo de caso em uma entidade de ensino superior. Este foi realizado para compreender particularidades da seleção de software, identificar características da relação entre o departamento de SI/TI e demais partes da referida organização de ensino, obter informações sobre a maneira existente nela para selecionar software e, além disso, para utilizar cada informação na construção do modelo proposto neste trabalho. 



1.1 Justificativa


A motivação para realizar este trabalho consiste no fato de que há necessidade de um modelo que, no processo de decisão para seleção de software empresarial, leve em consideração aspectos como: diferentes conjuntos de critérios e suas particularidades (qualitativos ou quantitativos, por exemplo), a natureza dinâmica (em alguns casos incremental) das decisões, possível existência de conflitos entre os critérios, necessidade de outros critérios além dos técnicos etc.


Um modelo com as características citadas acima ajudará os executivos a tomarem decisões com bom nível de estruturação. Isso possibilitará o melhor alcance dos benefícios que TI (software, neste caso) pode fornecer e melhorar o retorno dos investimentos realizados nesta área, principalmente se houver na organização uma política de alinhamento entre o planejamento de SI/TI e o organizacional.


1.2 Objetivos


1.2.1 Geral


Propor um modelo baseado em métodos multicritério para auxiliar gerentes no processo de decisão relacionado com a seleção de software empresarial. O referido modelo, em relação à organização, além de abranger conseqüências da decisão como acentuação (ou atenuação) dos níveis de características negativas presentes no atual conjunto de softwares (baixa usabilidade, por exemplo) e compatibilidade com as tecnologias já adotadas, deverá abarcar também a possível influência da escolha nos processos organizacionais, necessidade de adaptar-se a aspectos dinâmicos do mercado e possibilidade de descartar a infra-estrutura já existente ou acrescentar a ela novas aquisições.


1.2.2 Específicos


· Identificar em quais situações a escolha entre ter um ou mais fornecedores é pertinente;


· Construir um modelo de apoio à decisão para selecionar fornecedores;


· Se a escolha for por trabalhar com vários fornecedores, identificar como selecionar a infra-estrutura de software mais adequada; 


· Construir um modelo de apoio à decisão para selecionar infra-estrutura de software.


1.3 Métodos da pesquisa


Na elaboração do presente trabalho, foram realizadas as atividades “pesquisa bibliográfica” e “estudo de caso”, as quais serviram de base à elaboração do modelo proposto.


1.3.1 Pesquisa Bibliográfica


Esta etapa foi realizada através da busca em bases de dados de periódicos internacionais disponíveis na internet e livros (além de teses, dissertações e normas) que possuíssem assuntos relacionados com a seleção de softwares ou componentes. Para fazer isso, no caso de buscas em sites de periódicos, foi elaborada uma lista de termos que serviu como referência para localizar os materiais necessários.


A localização dos livros, teses, dissertações e normas foi realizada tomando por base a área de pesquisa deste trabalho, ou seja, processo de decisão multicritério, sistemas de informação, planejamento de sistemas de informação e qualidade de software.


1.3.2 Estudo de Caso


Esta etapa foi realizada através da execução das seguintes atividades: identificação de aspectos sobre a relação existente entre o departamento de SI/TI e demais área da instituição de ensino objeto do estudo de caso e realização de entrevistas sobre seleção de software empresarial. 


A identificação mencionada acima foi realizada através de um questionário. Após isso, os dados obtidos foram analisados e chegou-se a conclusões sobre o tipo de relação que há entre o departamento de SI/TI com as demais partes da organização.


A entrevista foi realizada com um dos profissionais responsável pela escolha de softwares da entidade de ensino em pauta e teve duas etapas. Na primeira, foi utilizado um roteiro com várias perguntas sobre aspectos organizacionais e tecnológicos da seleção de software; já na segunda, foram acrescentadas ao roteiro anteriormente usado mais perguntas, as quais foram elaboradas a partir das respostas obtidas na primeira etapa.


1.4 Organização do Trabalho


Este trabalho foi dividido em cinco capítulos (introdução, referencial teórico, estudo de caso, modelo proposto, conclusões e referencias bibliográficas). Abaixo, pode-se verificar informações sobre os tópicos referencial teórico, estudo de caso e modelo proposto. 


1.4.1 Capítulo 2


Neste capítulo, são apresentados o referencial teórico e a revisão da literatura. Nele, são exibidas informações sobre aspectos que envolvem a seleção de software empresarial e, além disso, são mencionadas particularidades relacionadas ao apoio à decisão multicritério e aos métodos utilizados neste trabalho. No capítulo em pauta, também há informações sobre a seleção de fornecedores.


1.4.2   Capítulo 3


Neste capítulo, é apresentado o estudo de caso realizado. Isto é feito através da descrição dos seguintes elementos: delimitação da unidade caso estudada e exposição tanto das atividades realizadas para executar o referido estudo quanto da entidade objeto do estudo de caso.


1.4.3 Capítulo 4.


Neste capítulo, há informações sobre aspectos que foram levados em consideração para serem abarcados na elaboração do modelo proposto pelos autores deste trabalho. Além disso, há explicações sobre a utilização dos métodos SMARTS e SMARTER, bem como elucidações referentes à aplicação do modelo e uma explanação dos benefícios relativos à sua utilização.  


1.4.4 Capítulo 5


Nesse capítulo, são apresentadas as conclusões sobre o trabalho realizado e as dificuldades encontradas. Além disso, são expostas as limitações relacionadas com o modelo proposto e sugestões  para trabalhos futuros. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DE LITERATURA


Neste capítulo, são apresentadas informações para esclarecer os aspectos que envolvem o tema abordado, abrangendo a descrição de metodologias e ferramentas que podem ser consideradas no tratamento do problema em pauta. Isso foi realizado levando-se em consideração a natureza do problema exposta na introdução, os objetivos geral e específicos e as técnicas que pretende-se utilizar na construção de um modelo de apoio a decisão para seleção de software empresarial, bem como os aspectos que devem ser tratados em relação à organização e o ambiente no qual ela está inserida.


As informações presentes nos próximos tópicos são relacionadas aos seguintes assuntos: sistemas de informação, planejamento de sistemas de informação, alinhamento entre o planejamento estratégico da tecnologia da informação (PETI) e o empresarial (PEE), seleção de SI e TI no contexto do alinhamento entre o PETI e o PEE, apoio à decisão muiticritério, métodos multicritérios, tomada de decisão em SI/TI, seleção de software empresarial e seleção de fornecedores.  


2.1 Sistemas de Informação (SI)


Esses tipos de sistemas podem ser visualizados como um conjunto de elementos interconectados para receber, armazenar, recuperar e difundir informações para auxiliar as empresas a atuarem no mercado. Sob a perspectiva do princípio de entrada, transformação e saída, o tipo de sistema mencionado neste tópico, recebe dados, transforma-os em um formato mais útil e transmite informação. Além disso, ele pode ser ou não computadorizado (Laudon & Laudon, 1996). Pode-se citar como exemplo de um sistema de informação não computadorizado, os sistemas nas delegacias antigas; nas quais eram recebidos dados sobre segurança púbica que eram processados (tratados) e, após o processamento, tinha-se como saída algum documento (boletim de ocorrência, por exemplo).     


Atualmente, as delegacias são informatizadas, mas possuem o mesmo princípio de funcionamento mencionado acima, ou seja, entrada, processamento e saída. 


As organizações utilizam sistemas de informação em seus diferentes níveis hierárquicos, funções e processos para obterem eficiência e eficácia organizacional.


Sistemas de informação podem influenciar as forças que atuam no mercado competitivo, fazendo com que as empresas reajam de maneira mais satisfatória a elas. 

Eles têm sido empregados em várias situações para prover vantagem competitiva e suas respectivas efetividades vêm sendo elevadas pelo uso de TI  (tecnologia da informação), Laudon & Laudon (1996); Audy & Cidral (2005).


2.2 Planejamento de Sistemas de Informação (PSI)


Considerado como um tema central da gestão de sistemas de informação, pela perspectiva de sua visão estratégica ou sob o ponto de vista tradicional, o PSI é uma atividade organizacional na qual é definido o futuro desejado para todos os SI, da maneira como este deve ser suportado pela tecnologia da informação (TI) e de como proceder para realizar esse suporte (Amaral & Varajão, 2000). 


 “O planejamento estratégico de sistemas de informação (PESI) é um roteiro dinâmico para o planejamento estratégico, tático e operacional das informações organizacionais, da TI, das pessoas envolvidas e da infra-estrutura necessária para o atendimento das decisões e ações da organização”, Rezende (2002). Além disso, segundo este autor, o objetivo central do PESI consiste no mapeamento das estruturas de informações e conhecimentos necessários ao bom funcionamento organizacional. 


Segundo Amaral & Varajão (2000), pode-se dizer que o PESI é um tipo de planejamento que, através do levantamento das necessidades de informação (bem como das tecnologias e sistemas necessários para suportá-las) possui como objetivo proporcionar à organização a capacidade de responder de maneira mais adequada ao ambiente competitivo, além de propiciar e manter sua vantagem competitiva. 


2.2.1 Motivações para o PSI e Metodologias


O PSI é motivado por fatores como: rápida evolução das tecnologias que suportam os SI e necessidades tanto de determinar as prioridades de desenvolvimento quanto de controlar a proliferação de tecnologias da informação (TI).  Além disso, pode-se acrescentar ainda o reconhecimento de que TI podem ser utilizadas para obter e manter vantagem competitiva, bem como a conscientização de que as tecnologias de informação são fatores críticos ao sucesso organizacional (Amaral & Varajão,  2000).


Segundo Turban et al. (2002), há várias metodologias para elaboração do PSI, dentre as mais importantes, pode-se destacar as seguintes: planejamento de sistemas de negócio (BSP), estágios de crescimento da TI, análise de fins e meios e fatores críticos de sucesso. 

Entretanto, Costa (2003), propôs a BSPA, pois a BSP possibilita a elicitação da necessidade de informação com ênfase apenas nas operações e na média gerência, causando dificuldades ao elicitar as informações necessárias aos gerentes do nível organizacional mais elevado (nível estratégico). 

Na metodologia “Fatores Críticos de Sucesso (FCS)”, é realizada a definição dos sistemas que são necessários ao alcance, por parte da organização, dos FCS (fatores indispensáveis à consecução dos objetivos estratégicos organizacionais). Isso é realizado através do levantamento, junto à alta administração, de suas necessidades de informação e, posteriormente, identificação das aplicações de SI. 


A abordagem por fatores críticos de sucesso possui os seguintes passos: identificação da missão organizacional, definição dos FCS, estabelecimento dos indicadores de desempenho e definição dos sistemas para o tratamento dessas informações, Costa (2003). 


2.3 Alinhamento entre o Planejamento Estratégico da TI  (PETI) e o empresarial (PEE)


Segundo Rezende (2002), o alinhamento entre o planejamento estratégico da TI e o empresarial consiste em as pessoas envolvidas nas tarefas específicas do planejamento estratégico organizacional (PEE) e àquelas ligadas às atividades de TI, trabalharem em colaboração para alinhar as metas do PETI ao PEE, para, dessa maneira, a organização obter vantagem competitiva. Por outro lado, o desalinhamento entre o PETI e o PEE ocorre quando os objetivos e valores do negócio são diferentes dos pertencentes aos da função TI. O alinhamento possibilita que as organizações aproveitem melhor os benefícios de TI, bem como a utilize de maneira mais efetiva. 


Há vários fatores que inibem o alinhamento do PETI ao PEE  e que foram amplamente estudados, dentre eles: a alta administração desconhecer os recursos de TI, bem como seu uso potencial para ajudar a criar oportunidades de negócio; pouca comunicação entre as equipes de TI e o resto da empresa; resistência à inovação e mudanças por parte das organizações; baixa visão de oportunidades empresariais com vantagens competitivas; baixa disponibilidade de recursos; implementação incompleta, (Rezende, 2002, APUD Treacy, 1986), (Rezende, 2002, APUD Earl, 1993). Por outro lado, também foram realizadas muitas pesquisas sobre fatores que contribuem para o alinhamento do PETI ao PEE, dentre eles: existência de uma estrutura formal de gestão, envolvimento dos altos executivos da organização com o PETI, boa comunicação entre os envolvidos, treinamento, compartilhamento do conhecimento, foco no valor do negócio, junção entre os planejamento empresarial e de TI, geração de um ambiente social de confiança entre os participantes do alinhamento e maior participação do CIO no planejamento organizacional, (Rezende, 2002, APUD Reich; Benbasat, 2000).


2.4 Seleção de SI e TI no contexto do alinhamento entre o PETI e o PEE


Ao selecionar softwares para serem implantados nas organizações, levando-se em consideração que haja o alinhamento entre o PETI e o PEE, pode-se visualizar dois problemas distintos a serem tratados, os quais podem ser considerados como fases da referida seleção. 


O primeiro problema consiste no levantamento das informações organizacionais, com o intuito de estabelecer critérios de seleção que levem em consideração as necessidades transacionais (bem como da média e alta gerencia) e, após isso, realizar a priorização dos tipos de sistemas de informações (sistemas de apoio à decisão, sistema gerencial, sistema transacional etc) a serem utilizados; já o segundo, é a seleção das tecnologias (sistema gerenciadores de bancos de dados, sistemas operacionais, portais corporativos etc) a serem usadas na implementação dos sistemas de informação previamente priorizados; neste caso, apesar de serem levados em consideração aspectos organizacionais, há maior ênfase em fatores técnicos (portabilidade, escalabilidade e usabilidade, por exemplo), (Costa, 2003; Keil & Tiwana, 2006).


Na figura 2.1, considerando-se o alinhamento do PETI ao PEE, são exibidas as duas fases da seleção de softwares empresariais e as abordagens que podem ser utilizadas em cada uma.    
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Figura 2.1 – Fases da seleção de softwares empresariais e abordagens que podem ser usadas em cada uma.  (O autor).

Neste trabalho, será abordada a fase 2, mas isso não invalida a aplicação do modelo proposto neste documento, pois ele também pode ser utilizado nos casos em que não é realizada a fase 1. 


A fase 2 deve ser realizada tendo em vista a grande quantidade de opções disponíveis, a evolução rápida das tecnologias de informação e a possibilidade de, ao selecionar software,  escolher entre descartar o (os)  sistema(s)  que possui e adquirir novas tecnologias ou acrescentar à infra-estrutura existente as novas aquisições. Além disso, é importante considerar a garantia da preservação do investimento (os quais, geralmente, são muito elevados). Isso pode ser realizado, por exemplo, através da aquisição de sistemas que possuem um bom grau de modularidade e portabilidade, (Albertin & Albertin, 2005). 


Ainda na fase 2, deve-se levar em consideração a ocorrência de apenas uma decisão de aquisição de software ou a existência de decisões parciais de compra até a final (Boonstra, 2003), além da seleção de fornecedores, que abrange a consideração de ter várias fontes de fornecimento ou manter apenas uma (Boer et al., 1998; Dulmin & Mininno, 2003).


Neste trabalho, serão usados métodos multicritério para estabelecer um rank das melhores alternativas de software, baseando-se nas características presentes na ISO 9126-1, nas métricas exibidas nas ISO 9126-2, bem como no framework proposto por Andreou & Tziakouris (2007). Além disso, será contemplada a seleção de fornecedores. 


A abordagem multicritério foi escolhida porque, na seleção de software empresarial, há uma grande quantidade de informações (provenientes de diversas fontes) referentes tanto à escolha de fornecedor quanto à do software e existem várias alternativas a serem avaliadas  (de software e fornecedores). Além disso, de acordo com a situação enfrentada, é necessário realizar um processo de edução das preferências do decisor ao fazer a referida seleção.


Outro aspecto que motivou o uso da abordagem multicritério foi o intuito de fazer uma melhor valoração da qualidade dos sistemas candidatos à seleção através do uso de vários atributos (critérios), os quais podem ser conflitantes. 


As ISO 9126-1 e 9126-2 foram adotadas porque são padrões internacionais, o que possibilita uma maior generalização do modelo. Além disso, a primeira foi escolhida por possuir várias características que podem ser usadas na avaliação da qualidade de software; já a segunda, por possuir métricas associadas a cada característica da ISO 9126-1.


2.5 Apoio à Decisão Multicritério


Consiste na avaliação de diferentes possibilidades de escolha baseando-se em vários critérios. Os problemas multicritério possuem grande quantidade de informações complexas e conflitantes que, em muitos casos, são resultados de diferentes pontos de vista (Belton & Stewart, 2001). 


Como o homem tem capacidade limitada para avaliar uma grande quantidade de informações simultaneamente, a solução dos problemas multicritério, se não abranger um processo de estruturação e simplificação, é muito difícil ou até mesmo impossível, em algumas situações.



Um dos objetivos da MCDA é ajudar as pessoas responsáveis pela decisão a decidirem de maneira mais confiante; para isso, viabiliza a sintetização e organização das informações sobre o problema (Belton & Stewart, 2001).


Não se deve esperar que MCDA forneça a melhor resposta, tirará a responsabilidade de decidir das “mãos dos responsáveis pela decisão” ou aliviará a dor destes ao decidirem. Entretanto, essa abordagem possibilita integrar medidas subjetivas com juízo de valor, tornar a subjetividade mais clara e gerenciável, deixar transparente o processo de estruturação e sintetização do problema, bem como encontrar decisões imprecisas, mas que não se distanciem muito do que é necessário (Belton & Stewart, 2001).


2.5.1 Processo de Apoio à Decisão Multicritério (MCDA)


A estruturação do problema e construção do modelo são etapas pertencentes à MCDA. Este, como mencionado anteriormente, é utilizado para a estruturação e resolução de problemas de decisão, além de possuir como saída um plano de ação que pode ser, por exemplo, realizar uma escolha específica, estabelecer procedimentos para monitorar performance etc (Belton & Stewart, 2001).


Na MCDA, cada ação é uma possível contribuição para a decisão global e pode ser considerada autônoma, ou seja, seu valor quanto o grau de contribuição para a decisão final ou como ponto de aplicação do apoio à decisão é independente das demais (Roy, 1996).


As ações podem ser classificadas como globais (quando são exclusivas em relações a outras inseridas no modelo) ou fragmentadas (ações que podem ser combinadas para serem executadas juntas, configurando assim a decisão global) e cada uma delas é caracterizada de acordo com o atual estado do processo de decisão (Roy, 1996). 


A fase de estruturação serve para entender o escopo do problema (capturar sua complexidade), iniciar o seu gerenciamento e identificar maneiras do decisor prosseguir com o processo de decisão.


A etapa de criação do modelo serve para capturar os aspectos mais relevantes do problema; nela são definidas critérios e alternativas para serem avaliadas de maneira sistemática e transparente. Sua saída corresponde à especificação do problema de maneira simplificada, o que possibilita um melhor entendimento de como decidir (Belton & Stewart, 2001; Roy, 1996).


2.5.1.1 Atores da MCDA


Na Análise de Decisão Multicritério, pode-se visualizar os seguintes atores: decisor, analista e facilitador.


Decisor: Segundo Gomes (2002), influencia no processo de decisão com seu juízo de valor ou relações estabelecidas. O decisor pode ser visto como a pessoa ou grupo para o qual é realizado o processo decisório.  


Facilitador: É um líder responsável por focar na resolução do problema através da coordenação dos pontos de vista pertencentes a cada decisor. Além disso, ele deve ter uma postura neutra (alhear-se de seu sistema de valor) para não intervir no julgamento do(s) decisor(es) e necessita levar em consideração a motivação e aprendizado deles.


Analista: É quem ajuda os decisores e facilitadores na estruturação do problema. Ele possui como dever a criação do modelo para obter elementos de informação, tornar explicitas as conseqüências de comportamentos em relação à decisão e, talvez, recomendar ações e/ou metodologias. É conveniente que isso seja realizado considerando aspectos do ambiente que influenciam no processo decisório (Gomes, 2002; Roy, 1996).


2.5.1.2 Abordagens da MCDA


Segundo Belton & Stewart (2001), há várias abordagens, mas, de maneira geral, elas requerem elementos comuns como: necessidade de definir alternativas que serão consideradas, critérios ou objetivos para guiar a avaliação do problema e medidas de relativa significância dos critérios (geralmente pesos ou grau de importância). 


A utilização de diferentes abordagens de maneira integrada no processo MCDA é muito importante, pois cada uma possui suas particularidades e, por isso, proporciona entendimento específico em relação ao problema, bem como pode ser adequada em diferentes fases da análise. Além disso, pode-se utilizar outros tipos de ferramentas (estatísticas, por exemplo) de maneira integrada com as criadas especialmente para MCDA (Belton & Stewart, 2001). 


2.5.1.3 Utilização de Problemáticas como Guia do Apoio à decisão


Há diversas maneiras de auxiliar na tomada de decisão, dentre elas, as seguintes problemáticas merecem atenção: escolha, multiobjetivo, classificação de alternativas e mistura entre design e avaliação, (Belton & Stewart, 2001).


· Problemática de escolha: Consiste em realizar uma escolha dentre várias alternativas disponíveis. A avaliação de opções de transporte público, bem como seleção de livro-texto para o curso universitário, são exemplos dessa problemática.


· Problemática de Design Multiobjetivo: Neste caso, as alternativas são variedades de componentes ou características que, talvez, necessitem ser combinadas e selecionadas. A escolha é feita a partir de um conjunto finito de possibilidades. Pode-se citar como exemplo a escolha dentre opções de investimento financeiro que serão criadas a partir de várias ações, considerações do mercado etc.


· Mistura entre as problemáticas de Design e Avaliação: Neste tipo de situação, é suposto não ser possível avaliar todas as alternativas e tomar apenas uma decisão; por isso, duas fases de escolha podem ser identificadas. Na primeira, deve-se realizar a seleção de um pequeno conjunto de alternativas para ser avaliado e investigado mais detalhadamente; já na segunda, o conjunto de alternativas deve ser analisado de maneira mais minuciosa pelas partes interessadas e afetadas, levando-se em consideração critérios. 


· Problemática da Classificação de Alternativas: Abrange problemas que, para serem solucionados, é necessário fazer a classificação de alternativas. Pode-se ter várias classes ou apenas duas. A classificação de equipamentos como aceitável e não aceitável, de acordo com a qualidade, é um exemplo desse tipo de abordagem.


2.6 Métodos Multicritério


Há várias abordagens multicritério, as quais se diferenciam entre si pelos princípios do processo de modelagem de preferências adotados, dentre eles, critério único de síntese e sobreclassificação.


A técnica critério único de síntese é baseada no princípio de compensação, ou seja, “o decisor deverá compensar uma perda em não atingir por completo um objetivo por meio de um ganho na consecução de outro”, Costa (2004). Técnicas baseadas nisto podem favorecer à escolha de alternativas não balanceadas, ou seja, que possuem um bom desempenho em relação a alguns critérios e “sofrível” em outros. 


Há várias abordagens que utilizam esses princípios, entre as mais conhecidas estão a teoria da utilidade multiatributo e os métodos AHP, SMARTS e SMARTER.


2.6.1 Teoria da Utilidade Multiatributo


Através dessa teoria, a solução de um problema de decisão, que possui várias alternativas a serem escolhidas e avaliadas, segundo seus desempenhos em cada critério, é feita pela modelagem das preferências do decisor, as quais são representadas por uma função chamada utilidade e que deve ser otimizada. Os critérios usados podem ser conflitantes e o decisor terá que compensar uma perda em não conseguir um desempenho desejado em um critério através de um ganho no desempenho em outro, Costa (2004).


A determinação da função utilidade pode ser realizada através do estabelecimento de um conjunto de alternativas para servir como referência na definição de quais delas são mais ou menos preferíveis para o decisor e, após isso, determinar se há independência em utilidade em relação aos atributos (critérios); caso eles sejam mutuamente independentes em utilidade (se as preferências do decisor em relação a algum atributo forem iguais para qualquer nível dos demais) as preferências podem ser elicitadas separadamente para cada critério, o que torna a obtenção da função utilidade menos complexa.


A independência aditiva é um caso de independência em utilidade; se ela for confirmada, é mais fácil obter a função utilidade, que terá, no caso de dois atributos, o formato indicado na fórmula 1.  A verificação da referida independência é realizada através de loterias, ver (Gomes et al., 2002).


u (CA,CB) = KA uA(CA) + KB uB(CB) 

\


 Ka = u(CA1 , CB0); KB = u(CA0,CB1)          (1)


= u(CA , CB0) + u(CA0,CB)


Pode-se notar que, de acordo com a fórmula 1, certa quantidade de um atributo não depende da quantidade de outro.  Além disso, cada função utilidade é multiplicada por uma constante de escala K.


Caso não haja a independência mútua em utilidade entre os atributos, a função utilidade será do tipo multilinear e possuirá a forma abaixo:


u (CA,CB) = KA uA(CA) + KB uB(CB) +  KAB uA(CA) uB(CB)  

\


 KAB = 1 – KA -KB


Neste caso, K representa a interação entre dois atributos.


2.6.2 Método de Análise Hierárquica (AHP)


Nesse método, o problema é representado através de uma hierarquia na qual os critérios estão na parte intermediária e as alternativas no final (menor nível hierárquico). Os critérios de mesmo nível devem possuir o mesmo grau de importância, (Gomes 2004; Costa 2003).


Após a criação da hierarquia, o decisor deverá comparar, par a par, os elementos de um determinado nível (considerando o quanto cada elemento comparado contribui para a maximização do elemento da hierarquia imediatamente superior). Esse procedimento deverá ser feito a partir do nível mais baixo para o mais elevado da estrutura hierárquica e a comparação é feita através de uma escala proposta por Saaty, a qual varia de 1 a 9, (Gomes, 2004).


Outro tipo de abordagem para problemas multicritérios é a de sobreclassificação; nela não é estabelecida uma compensação entre critérios, ou seja, a desvantagem de uma alternativa em um critério não é compensada pela vantagem em outro, (Costa, 2003). Os métodos desse tipo favorecem a seleção de alternativas mais balanceadas, ou seja, que possuem um melhor desempenho médio.


Há vários métodos baseados na abordagem de sobreclassificação, dentre os mais conhecidos estão os da família ELECTRE e PROMETHEE.  


2.6.3 Métodos da Família ELECTRE


Essa família foi proposta por Benay, Roy e Sussman em 1968; depois, foi desenvolvida por Bernard Roy. Ela baseia-se na exploração da relação chamada sobreclassificação. Pode-se dizer que uma alternativa a sobreclassifica uma alternaiva b (aSb) se a for, pelo menos,  tão boa quanto b, (Costa, 2003; Gomes et al., 2004). 

Segundo Gomes et al. (2004), no contexto de decisão, o que pretende-se fazer com a aplicação dos métodos da família ELECTRE é identificar se o risco em considerar a afirmação de que a sobreclassifica b (aSb) é  aceitável. Há vários métodos que pertencem a essa família; “a diferença existente entre eles é o tipo de problemática abordada, as informações inter e intracritérios utilizadas e quantidade de relações de sobreclassificação construída e pesquisada” (Gomes et al., 2004). Aqui, serão descritos apenas os seguintes: ELECTRE I, ELECTRE II e ELECTRE III.


2.6.3.1 Método ELECTRE I


Foi criado para solucionar a problemática α (escolher, a partir do conjunto de alternativas, um subconjunto que seja o menor possível e possua as alternativas consideradas como melhores, sob a perspectiva das preferências do decisor). As alternativas do referido subconjunto são consideradas como equivalentes, ou seja, nenhuma sobreclassifica outra. Além disso, elas não são sobreclassificadas por alguma alternativa que não fizer parte do subconjunto em pauta, (Costa, 2003; Gomes et al., 2004).


2.6.3.2 Método ELECTRE II


Esse método foi criado para solucionar a problemática conhecida como γ (ajudar na decisão através da ordenação das alternativas da melhor para a pior, considerando as preferências do decisor). O método ELECTRE II é baseado na construção de duas relações de sobreclassificação (uma forte e outra fraca) e define duas pré-ordens, (Gomes et al., 2004; Costa, 2003).


2.6.3.3 Método ELECTRE III


Esse método foi desenvolvido para ser aplicado em problemas de ordenação. O ELECTRE III é baseado no nível de sobreclassificação para cada par de alternativas comparada, que significa, por exemplo, o grau de aceitação da declaração “a alternativa a sobreclassifica b (aSb) ”. Como nos demais métodos da família ELECTRE, na verão III, há utilização dos índices de concordância e discordância. Além disso, foi estabelecido um limiar de veto para cada critério, o qual serve para refutar a declaração aSb quando, mesmo todos os critérios sendo favoráveis a sobreclassificação de a em relação a b, percebe-se que em um critério a avaliação de b é maior ou igual a  da alternativa  a somada ao limiar de veto, (Costa, 2003).


2.6.4 Métodos da Família PROMETHEE 


Essa família é constituída de vários métodos baseados na relação de sobreclassificação, nos quais é realizada a comparação entre alternativas critério a critério e, além disso, são usados pseudocritérios, (Gomes et al., 2004). Neste trabalho, serão descritos os métodos PROMETHEE I, PROMETHEE II e PROMETHEE V. 


2.6.5 PROMETHEE I


Esse método foi criado para soluciona problemas de ordenação; através dele, é criada uma pré-ordem das alternativas ou ações analisadas. Para utilizá-lo é necessário conhecer antecipadamente o peso relativo de cada critério. 


PROMETHEE II


Esse método foi proposto para ser aplicado na solução de problemas do tipo Pγ (problema de ordenação) e apresenta como resultado final uma pré-ordem completa. Para realizar isso, ele possui o mesmo procedimento do PROMETHEE I, mas, depois, vale-se de um fluxo de superação neto entre alternativas, o qual é calculado através da diferença entre os fluxos positivos e negativos, (Gomes et al. 2004).


2.6.6 PROMETHEE V


Essa implementação do método PROMETHEE foi criada para seleção de alternativas considerando-se restrições advindas do problema, (Gomes et al., 2004). Isso é realizado obtendo uma pré-ordem completa (como no PROMETHEE I) e, depois, através de programação linear binária e seleção das alternativas que maximizem o fluxo neto de superação, (Gomes et al., 2004; Costa, 2003).


2.6.7 Métodos Utilizados neste Trabalho 


Neste trabalho, foram utilizados os métodos SMARTS e SMARTER, para serem usados nos casos em que o decisor opta por compensar o desempenho sofrível de uma alternativa em um critério por um ganho em outro. A seleção de software empresarial pode, em algumas situações, favorecer este princípio de compensação. Pode-se citar como exemplo o caso dos sistemas de reconhecimento eletrônico de assinaturas e valores em documentos, os quais, ao serem selecionados por algum executivo, este prefere que o software possua um elevado desempenho em funcionalidade, eficiência e confiabilidade, pois os referidos sistemas interagirão com outro e o software é desenvolvido para cada sistema operacional específico, o que causa, pelo decisor, a atribuição de uma baixa importância à usabilidade e portabilidade, fazendo com que um mau desempenho em algum destes dois critérios seja compensado por um elevado desempenho nos demais (funcionalidade, eficiência e confiabilidade). 


Em relação ao critério manutenibilidade, dos sistemas em pauta, um maior nível é buscado pelas empresas desenvolvedoras para facilitar a inserção de novos módulos ao software, mas isso não torna a manutenibilidade um critério que não possa ser compensado por outro na decisão do executivo, ao escolher o sistema de reconhecimento de assinaturas e valores presentes em formulários, pois, geralmente, ele é adquirido de outra empresa, ou seja, a empresa que adquiri o sistema não é responsável pela sua manutenção e sim a desenvolvedora.


Além dos argumentos mencionados acima, outra motivação para utilização do SMARTS e SMARTER é porque a aplicação deles não requer um processo complexo para edução das preferências do decisor. Os referidos métodos possibilitam estabelecer a importância relativa de cada critério através de um procedimento de perguntas e respostas que não possui elevada complexidade. Além disso, com o SMARTS, a edução dos pesos relativos de cada critério é feita de maneira mais simples do que com outras abordagens (teoria da utilidade multiatributo, por exemplo); Já no SMARTER, o estabelecimento dos referidos pesos é mais fácil ainda, pois são calculados através de um procedimento chamado ROC, o qual é baseado apenas na ordenação dos critérios segundo suas respectivas importâncias.


Nos próximos tópicos, pode-se verificar maiores detalhes sobre os métodos SMARTS e SMARTER. 


2.6.8 Método SMARTS


Consiste em um método baseado na chamada estratégia da aproximação heróica e no seguinte conceito: “se uma entidade é valorizada como um todo, ela é valorizada por mais de uma razão” (Edwards & Barron, 1994). 


A estratégia da aproximação heróica está relacionada tanto à crença de que ferramentas mais simples são mais fáceis de usar e possuem maior chance de serem úteis quanto ao conceito de que o aspecto chave para uma escolha apropriada de método está relacionada ao trade-off  (compensação) entre o erro de modelagem e o de elicitação. 

Considerando a estratégia da aproximação heróica, no método em pauta, é usada  aproximação linear para cada função utilidade unidimensional e uma função de agregação aditiva que reúne as utilidades dimensionais simples de cada alternativa em um escalar (Edwards & Barron, 1994). 

2.6.8.1 Etapas para utilização do SMARTS


Segundo Edwards & Barron (1994), para o SMARTS ser usado é necessário realizar as seguintes etapas: 


1. Identificar o propósito da decisão e decisores: Consiste em reconhecer o propósito da elicitação de valores e suas entidades alvo (sejam elas pessoas ou organizações). Além disso, nesta etapa, deve-se tentar estabelecer quais serão os objetos de avaliação.


2. Criar uma árvore de valor: Nesta fase, deve-se estabelecer uma lista dos atributos importantes ao propósito da decisão; isto deve ser realizado considerando a opinião das entidades envolvidas na definição dos referidos atributos, os quais devem ser, preferivelmente, doze ou menos. A criação da lista em pauta pode ser feita mediante agregação dos atributos que possuem baixo peso relativo ou estão relacionados. Além disso, pode-se redefinir os que são muito específicos.


3. Objetos de avaliação e identificação de alternativas: Esta etapa consiste em estabelecer quais serão as alternativas a serem avaliadas; caso elas não tenham sido estabelecidas na etapa 1, é indicado utilizar a saída da etapa 2 para realizar o referido estabelecimento. Se não estiverem disponíveis alternativas reais, é necessário criar algumas hipotéticas que possuam uma faixa de valores ampla e abarque aquelas que poderão ser encontradas. 


4. Matriz de objetos de avaliação por atributos (matriz de decisão): Nesta fase, deve-se criar uma matriz de alternativas por atributos, que deverá possuir como entrada medidas físicas ou subjetivas (estas últimas deverão corresponder a utilidades unidimensionais). 


5. Opções dominadas: Nesta etapa, deve-se eliminar as alternativas dominadas ordinal ou cardinalmente. 


Ao realizar a exclusão, é necessário verificar se a faixa de valores em relação a algum atributo será reduzida substancialmente; caso ocorra uma grande redução, é imprescindível verificar se o atributo afetado deverá ser utilizado ou não (se ele não é mais importante, a eliminação deverá ser realizada através do retorno à etapa 2).

6. Utilidades Unidimensionais: Nesta etapa, é realizada a conversão das entradas da matriz de avaliação (que contém alternativas e atributos relacionados) em utilidades unidimensionais (as quais, no método SMARTS, são consideradas lineares). Após isso, deve-se usar a faixa dos valores de cada alternativa referentes a cada atributo (ou uma maior, caso o intervalo do referido valor seja muito pequeno e todas as alternativas não estejam disponíveis) para estabelecer o limite superior e inferior das funções utilidade unidimensionais.   

O cálculo da utilidade unidimensional para essas funções pode ser feito através da leitura de seus pontos a partir de um gráfico ou usando equações lineares. 


As saídas desta fase são utilidades cardinais unidimensionais na escala intervalar. Elas representam para o decisor uma medição do quanto ele deseja certos resultados e relacionam a desejabilidade de alguma medida física ou julgamento a sua magnitude.


No SMARTS, a agregação dos valores da utilidade para cada atributo é realizada através de um modelo aditivo. Se h(h = 1, 2,..., H) é um índice de identificação dos objetos de avaliação e k (k = 1, 2,..., K) é um índice dos atributos, então o referido modelo é composto pela seguinte equação:
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 Onde:


 Uh  = Utilidade multiatributo do objeto de avaliação h. 


Wk = Peso do atributo de ordem k.


Uh (Xhk) = Utilidade unidimensional do atributo k do objeto de avaliação h. 


7. Parte 1 da troca de peso: Consiste em ordenar os atributos do mais para o menos importante, o que pode ser feito, segundo Edwards & Barron (1994), através da realização dos seguintes questionamentos ao decisor: “Imagine que uma nova alternativa está disponível e que ela tem o pior resultado em todos os K atributos. 


Você pode modificar o desempenho em um atributo do pior para o melhor, qual deles você escolheria? O decisor escolheria um dos atributos. A próxima indagação seria perguntar qual dos atributos restantes seria o preferido para melhorar do pior para o melhor valor”. Esse processo de indagação e resposta deve ser repetido (desconsiderando a melhoria no atributo já escolhido) até que haja a escolha de todos os atributos, ou seja, ocorra a ordenação.


8. Parte 2 da troca de peso: Não existe uma forma padrão para realizar esta etapa; nela, deve ser elicitado o peso de cada atributo, o que pode ser feito, por exemplo, através da atribuição de 100 pontos àquele mais importante, e, em seguida, perguntando ao decisor qual a importância dos atributos restantes na escala de 1 a 100, neste caso, pode haver empate no valor dos pesos. 


2.6.9 Método SMARTER


As etapas de 1 a 8 são iguais para o SMARTS e SMARTER; a diferença existente entre eles é que, no segundo, na etapa 8, não há uma elicitação de pesos, estes são obtidos diretamente através da ordenação dos atributos realizada na etapa 7, (Edwards & Barron, 1994). Esses autores consideram que a maioria da informação útil  obtida através da troca de pesos está na etapa 7, que é mais simples de ser realizada que a 8.



Os pesos usados no SMARTER são obtidos através de um procedimento chamado ROC (Rank Order Centroid), que é executado considerando o seguinte: 



Se w1>= w2>=...>=wk, então



w1 = (1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/k) / k



w2 = (0 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/k) / k






 (2)

w3 = (0 + 0 + 1/3 + ... + 1/k) / k


wk = (0 + 0 + 0 + ... + 1/k) / k


Diante disso, para um número K de atributos, o peso ROC do K-ésimo é dado por:
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Onde Wk é o valor do peso ROC do atributo k.


Outros procedimentos para calcular os pesos diretamente, através da ordenação dos atributos por importância, são o RS  (Rank Sum) e o RR (Reciprocal Rank), ver Felinto(2006).


Através da comparação da escolha de alternativas utilizando as abordagens RS, pesos iguais, RR e ROC, esta última proporcionou a obtenção de resultados mais eficazes, pois possibilitou a seleção das melhores alternativas (considerando os pesos do SMARTS como verdadeiros) em uma faixa entre 75 e 87% do total de 10.000 simulações realizadas. Além disso, nos casos em que o uso do ROC ocasionou a escolha de alternativas diferentes da melhor, houve perdas de utilidade menores que 1,1%,(Edwards & Barron, 1994). 


Em Felinto (2006), foram gerados resultados consideravelmente semelhantes através da aplicação dos métodos SMARTS e SMARTER, o que indica a eficácia de cada um. 


Os dois métodos utilizados neste trabalho são para aplicações em problemas de natureza compensatória e valem-se de aproximação linear para cada utilidade unidimensional. Não foram utilizadas outras abordagens compensatórias apresentadas neste trabalho, Teoria da Utiliadde Multiatributo(MAUT) e Processo de Analítico Hierárquico (AHP), porque, na MAUT, a elicitação de preferências é realizada de maneira complexa, uma vez que o decisor necessitará compreender particularidades de sua estrutura axiomática e conceitos como loterias (o que torna fácil a inserção de erros no modelo, principalmente se a decisão tiver que ser tomada de maneira rápida). Já na abordagem AHP, após a aplicação do método, a inserção de uma nova alternativa (ou remoção de alguma utilizada na análise) pode gerar uma inversão de ordem.        
    


2.7 Tomada de decisão em SI/TI


Várias abordagens foram propostas para apoiar a tomada de decisão em SI/TI, muitas delas baseadas em modelos clássicos de planejamento estratégico e análise objetiva de alternativas. Há também metodologias (análise de decisão multicritério, por exemplo) que enfatizam o processo incremental e utilização de informações relativamente vagas, (Boonstra, 2003, Belton & Stewart, 2001).


Em alguns casos, a tomada de decisão em SI/TI é categorizada pelos atributos presentes no processo decisório (política, natureza incremental etc), já em outros, é realizada uma caracterização através de fases identificadas.


Em (Boonstra, 2003) o autor analisou as seguintes forças: inovação, política, racionalidade e necessidade, considerando a relação entre suas intensidades e influência na tomada de decisão. Ele constatou que, dependendo da intensidade delas, a decisão é tomada levando-se em consideração aspectos como informações mais ou menos precisas sobre o problema e uso de negociação e poder de barganha, além da utilização de decisão global baseada em um planejamento ou em várias decisões menores até a final. Além disso, percebeu-se também que a cultura exerce influência sobre as forças citadas acima; se a organização tem uma postura inovadora sobre SI/TI, ela tenderá a se nortear pelo mercado e se baseará em informações menos precisas, porém, se SI/TI forem visualizados como negativo, a decisão tenderá a ser guiada pela necessidade, ou seja, os executivos investirão para reagir a algum fator que os “obriga” a realizar tal investimento.


Forças externas como a situação econômica, por exemplo, também influenciam a decisão (se o mercado financeiro estiver ruim, as empresas terão muita cautela ao investir em soluções inovadoras). Além disso, iniciativas dos concorrentes em relação a SI/TI também têm papel influenciador das forças supracitadas (Boonstra, 2003).


2.8 Seleção de Software Empresarial


A seleção de software é visualizada pelas organizações como sendo muito importante, pois esses tipos de sistemas têm sido empregados em suas diversas funções, estão relacionados com seus diferentes níveis hierárquicos (operacional, tático e estratégico) e muitas empresas não obtiveram êxito em tal procedimento (Sarkis & Sundarraj, 2000; Keil & Tiwana, 2006). Além disso, o processo de escolha da tecnologia que melhor satisfará as necessidades da empresa não é trivial (esteja esta sendo fundada ou já estabelecida), uma vez que, dentre outros fatores, há diversas tecnologias disponíveis, vários pontos de vista precisam ser considerados, a tecnologia da informação evolui rapidamente (às vezes não chegam a se popularizar e são exauridas do mercado), existe a necessidade de ter que decidir entre manter a infra-estrutura atual ou descartá-la e, além disso, aspectos tecnológicos, bem como de negócio, devem ser levados em consideração (Albertin & Albertin, 2005; Sarkis & Sundarraj, 2000; Keil & Tiwana, 2006). 


Ao escolher softwares empresarial, corre-se o risco de não ser bem sucedido em relação à concorrência e de perder parcial ou totalmente os investimentos, (Albertin & Albertin, 2005).   


O processo utilizado para selecionar softwares pode abranger considerações sobre vários atributos como custo, funcionalidade, implementação, customização e nível de integração com outros sistemas, além da necessidade de trade-offs (compensações) entre eles (Talluri, 2000; Sarkis & Sundarraj, 2000; Keil & Tiwana, 2006).


Em (Keil & Tiwana, 2006), foram mencionadas três etapas do processo de escolher pacotes de softwares: avaliação das necessidades organizacionais, aquisição de pacotes que podem satisfazer essas necessidades, avaliação de ajuste entre necessidades organizacionais e atributos do pacote e decisão de aquisição. Nesse mesmo trabalho, considerando o grau de relativa importância atribuído por gerentes, foi identificada a seguinte ordem referente aos cinco atributos mais significativos ao selecionar pacotes de software: funcionalidade, confiança, custo, facilidade de customização e facilidade de uso.  


Em (Talluri, 2000), ao propor um modelo relacionado com cadeias de suprimento, os autores utilizaram os critérios custo, flexibilidade, qualidade e tempo; já em (Sarkis & Sundarraj, 2000) foram usados os seguintes fatores relacionados à avaliação de tecnologias da informação aplicadas nas organizações: custo, qualidade, flexibilidade, suporte à decisão, planejamento do negócio, recursos humanos, adaptabilidade do sistema dentro e fora da empresa, neutralidade da plataforma, interoperabilidade, escalabilidade, segurança, facilidade de uso, suporte ao consumidor etc.


2.8.1 Requisitos de Software

Requisitos de software podem ser visualizados como descrições dos serviços que o sistema deverá oferecer e que são elaboradas de acordo com a necessidade do cliente. Eles podem ser classificados como: requisitos funcionais e requisitos não-funcionais (Sommerville, 2004). A compreensão da referida classificação é importante para o processo de decisão referente à seleção de software empresarial, pois possibilita identificar a origem dos requisitos, o que poderá facilitar tanto a obtenção de informações sobre aspectos da decisão referentes a elementos como critérios técnicos e organizacionais quanto a identificação da(s) pessoa(s) mais adequada(s) para ser(em) interrogada(s)  no processo de elicitação dos pesos de cada critério.


· Requisitos funcionais: Descrevem as funcionalidades que o software deverá oferecer, devem ser exaustivos (abranger todas as funcionalidades necessárias ao usuário) e consistentes, porém, dificilmente esses aspectos serão satisfeitos quando o sistema a ser implementado é muito grande e complexo, por causa da existência de vários stakeholders com necessidades conflitantes e necessidade de fazer concessões para viabilizar o desenvolvimento do sistema.


· Requisitos Não-Funcionais: Referem-se às restrições e qualidades relacionadas às funcionalidades do sistema e sua operação, ou seja, não descrevem alguma funcionalidade, mas aspectos restritivos referentes a ela. Há vários tipos desses requisitos, que são muitas vezes visualizados como características da qualidade de software, dentre eles: portabilidade, usabilidade, eficiência e manutenibilidade (ISO 9126-1). 

Eles não são menos importantes do que os requisitos funcionais; em algumas situações, se o requisito funcional não satisfizer completamente a necessidade do usuário, este poderá realizar sua tarefa, mas, por outro lado, em alguns casos, se o requisito não-funcional não for satisfeito, o sistema não poderá ser utilizado (Sommerville, 2004).


Os requisitos não funcionais podem ser provenientes de características requeridas do software (requisitos do produto), da organização que desenvolve o sistema (requisitos organizacionais) ou fontes externas.


· Requisitos do produto: Especificam o comportamento do produto, correspondem a requisitos como performance (velocidade de execução do sistema e quantidade de memória requerida, por exemplo), portabilidade e usabilidade.


· Requisitos organizacionais: Provenientes da relação entre a organização consumidora do software e a desenvolvedora; tipo de processo de desenvolvimento, linguagem de programação a ser utilizada, data de entrega do software e sua documentação são exemplos desse tipo de requisito.


· Requisitos externos: Abrange todos os requisitos provenientes de fontes externas ao software e seu processo de desenvolvimento, por exemplo: requisitos da legislação e requisitos de interoperabilidade com sistemas de outra organização.


2.8.2 Critérios para Seleção de Software Empresarial


Considerando que os requisitos não-funcionais são restrições referentes aos sistemas e suas funcionalidades, além de levar em conta que muitos deles são comuns a COTS (produtos de software ou sistemas de prateleiras), deve-se utilizá-los, além dos requisitos funcionais, como critérios na seleção de softwares empresariais.


Na ISO 9126-1, pode-se encontrar um modelo baseado em seis características (requisitos funcionais e não-funcionais) da qualidade de software e suas respectivas subcaracterísticas, as quais são, cada uma, segundo Andeas & Marios (2007), relacionadas apenas a uma característica. 


No anexo 1, pode-se visualizar as seis características da qualidade presentes na ISO 9126-1 (que serão utilizadas neste trabalho como critérios para seleção de software empresarial) e suas respectivas subcaracterísticas. 


Andreou & Tziakouris(2007), propuseram um framework para avaliação de componentes de software, os quais não são considerados soluções completas (sistemas de software), mas provedores de um conjunto limitado de funcionalidades aplicáveis a uma tarefa específica e que podem ser utilizados para compor um sistema completo. O modelo deles é baseado na estrutura da ISO 9126-1, mas, diferentemente desta, possui métricas para avaliar cada atributo.

Os usuários do framework proposto pelos autores acima são desenvolvedores de software, os quais farão a integração entre componentes para seus sistemas; fato que implicou na mudança de foco relacionada à característica usabilidade da ISO 9126-1. Além disso, a portabilidade não foi considerada como característica pelos autores, por ela ser inerente aos componentes e substituível pela subcaracterística interoperabilidade. 


Nas tabelas 2.1 e 2.2 e 2.3, pode-se visualizar o modelo proposto por Andreou & Tziakouris (2007), com algumas modificações em relação a ISO 9126-1 para refletir a natureza da seleção de componentes. 


Tabela 2.1 Modelo de qualidade para componentes originais. (Andreou & Tziakouris (2007)).


Características Subcaracterísiticas Atributos Métricas 


Funcionalidade    


 Interoperabilidade 


 


Independência de 


plataforma 


Razão entre plataformas mais 


suportadas e as plataformas mais 


usadas  


  Independência de S.O. Razão entre  S.O. suportado e 


S.O. mais utilizado  


  Compatibilidade de 


hardware 


Lista de tipos de dispositivos 


suportados 


  Compatibilidade com 


formato aberto de 


dados 


Providenciada ou não 


 Completude 


 


Satisfação do Usuário Nível de satisfação 


  Satisfação do serviço Razão de funções 


  Alcançabilidade Providenciada ou não 


 Segurança Controle de acesso Providenciada ou não 


  


 


Resistência à 


escalação de 


privilégios  


Providenciada ou não 


  Auditoria Providenciada ou não 


  Criptografia de dados Providenciada ou não e 


quantidade de algoritmos de 


criptografia  


Confiabilidade    


 Estabilidade de Serviço Propensão a erros Número de erros/ “quebra” por 


unidade de tempo 


  Manipulação de erro Providenciada ou não 


  Recuperabilidade Providenciada ou não 


  Disponibilidade Média do tempo disponível 


 Conjunto de Resultado Corretude Razão entre quantidade de 


resultados corretos e total de 


resultados 


  Transacional Providenciada ou não 


 




Tabela 2.2 Modelo da qualidade para componentes originais (continuação da tabela 2.1.) (Andreou & Tziakouris (2007)).

Características Subcaracterísiticas Atributos Métricas 


Usabilidade    


 Aprendibilidade Tempo para usar Tempo médio para aprender 


como usar 


  Tempo para 


configurar 


Tempo médio para aprender 


como configurar 


  Tempo para 


administrar 


Tempo médio para aprender 


como administrar 


 Ferramentas de Ajuda Completude da ajuda Providenciada ou não – nível de 


satisfação 


  Manual do usuário Providenciada ou não – nível de 


satisfação 


  Instalação e 


administração 


Providenciada ou não – nível de 


satisfação 


  Documentação - 


  Ferramentas de 


suporte 


Providenciada ou não 


 Operabilidade Esforço de operação Nível de satisfação 


  Esforço de 


customização 


Nível de satisfação 


  Esforço de 


administração 


Nível de satisfação 


 




Tabela 2.3 Modelo da qualidade para componentes originais (continuação da tabela 2.2.).  (Andreou & Tziakouris (2007)).




Características Subcaracterísiticas Atributos Métricas 


Eficiência    


 Tempo de resposta Saída  Quantidade de requisições por 


unidade de tempo 


  Capacidade Quantidade de usuários 


concorrentes 


  Paralelismo Providenciado ou não 


 Sobrecarga do sistema Utilização da memória Tamanho da RAM  


  Utilização do 


processador 


Nível de velocidade do 


processador 


  Utilização do disco Tamanho da memória secundária 


Manutenibilidade    


 Trocabilidade Atualizabilidade Nível de satisfação – 


Providenciada ou não 


  Debugging Providenciado ou não 


  Compatibilidade 


anterior 


Providenciado ou não 


 Testabilidade Versão de avaliação Nível de satisfação 


  Materiais de teste Nível de satisfação 


 Customizabilidade Parametrização Caixa Preta: razão entre 


parâmetros modificáveis e o total 


de parâmetros 


  Adaptabilidade Caixa Branca: nível de satisfação 


  Prioridade Providenciada ou não 


 



Para possibilitar a medição da qualidade dos softwares empresariais, neste trabalho, foram utilizados princípios das seguintes referências: ISO 9126-1, ver anexo1 e ISO 9126-2, bem como da natureza dos requisitos funcionais (Summervile, 2004) e das necessidades comuns às organizações em relação à seleção de software. 

Além disso, foi proposto um modelo baseado em métodos de apoio à decisão que possui critérios utilizáveis na seleção de qualquer tipo de fornecedor de software, o que não foi encontrado na literatura pesquisada.


No modelo proposto neste trabalho, os critérios adotados são usados como base para realizar o tratamento de informações históricas sobre a seleção de fornecedores e software, o que não foi verificado em outros trabalhos analisados. Como os critérios estão associados à subcaracterísticas, foram estabelecidos mecanismos para expressar o quanto cada um é importante ao tomar uma decisão. Além disso, também foi estabelecida uma maneira para definir o quanto cada subcarcaterística é considerada mais importante na avaliação das alternativas referentes a cada critério, segundo as preferências do decisor; fato também não contemplado nos trabalhos analisados. 


2.9 Seleção de Fornecedores


Nos últimos anos, a escolha de fornecedores tem sido encarada como um procedimento estratégico; sua importância foi bastante elevada com o aumento do uso da TQM (Total Quality Management) e JIT (Just In Time) no âmbito empresarial (Boer et al., 1998; Verma, 1998; Hunt & Westfall, 2000; Gustin et al., 1997). Pode-se notar que a referida importância também começou a ocorrer porque muitas empresas passaram a adotar relações mais próximas com seus fornecedores, ou seja, começaram a tratá-los como aliados, criando assim uma relação de colaboração (Boonstra, 2003).


Ao selecionarem software, os gerentes organizacionais podem optar por ter um ou vários fornecedores; as duas alternativas podem trazer vantagens e desvantagens, afirma Labs (2001). Segundo este autor, Tony Murray (diretor de tecnologia da informação da Washington Quality Foods em 2001) afirmou que uma única fonte de fornecimento oferece maiores vantagens em relação a suporte e atualizações, porém, em alguns casos, optar por manter mais de um fornecedor proporciona vantagem em relação à adaptabilidade e performance.  


Vários fatores podem ser considerados como referência na seleção de fornecedores de software. Segundo Labs (2001), um fornecedor pode ser adequado, mas é necessário certificar-se de que ele possui os pontos de contato responsáveis pelo processo de implantação dos sistemas adquiridos. Além disso, ao mencionar uma declaração de Tony murray, Labs considerou que a estabilidade da companhia, seu comprometimento, as maneira de adquirir o produto, a disponibilidade imediata para treinar usuário e o bom suporte técnico devem ser considerados ao selecionar fornecedores de software. 

Por outro lado, segundo Brereton (2004), o consumidor do software, dependendo do tipo de relação com a fonte de fornecimento, pode optar por discutir seus futuros requisitos e dependências com o fornecedor para desenvolver uma solução que leve em consideração uma parceria, não apenas a visão de cada um individualmente. Além disso, o referido autor afirmou que, 
dependendo do balanceamento de forças entre consumidor e fornecedor, se este último fornecer grandes sistemas, ele pode impor um processo organizacional, uma maneira de trabalhar sobre o consumidor ou controlar a evolução do produto (tornando muito difícil sua substituição por outra fonte de fornecimento).


A importância dos critérios usados na seleção de fornecedores de softwares deve ser periodicamente revisada por causa das mudanças no ambiente do negócio organizacional. Além disso, a escolha dos critérios varia de acordo com a situação da compra e o tipo de produto (Gustin et al., 1997). 


Levando-se em consideração os argumentos citados acima e o trabalho de Hunt et al. (2000), o qual possui considerações sobre sete etapas da aquisição de software referentes a um modelo para gerenciamento de fornecedores, os critérios apresentados no anexo 2 foram escolhidos para serem utilizados neste trabalho, mas, os autores mencionados acima não indicaram quais métricas devem ser usadas para cada critério e como tratá-las. Diante disso, o autor deste trabalho propôs maneiras de tratar cada métrica, baseando-se na estrutura da ISO 9126-2, ver apêndice 1. 


2.9.1 Fases da Seleção de Fornecedores


A seleção de fornecedores pode ser vista como um processo que apresenta as seguintes fases: agrupamento dos fornecedores, criação de uma matriz de avaliação, estabelecimento das regras de decisão com avaliação de pesos dos critérios, individualização seguida pelo uso de um procedimento MCDA e execução de análise de sensibilidade (Keil, M. & Tiwana, 2006).


· Agrupamento de fornecedores: Usado para escolher fornecedores considerando aspecto como impacto na qualidade do produto final ou no custo.


· Criação da matriz de avaliação: Nesta fase, deve-se colocar as alternativas de fornecedores em uma matriz, juntamente com os critérios a serem usados na avaliação.


· Estabelecimento das regras de decisão com avaliação de pesos dos critérios: Esta etapa serve para estabelecer regras que possibilitem a escolha de fornecedores e, além disso, determinar os pesos de cada critério. 


· Individualização e uso de um procedimento MCDA: Neste ponto do processo, deve-se escolher qual método de apoio multicritério deverá ser utilizado para apoiar na decisão.


· Execução de análise de sensibilidade: Esta fase é importante para verificar a influência de vários parâmetros em relação ao rank de alternativas.


Levando-se em consideração os argumentos citados acima, sobre seleção de fornecedores, pode-se notar que não há uma maneira padrão para abordar esse problema. Modelos que forem propostos devem ser flexíveis para contemplar a natureza da situação que influenciará aspectos como: tipo de critério a ser utilizado (qualitativo ou quantitativo), natureza do método a ser aplicado (compensatório ou não compensatório, por exemplo), ter apenas um ou mais fornecedores e quantidade de critérios a serem adotados.


2.9.2 Literatura Revisada


O modelo de apoio à decisão para selecionar software empresarial apresentado neste trabalho é baseado em aspectos discutidos na literatura e informações provenientes do estudo de caso realizado. Maiores detalhes sobre trabalhos relacionados à seleção de software empresarial são mencionados nos parágrafos abaixo.


Em Mulebeke et al. (2006), foi utilizado o método de apoio à decisão AHP (Analytic Hierarchy Process) para selecionar softwares adequados à adaptação do processo de desenvolvimento de produtos de uma organização. No referido trabalho, foram utilizados critérios organizacionais e técnicos, mas não há indicação de métricas a serem usadas para medir o desempenho, em cada critério, dos softwares candidatos à seleção; também não foram contemplados os seguintes aspectos: seleção de fornecedores, como tratar informações de decisões anteriores com o intuito de usá-las na decisão atual e a possibilidade de haver decisões parciais até a final. Além disso, no trabalho em pauta, não há um modelo que considere a possibilidade de decidir, ao escolher algum software, entre descartar os atuais ou mantê-los.


No artigo de Lai et al. (2002) foi proposto um modelo (baseado no método AHP) para facilitar a tomada de decisão em grupo na seleção de sistemas multimídia; os parâmetros necessários a sua aplicação foram estabelecidos através de reuniões com os participantes do processo de decisão.  No modelo proposto pelos autores, não há separação entre a etapa para seleção de fornecedores e a de escolha dos softwares. 

Além disso, não há menção sobre tratamento de informações históricas referentes às seleções anteriores, tanto de fornecedores quanto de software. Outro aspecto importante a ser considerado é que o referido modelo é   específico para seleção de sistemas multimídia e, conseqüentemente, são considerados critérios específicos desses tipos de sistemas. Além disso, não são apresentadas métricas para medição do desempenho das alternativas de sistemas candidatos à seleção, não é contemplada a possibilidade de ocorrerem decisões parciais até a final e não foi considerada a necessidade de, ao adquirir novos sistemas, verificar se a infra-estrutura de software existente na organização deverá ser mantida ou não.


Em um trabalho sobre seleção de COTS (commercial -off- the-self)  mencionado em Shyur (2006), foi proposto um modelo de seleção que tem como princípio subjacente a ordenação de alternativas de acordo com sua qualidade (baseado nos métodos TOPSIS e ANP). No referido modelo, é contemplada a necessidade de estabelecer a relação de interação entre critérios, bem como suas respectivas importâncias e pesos; entretanto, nas etapas de seleção, não há a consideração de informações provenientes de decisões anteriores, não é contemplada a possibilidade de ocorrerem decisões parciais até a final e não há indicação de critérios a serem usados, bem como de suas respectivas métricas. Além disso, no trabalho em pauta, também não foi estabelecida uma etapa para seleção de fornecedores. Outro aspecto que também não foi contemplado é o estabelecimento de uma etapa referente à decisão entre manter a infra-estrutura de software existente ou adicionar a ela as novas aquisições.


Em Bernroider et al. (2006), foi proposto um método para auxiliar no problema de seleção de sistemas de informação, mas os referidos autores não indicaram métricas ou critérios a serem utilizados.  Além disso, não há a contemplação dos seguintes elementos: uma fase para seleção de fornecedores, consideração, na decisão atual, de informações provenientes de decisões anteriores e ocorrência de uma decisão (ou várias parciais até a final).


Em Colombo (sd), foi proposto um método para avaliar a qualidade de software considerando o ponto de vista do usuário e tomado por base as seguintes normas: ISO/IEC 9126,  ISO 9241- 11 e 12 (sobre interface);  ISO/IEC 12119, ISO/IEC 9126, ANSI/IEE 1063 (referentes à documentação); ISO/IEC 9126 (ligada a software); ISO/IEC 12119 (relacionada com a descrição do produto) e ISO/IEC 12119 (sobre pacote de software). 

Na abordagem usada no trabalho citado neste parágrafo, não é contemplada a seleção de fornecedores e a possibilidade de ocorrerem decisões parciais até a final, bem como o tratamento de informações históricas no processo de seleção e a possibilidade de manter ou descartar a infra-estrutura de software atual (ao escolher outro(s) sistema(s)). Além disso, não há o uso de um método mais formal para a referida seleção (é sugerida a utilização de checklist) e, apesar de ser mencionada a necessidade de estabelecer pesos para cada critério, não há indicação de como realizar esse processo. 


Um framework baseado na ISO 9126-1 foi apresentado em Andreou (2007) para seleção de componentes de software (unidades de software que são produzidas e vendidas com tarefas simples ou conjunto limitado de funções). Entretanto, o referido framework possui propriedades que podem ser usadas na seleção de software empresarial; nele há a consideração da relação entre as características da qualidade adotadas. 


No trabalho mencionado no parágrafo acima, não houve a consideração de elementos como: possibilidade de ocorrerem decisões parciais até a final, como tratar informações históricas das decisões anteriores para serem usadas na atual e necessidade de selecionar fornecedores (neste caso, de software empresarial). 


No trabalho em pauta, não há utilização de algum método de apoio à decisão (apenas de checklist) e, além disso, os autores declararam que não há como indicar, através de um valor numérico (score), a qualidade de uma alternativa em relação à outra, pois há vários tipos diferentes de métricas a serem tratadas (tempo, inteiro e categórica, por exemplo).


De acordo com o que foi exposto nos parágrafos acima, não foram encontrados, na literatura estudada, modelos que contemplem algumas particularidades referentes à seleção de software empresarial, são elas: 


· Possibilidade de descartar a infra-estrutura existente ou acrescentar a ela as novas aquisições;


· Consideração da possibilidade de ocorrer uma decisão de aquisição ou várias decisões parciais até a final;


· Possibilidade de manter mais de um fornecedor, pois uma fonte de fornecimento possibilita estreitar a relação entre as empresas, ou seja, fazer parcerias; por outro lado, a manutenção de vários fornecedores pode conferir maior poder de barganha ao consumidor;


· Como tratar informações de decisões anteriores, tanto na seleção de fornecedor quanto na de software, para serem usadas na decisão atual;


· Estabelecimento, ao selecionar software, do grau de importância das subcaracterísticas da qualidade de software (presentes na ISO 9126-1) para o decisor.    


Apesar de haver modelos baseados em métodos de apoio à decisão que contemplem o estabelecimento de pesos para os critérios de avaliação da qualidade de software, o processo de edução empregado não é simples, o que pode prejudicar a eficácia da decisão (caso exista necessidade de decidir em pouco tempo) e provocar a inserção de erros na estruturação das preferências do decisor.  


No modelo proposto neste trabalho, são abarcadas as características citadas acima, além de particularidades presentes em outros trabalhos encontrados na literatura analisada. Dessa maneira, pretendeu-se levar em consideração aspectos da seleção de software que ainda não foram contemplados na literatura estudada e agregar a eles considerações feitas por outros autores.

3 ESTUDO DE CASO


Foi estuda a maneira como softwares empresariais são selecionados nas organizações; para compreender melhor esse processo, foi realizada uma análise da seleção de software em uma organização de ensino superior. Diante disso, foram executadas as seguintes atividades: realizar revisão bibliográfica sobre seleção de software, obter informações sobre a entidade de ensino em seu site, realizar entrevista com um dos responsáveis pela seleção de software e aplicar questionários. Essas atividades foram realizadas para compreender particularidades da seleção de software, identificar características da relação entre o departamento de SI/TI e demais partes da referida organização de ensino, obter informações sobre a maneira existente nela para selecionar software e, além disso, para utilizar cada informação na construção do modelo proposto neste trabalho. Os instrumentos utilizados na entrevista são exibidos no anexo 3 e no apêndice 2.


A entidade de ensino utilizada como referência para realização do estudo de caso possui os seguintes cursos de graduação: administração em análises de sistemas, administração hospitalar, ciência da computação, direito e administração em marketing. Quanto à pós-graduação, são oferecidos 23 cursos de especialização. 


Há ainda um núcleo de pesquisa e vários convênios entre a instituição de ensino em pauta e outras empresas, sejam elas da área educacional ou não.    


Foram obtidas indicações sobre a relação existente entre o departamento de SI/TI e as demais partes da entidade de ensino base do estudo de caso, para compreender melhor a função SI/TI (ou o departamento de SI/TI) e identificar características inerentes ao processo de seleção de software. As informações foram adquiridas através de um dos responsáveis pela escolha de sistemas da referida organização e estão expressas abaixo.


Segundo indicações do profissional da entidade de ensino, há uma centralização (todas as responsabilidades e decisões são da área de SI/TI) e existem regras escritas que não são usadas. Diante disso, nota-se que é importante propor um modelo para seleção de software empresarial que seja eficaz e simples, capaz de ser adaptado à situação da organização. Existe ainda, na organização, dispositivos formais que também não são utilizados. Quanto à declaração “Profissionais de SI/TI e usuários trabalham conjuntamente dividindo responsabilidades”, o entrevistado informou que discorda parcialmente. 


Além disso, o profissional da organização de ensino em pauta, declarou que a alta gerência da organização se envolve pouco com as atividades de SI/TI, quando foi confrontado com a seguinte pergunta: A alta gerência da organização se envolve com as iniciativas da área de SI/TI?


Considerando-se as afirmações do profissional entrevistado, pôde-se perceber que não há suficiente envolvimento entre a alta gerência e a área de SI/TI da organização de ensino usada como referência para o estudo de caso. Isso pode prejudicar o processo de seleção de software, pois causa falta de compreensão da alta gerência em relação a aspectos como potencial de SI/TI para conceder vantagem estratégica à organização e necessidades da área de SI/TI (valor orçamentário e tempo necessário à execução de suas atividades, por exemplo), fatos identificados durante a entrevista. Essa situação pode acarretar aquisições parciais até suprir as necessidades organizacionais inicialmente identificadas. 

Após considerar as informações do entrevistado, também foi possível notar que não há suficiente envolvimento e cooperação dos usuários com a área de SI/TI da organização de ensino usada como referência para o estudo de caso. Essa situação pode causar problemas ao selecionar softwares por causar incompreensão de fatores como: boa percepção, pelos profissionais de SI/TI, das necessidades dos usuários e incompreensão, pelos usuários, das necessidades dos profissionais de SI/TI referentes ao processo de seleção de software. Essa situação pode causar a falta de informação necessária para seleção adequada dos sistemas a serem adquiridos e, consequentemente, a necessidade de decidir considerando-se informações incompletas, o que pode acarretar a variação da quantidade e dos tipos de critérios, bem como de suas respectivas métricas. 


De maneira geral, pode-se notar que há vários problemas que afetam a seleção de software da entidade de ensino objeto do estudo de caso, o que evidencia a necessidade de um modelo que abarque aspectos das variações referentes às situações sob as quais a seleção em pauta ocorrerá (o que foi verificado anteriormente na literatura). Para considerar as referidas variações no ambiente referente à seleção de software, o modelo deverá contemplar: tratamento das informações provenientes de decisões anteriores para serem utilizadas na decisão atual, alguma maneira de possibilitar a tomada de decisão com informações incompletas (mas que possibilitem, pelo menos, a definição de alguns critérios de seleção, bem como de algumas métricas), alguma abordagem que torne possível a tomada de decisões parciais de aquisição até a final e uso de critérios estratégicos. 


3.1 Entrevista Referente à Seleção de Software Empresarial


Com o intuito de auxiliar na elaboração desse trabalho, foi realizada uma entrevista para verificar aspectos da seleção de software. Para tal, procedeu-se com a realização de algumas perguntas ao decisor, as quais resultaram nas seguintes afirmações sobre o processo de seleção de software empregado na entidade de ensino objeto do estudo de caso: 


1. À medida que vão surgindo novas informações sobre o problema enfrentado, são tomadas decisões parciais de aquisição de software até a escolha final;


2. Em cada decisão de aquisição, são usadas informações provenientes das anteriores (isso não é feito com grande nível de formalidade, utiliza-se checklist e muitas informações são provenientes da memória do decisor); 


3. Ao selecionar softwares, sempre os fornecedores foram escolhidos primeiro; 


4. Ao escolher softwares, são utilizados critérios técnicos como portabilidade, facilidade de uso e manutenibilidade;


5. Ao selecionar primeiro os fornecedores, considerou-se que o software com melhores características (considerando custo e critérios técnicos como funcionalidade e portabilidade) poderia não constar na lista dos melhores sistemas escolhidos, por seu fornecedor não está entre os primeiros do rank na seleção;


6. Sempre são mantidos vários fornecedores, dentre os atuais ou não, pois isso aumenta o poder de barganha da instituição; 


7. Quando houve substituição de fornecedor, primeiro foi calculado o custo da mudança;


8. Ao avaliar o custo mencionado acima, são utilizados critérios como preço, aumento do poder de barganha, disponibilidade de suporte técnico etc;


9. Houve situações em que ocorreu a substituição de alguns fornecedores por outros, sejam estes dentre os atuais ou não;


Após a entrevista, percebeu-se que os seguintes aspectos relativos à seleção de software e que são mencionados na literatura foram confirmados: necessidade de a cada decisão considerar informações das anteriores, possibilidade de manter vários fornecedores, existência de decisões parciais até a final (evoluindo segundo o surgimento de mais informações) e possibilidade de realizar mudanças de fornecedores. Além disso, notou-se que as características mencionadas na ISO 9126-1 são utilizadas como critérios na seleção de software em pauta.   


3.2 Fluxograma de Decisão Utilizado na Instituição de Ensino para Seleção de Software. 


Ao adquirir software, o fluxo de decisão usado na instituição de ensino em pauta consta de 11 etapas, exibidas no fluxograma da figura 3.5. 
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Figura 3.1 – Fluxograma de decisão usado na instituição de ensino (O autor,2007).

· Manter vários fornecedores: Segundo o profissional entrevistado, esta etapa é fixa, ou seja, ele, quando é responsável pela aquisição do software, sempre opta por manter vários fornecedores, o que lhe proporciona maior poder de barganha ao negociar com cada um, além de diminuir os riscos inerentes à manutenção de uma fonte de fornecimento.   


· Determinar as necessidades da organização: Nesta fase, são elicitadas as necessidades da organização para determinar quais tipos de sistemas deverão ser implantados e como deverá ocorrer o processo de implantação.


· Determinar o custo da mudança para outro(s) fornecedor (es): Consiste em determinar o quanto custará à organização mudar as fontes de fornecimento, considerando aspectos como: custo financeiro dos novos softwares, ônus advindo do possível descarte dos sistemas existentes por falta de compatibilidade, possibilidade de ocorrer aumento no tempo de treinamento dos funcionários, poder de barganha do fornecedor e disponibilidade de suporte técnico.  


· Verificar informações das decisões anteriores: Segundo o entrevistado, ao selecionar os fornecedores, ele considera particularidades de decisões anteriores. Isso é realizado observando checklist com o desempenho das fontes de fornecimento em alguns critérios, mas, outras informações, sejam de critérios ou não, são provenientes de sua lembrança referente ao processo de seleção realizado anteriormente.  De maneira resumida, nesta fase, é feita uma verificação das informações da seleção de fornecedores passada para serem usadas na atual, mas o grau de formalidade é pequeno, pois muitas informações são provenientes da lembrança do decisor. 


· Selecionar fornecedores: Consiste em avaliar cada fonte de fornecimento em relação aos critérios técnicos e organizacionais, bem como escolher a opção com melhor desempenho.


· Guardar informações da seleção de fornecedores: Consiste em arquivar as informações advindas do processo de seleção das fontes de fornecimento, isso, segundo o entrevistado, é feito apenas para uma seleção imediatamente anterior, ou seja, são guardadas informações da última decisão para serem utilizadas na próxima, não um histórico de várias decisões anteriores. O referido armazenamento é feito através de checklist, porém, nem sempre eles são utilizados.


· Ao comprar novos softwares os antigos serão descartados: Esta etapa, como o próprio nome diz, consiste em decidir se a infra-estrutura de software atual será descartada e novos sistemas serão adquiridos ou se as novas aquisições serão acrescentadas à infra-estrutura atual. 


· Determinar o custo da mudança tecnológica: Consiste em definir o quanto custará à organização o descarte da infra-estrutura de software existente, considerando-se aspectos como preço total das novas aquisições e possível aumento do tempo de treinamento dos funcionários.


· Verificar informações das decisões anteriores: Segundo o entrevistado, nesta etapa, assim como na seleção de fornecedores, na seleção de software, também as informações da decisão anterior são guardadas em checklist e verificadas (juntamente com as que o profissional lembra) quando uma nova decisão referente à aquisição de software deve ser tomada. 


· Guardar informações da seleção: Nesta fase, são arquivadas informações da seleção de software. De acordo com o profissional entrevistado, o referido arquivamento é mantido apenas para a última seleção, ou seja, não há o registro histórico de várias seleções anteriores. 


3.3 Considerações Sobre os Resultados do Estudo de Caso 


O estudo de caso possibilitou confirmar informações advindas da literatura referentes à seleção de software e contribuiu para o estabelecimento do fluxograma de decisão proposto, bem como para definição de maneiras para abordar o problema de seleção de software empresarial. 


Em relação a informações incompletas, as análises feitas possibilitaram identificar a necessidade de organizar o fluxograma de decisão de maneira que métricas e critérios fossem escolhidos segundo a necessidade atualmente estabelecida. Além disso, percebeu-se que o modelo deveria possibilitar que o decisor tomasse decisões parciais de aquisição enquanto mais informações ficassem disponíveis paulatinamente, porém, notou-se que isso exige o estabelecimento de maneiras para tratar o histórico das informações referentes a cada decisão.


Considerando-se as seleções de fornecedores e software, percebeu-se que ambas necessitam de tratamento das informações históricas das decisões e que devem ser realizadas através de vários critérios. Além disso, pôde-se perceber que, por causa das variações na situação sob a qual a(s) decisão(ões) de aquisição é(são) tomada(s), há necessidade de mecanismos que possibilitem o estabelecimento de pesos que representem, para o decisor, a importância de cada critério face a situação de decisão enfrentada, ou seja, não deverá ser estabelecido um conjunto de peso para ser usado em todas as decisões de aquisição.  


Além dos aspectos mencionados nos dois parágrafos imediatamente acima, pôde-se notar que deveria ser adotado um método de apoio à decisão fácil de utilizar, por causa da necessidade de considerar opiniões advindas de diferentes profissionais, dos problemas de comunicação e da possibilidade de ter que decidir tendo pouco tempo.


Com o término do estudo de caso, notou-se ainda a necessidade de introduzir, no fluxograma de decisão, uma etapa para decidir se a infra-estrutura de software existente na organização deveria ser mantida ou descartada ao escolher os novos sistemas.


No capítulo seguinte, é apresentado o modelo proposto através da descrição de suas características e das particularidades relacionadas à simulação de sua aplicação com o uso dos métodos SMARTS e SMARTER.


4 MODELO PROPOSTO

O modelo de apoio à decisão para selecionar software empresarial apresentado neste trabalho é baseado em aspectos discutidos na literatura e informações provenientes do estudo de caso realizado. Ele é constituído por várias etapas, as quais são expostas abaixo juntamente com a explicação do que motivou suas respectivas definições.


· Determinar as necessidades da organização: Em muitas organizações os gestores não obtiveram os resultados que esperavam com a adoção de softwares, o que pode ser causado pela má compreensão das necessidades organizacionais. Diante disso, foi estabelecida a etapa em pauta para, através dela, determinar as informações, funcionalidades e os tipos de sistemas que são necessários à organização.


· Verificar o desempenho dos fornecedores nos últimos fornecimentos: Esta fase foi estabelecida porque durante o fornecimento de software pode haver falhas do fornecedor e, diante disso, faz-se necessária a utilização do histórico referente ao desempenho das fontes de fornecimento, para, nas próximas decisões, ser possível analisar o perfil de qualidade dos candidatos à seleção, o que pode diminuir a possibilidade de repetirem-se ocorrências inadequadas durante o fornecimento.


· Determinar o custo da mudança para outros fornecedores: A organização pode enfrentar uma situação na qual haja necessidade de decidir por manter um ou mais fornecedores, ou mudar a fonte de fornecimento. Diante disso, foi estabelecida a fase em pauta, que é importante para realizar uma verificação do quanto custará à organização a referida mudança.


·  Criar um rank com os melhores fornecedores: Esta fase foi definida por causa da possibilidade de existirem muitos fornecedores com diferentes desempenhos, o que torna importante uma fase para ordená-los segundo seus respectivos níveis de qualidade, o que facilitará a escolha do fornecedor. 


· Guardar informações do desempenho do(s) fornecedor(es) escolhido(s) em relação aos critérios de avaliação: Esta fase foi estabelecida porque, ao selecionar softwares, é necessário considerar informações de decisões anteriores, o que poderá proporcionar uma melhor análise da seqüência de decisões tomadas anteriormente e, consequentemente, ter mais informações ao tomar a decisão atual.


· Ao comprar novos sistemas os softwares antigos serão descartados: Essa fase consiste em o decisor, ao adquirir novos sistemas, escolher descartar aqueles que possuem ou acrescentar à infra-estrutura atual as novas aquisições.


· Verificar histórico de desempenho dos softwares referentes aos critérios de avaliação: Consiste em analisar o desempenho dos softwares adquiridos previamente, daqueles que interagirão com os novos sistemas, ou dos que são de algum departamento da empresa, para indicar os níveis de cada um segundo os critérios de avaliação. Esta fase foi definida porque, antes de adquirir novos softwares, é relevante conhecer características dos sistemas que já estão implantados na organização, pois isso possibilitará a obtenção de informações como o “nível” de usabilidade global referente aos softwares existentes na empresa ou em alguma de suas funções (o que influencia no tempo de treinamento do usuário e na sua produtividade) e o nível de portabilidade entre os sistemas atuais. 


· Determinar o custo da mudança tecnológica: Ao adquirir novos sistemas, se os gestores da organização decidirem descartar a infra-estrutura de software atual, é importante verificar o quanto essa mudança custará à organização, pois, após essa análise, haverá mais informações para justificar substituições, ou a adição das novas aquisições à  infra-estrutura de software atual. Diante dessa situação, foi criada, para inserção no modelo proposto, a fase em discussão.


· Selecionar Software: Esta etapa consiste em criar um rank das melhores alternativas de sistemas disponíveis no mercado e foi estabelecida porque existe a possibilidade de existirem vários sistemas candidatos à seleção e a avaliação deles requerer muitas informações (possivelmente conflitantes e oriundas de diferentes fontes), além de comparações simultâneas e uso de critérios conflitantes. Diante disso, percebeu-se que o uso de algum mecanismo para ordenar as alternativas de sistemas segundo suas respectivas qualidades deve ser adotado. 

· Guardar informações do desempenho dos softwares em relação aos critérios de avaliação: Na seleção de software empresarial, é importante considerar as informações provenientes das decisões anteriores, relacionadas aos softwares previamente adquiridos; isto é importante por que possibilita, nas próximas seleções, a realização de análises para que a decisão seja mais eficaz. 


 Abaixo, pode-se visualizar o fluxograma de decisão proposto (figura 4.1) e maiores informações sobre cada uma de suas fases. 
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Figura 4.1 – Fluxograma do modelo de seleção de software empresarial proposto      (O autor).


· Determinar as necessidades da organização: Isso pode ser realizado através das fases referentes à elicitação e análise de requisitos, as quais possibilitam a compreensão do escopo do problema em pauta, bem como de sua complexidade. Diante disso, no modelo proposto, foi acrescentada a fase em discussão (que corresponde às etapas de elicitação e análise de requisitos mencionadas acima). Através dela é possível obter informações sobre: critérios a serem utilizados, existência ou não da necessidade de tomar decisões parciais de aquisição até que novas informações sejam obtidas (tornando possível a execução da decisão final), quantidade de fontes de fornecimento, necessidade da troca de fornecedor, métricas a serem usadas, possibilidade de considerar várias opiniões para estabelecer os parâmetros do modelo proposto etc.


· Verificar o desempenho dos fornecedores nos dois últimos fornecimentos: Consiste em analisar o histórico de desempenho dos fornecedores que já trabalharam para organização, com o intuito de verificar se houve uma redução da qualidade ao fornecer softwares. 

Essa análise pode servir como referência de escolha para o decisor, quando, na etapa referente à criação do rank das melhores fontes de fornecimento, um dos ex-fornecedores estiver em segundo lugar na avaliação, mas possuir um desempenho semelhante ao do primeiro (que nunca forneceu software). Além disso, o referido histórico pode servir como critério de desempate, se as três melhores alternativas de fornecedores (apresentadas no rank) tiverem desempenho semelhante e já forneceram à organização.


A consideração do histórico em pauta poderá ser feita através da indicação da posição do fornecedor nos ranks referentes aos dois últimos fornecimentos e do desempenho dele em cada critério; isso possibilitará ao decisor verificar se houve uma queda significativa da qualidade em algum critério, bem como a ocorrência de melhora. Essas comparações devem ser feitas também na fase “Indicar o desempenho dos melhores fornecedores e o histórico do atual” considerando suas informações (posição no rank e histórico de desempenho nos critérios). Diante disso, o decisor poderá verificar, por exemplo, se houve redução ou aumento da qualidade de algum fornecedor em relação às três seleções (duas anteriores e a atual) e identificar se é pertinente ou não escolhê-lo, além de verificar se é factível adotar um fornecedor novo (que nunca forneceu à organização) ao invés de escolher algum antigo.  


· Determinar o custo da mudança para outro(s) fornecedor(es): A identificação do custo em pauta pode ser realizada considerando aspectos como: custo financeiro do novos softwares, ônus advindo do possível descarte dos sistemas existentes por falta de compatibilidade, possibilidade de aumento do esforço necessário para instalação dos novos sistemas por causa de baixa compatibilidade, possibilidade de ocorrer aumento no tempo de treinamento dos funcionários e possível necessidade de mudar a infra-estrutura de hardware.  


· Criar um rank com os melhores fornecedores disponíveis: A criação de um rank dos melhores fornecedores disponíveis (na atual seleção) pode ser feita considerando-se o desempenho de cada um nos critérios de avaliação. A referida ordenação possibilita que sejam verificadas, na próxima fase do fluxo de decisão (indicar o histórico dos melhores fornecedores e do atual), dentre os fornecedores do rank, as informações históricas daqueles que tiveram os melhores desempenhos. 

· Indicar o desempenho dos melhores fornecedores e histórico do atual (ou dos atuais): Essa fase consiste em possibilitar a comparação, pelo decisor, entre o desempenho de seu(s) atual(is) fornecedor(es), as ex-fontes de fornecimento e os primeiros do rank atual. Se as atuais fontes de fornecimento, por exemplo, não estiverem entre as primeiras melhores alternativas, mas possuírem desempenho bem próximo destas e tiverem um bom histórico, o decisor poderá manter os mesmos fornecedores, uma vez que eles possuem uma qualidade semelhante a dos primeiros (considerando os critérios utilizados para criação do rank)  além de aceitável histórico de fornecimento; por outro  lado, um ex-fornecedor pode ser escolhido por ter bom histórico de desempenho e estar  entre os melhores da seleção atual. Essas são apenas duas possibilidades de ocorrências, mas, provavelmente, é possível ocorrerem outros tipos de situações, o que dependerá da circunstância enfrentada e da maturidade do decisor para escolher. 


· Guardar informações do desempenho do(s) fornecedor(es) escolhido(s) em relação aos critérios de avaliação e sua posição no rank: Consiste em arquivar, a cada seleção, as informações da(s) fonte(s) de fornecimento referentes ao desempenho nos critérios e posição no rank, para possibilitar análises em próximas seleções. 


· Decidir (ao comprar novos sistemas) se os antigos serão descartados: Os gestores de uma organização poderão sentir a necessidade de decidir entre manter a infra-estrutura de software atual ou adicionar a ela as novas aquisições, pois a adição de novos sistemas aos atuais pode não ser viável devido a fatores como o tempo de vida dos softwares antigos ou incompatibilidade, por exemplo. Por outro lado, o descarte da infra-estrutura atual pode, por exemplo, ser economicamente inviável.  Considerando-se esta situação, a fase em pauta foi estabelecida para o modelo proposto.


· Verificar o histórico de desempenho dos softwares referente aos critérios de avaliação: Esta fase é realizada através de um índice geral que indique, para cada critério, o nível global do conjunto de sistemas avaliado, por exemplo, a portabilidade global dos sistemas existentes na organização; em outras palavras, o referido índice indica a quantidade de softwares presentes na organização que possuem uma determinada característica, por exemplo, baixa ou elevada usabilidade e baixa ou alta portabilidade. 

O índice em pauta tem as classes indicadoras de desempenho Altíssima ([0,91;1]), Alta ([0,61;0,9]), Média ([0,31;0,6]), Baixa ([0,1;0,3]) e Baixíssima (0), nas quais cada alternativa de software será classificada segundo o valor numérico que lhe for atribuído, considerando-se seu desempenho em cada critério após normalização da matriz de decisão. 


As classes mencionadas acima foram propostas pelos autores deste trabalho. Como o intervalo de valores da matriz de decisão é entre zero e um, após normalização, e, na seleção em pauta, maior valor indica que o software possui maior qualidade, foi crida a classe Altíssima (para valores entre 0,91 e 1) e Baixíssima (para valores iguais a zero), as quais indicam que o sistema avaliado possui, respectivamente, altíssima ou baixíssima qualidade. Os demais grupos (classes) foram estabelecidos seguindo a mesma lógica de desempenho. 


Ao analisar o histórico em pauta, deve-se verificar a quantidade de softwares que foram classificados, para cada critério, a uma categoria e mostrar a freqüência ao decisor.  Isso possibilita, por exemplo, que ele verifique questões como o nível de portabilidade e usabilidade dos sistemas atuais, o que servirá de alerta em relação às novas aquisições para evitar que elas aumentem, se possível, a quantidade de softwares com baixa portabilidade ou que são difíceis de operar. 


· Determinar o custo da mudança tecnológica: Esta etapa pode ser realizada levando-se em consideração aspectos como preço total das novas aquisições, possível aumento do tempo de treinamento dos funcionários e nível de modificação nos processos organizacionais.


· Selecionar software: Esta fase pode ser realizada através da criação de um rank das melhores alternativas de sistemas disponíveis no mercado considerando-se a elicitação das preferências do decisor em relação a aspectos como estabelecimento dos critérios, suas respectivas importâncias e desempenho de cada software na avaliação.  


· Guardar informações do desempenho dos softwares em relação aos critérios de avaliação: Nesta etapa, é realizado o arquivamento do desempenho de cada software selecionado em relação aos critérios de avaliação e a posição das primeiras alternativas no rank. 

Além disso, deve-se realizar a classificação mencionada na etapa “Verificar o histórico de desempenho dos softwares referente aos critérios de avaliação”, a qual consiste em atribuir cada alternativa a uma das classes cognominadas como Altíssima ([0,91;1]), Alta([0,61;0,9]), Média (0,31;0,6]), Baixa ([0,1;0,3]) e Baixíssima (0), para as quais os respectivos valores entre parênteses são utilizados como referência para realizar a classificação segundo o desempenho em cada critério.     Essas informações são importantes para realização de análises, na fase “Verificar o histórico de desempenho dos softwares referente aos critérios de avaliação” durante as próximas seleções.


4.1 Características da Aplicação dos Métodos SMARTS e SMARTER no Modelo Proposto para Seleção de Software Empresarial.


Os métodos SMARTS e SMARTER deverão ser aplicados nas fases “Criar um Rank dos melhores fornecedores disponíveis” e “Selecionar Software”.


4.1.1 Definição dos Atributos


Sistemas de informação são muito importantes às organizações, pois são usados em seus diferentes níveis hierárquicos, focando a eficiência das operações e eficácia da gestão. Esses sistemas, dentre outras coisas, podem influenciar as forças competitivas, possibilitando à organização, através de apoio a suas estratégias, responder de maneira mais adequada ao mercado dinâmico no qual está inserida, (Laudon & Laudon, 1999).



De maneira geral, os sistemas de informação são utilizados para possibilitar as organizações obterem vantagem competitiva através da resolução de seus problemas internos e capacitando-as a responder de maneira mais eficaz às mudanças do ambiente competitivo. Isso pode ser feito através da aquisição de uma infra-estrutura de software adequada, mas muitas empresas não estão obtendo os retornos que almejam com a referida aquisição, o que é ocasionado, dentre outras coisas, por uma escolha inadequada das tecnologias a serem empregadas, Audy & Cidral (2005). A escolha de software é um processo complicado, uma vez que necessita ser baseada em particularidades tanto organizacionais quanto tecnológicas, (Costa 2003; Keil & Tiwana, 2006).


Considerando-se as informações mencionadas acima, no modelo proposto, são utilizados atributos de natureza organizacional, além tecnológica, para caracterizar bem os softwares que deverão ser adquiridos pelos decisores da organização.


Os referidos atributos tratam de aspectos técnicos que influenciam bastante o desempenho dos softwares considerando sua eficácia no apoio às atividades da organização e abrangem também detalhes de natureza estratégica. O intuito com isso é possibilitar a avaliação dos sistemas de softwares como um todo, ou seja, considerando tanto sua natureza tecnológica quanto a de seu ambiente operacional (neste caso, a empresa). No anexo 1, podem ser visualizados alguns atributos (características) utilizados; eles, além de serem provenientes da ISO (o que possibilita uma maior generalização do modelo em relação a sua aplicação) são condicionalmente independentes, segundo seus autores. 


As métricas utilizadas para medir o desempenho dos softwares em cada atributo são de um padrão internacional (ISO 9621-2); esse fato é importante para uma maior generalização da aplicação do modelo.


Ao selecionar softwares, é necessário escolher fornecedores, pois um mau fornecedor pode fazer com que os objetivos organizacionais relacionados à seleção de software não sejam alcançados. Essa escolha deve ser realizada através de várias características adequadas, com o intuito de caracterizar bem os fornecedores candidatos à seleção. No modelo proposto, são utilizados atributos (critérios) mencionados na literatura para fazer a referida caracterização, ver anexo 2.


4.1.2 Alternativas para Avaliação


As alternativas a serem avaliadas são softwares candidatos à seleção para auxiliar alguma organização na execução de suas atividades. Eles podem ser portais corporativos, ferramentas de programação, sistemas operacionais, sistemas ERP, sistemas gerenciadores de banco de dados etc. Como há vários fornecedores de softwares disponíveis no mercado, as fontes de fornecimento são outras alternativas para avaliação utilizadas neste modelo. 


4.1.3 Criação da Matriz de Decisão e Obtenção dos Pesos de cada Critério


A matriz de decisão consiste de uma matriz que contém alternativas a serem avaliadas representando suas linhas, critérios representantes de suas colunas e cada entrada (valor da célula da matriz) o desempenho de cada alternativa em relação a um critério.  


Considerando-se a seleção de software, as variáveis chamadas X (ou Y) associadas às métricas referentes aos critérios, podem assumir, por exemplo, os seguintes valores com seus respectivos significados: 0<= X <= 1 (mais próximo de um melhor), X>0 (o menor é melhor), 0<=X (o menor e próximo de zero é melhor), 0<=X (o maior é melhor), X>0 (maior é melhor) e categóricas, que assumem valores 1, 2 ou 3  ou ainda 1ou 2, segundo sua classificação; neste caso, maior valor indica que a característica avaliada no software apresenta-se mais adequada e menor valor indica que a característica é menos apropriada, respectivamente.


Levando-se em consideração a estrutura da ISO 9126-1 e 9126-2, bem como os tipos de métricas utilizadas, as quais possuem os valores representados por letras (X ou Y), utilizou-se o seguinte esquema para gerar o desempenho de cada software (alternativa) em cada subcaracterística: 

Figura 4.2 Característica principal (confiabilidade) e subcaracterística,  juntamente com os possíveis valores de suas respectivas métricas (O autor,2007).


 Onde: 


M1, M2, ..., MN  são diferentes tipos de métricas; 


X = 1 ou 2; X=1, 2 ou 3; 0<=X<=1e X>0 são os tipos de valores  que cada métrica pode assumir.


Diante disso, deve-se somar os valores das métricas (aquelas em que valores menores são mais desejáveis, devem ter seu valor original substituído pelo resultado obtido através da fórmula “1/valor original”; ver Gomes et al. (2002)) para cada subcaracterística (maturidade, tolerância à falhas e recuperabilidade, neste exemplo) e o resultado será o desempenho do software nela. 


 Após a etapa mencionada acima, para obter a matriz de decisão referente à seleção de software, será necessária a atribuição de pesos aos subatributos dos critérios de avaliação, para indicar o quanto cada um é importante na composição do desempenho da alternativa em cada critério. Isso poderá ser feito, para cada alternativa, através do cálculo da média (ou média ponderada) entre o desempenho dela em cada subatributo. O resultado do cálculo será o desempenho da alternativa no critério e deverá ser colocado na matriz de decisão. 


Essa abordagem é primordial para definir qual subatributo é mais importante na composição do atributo principal (características da qualidade de software), por exemplo: Na portabilidade (atributo principal) a adaptabilidade, conformidade, analisabilidade e capacidade para substituir (subatributos) podem ser mais importantes para o decisor do que a capacidade para ser instalado, consequentemente, ele atribuirá menor peso a este último, o que pode ser realizado, como mencionado anteriormente, através da média ponderada entre o desempenho da alternativa em cada um, neste caso, adaptabilidade, conformidade, analisabilidade, capacidade para substituir e capacidade para ser instalado. Após isso, o resultado (que indicará o desempenho da alternativa no critério portabilidade) deverá ser colocado na matriz de decisão. 


Na seleção de fornecedores, como há apenas características e métricas, o valor destas deve ser somado para obter o desempenho das alternativas nos critérios, lembrando-se que métricas em que valores menores são mais desejáveis, devem ter seu valor original substituído pelo resultado obtido através da fórmula “1/valor original”; ver Gomes et al. (2002). 


Os atributos relacionados aos fornecedores devem ser colocados em ordem decrescente de importância, através da técnica indicada em Edwards & Barron (1994). Além disso, deverão ser estabelecidos os pesos de cada atributo, valendo-se também de mecanismos indicados para serem utilizados juntamente com os métodos propostos pelos autores citados acima.


Quanto aos atributos relacionados com os softwares (características da qualidade), eles deverão ser ordenados, do maior para o menor, segundo o seu grau de importância, através da técnica indicada para uso na aplicação dos métodos SMARTS e SMARTER, (Edwards & Barron, 1994). O peso de cada um deles deverá ser estabelecido através da troca de pesos (SMARTS) ou do ROC (SMARTER).

4.1.4 Utilidade Unidimensional


O cálculo da utilidade unidimensional para cada alternativa deverá ser realizado através da seguinte equação: 




(


)


X


U


hk


k


=












(5)


Onde Uk (Xhk) corresponde à utilidade unidimensional do atributo K referente ao objeto de avaliação h. Para isso, as utilidades unidimensionais são consideradas lineares.  


Os limites superior e inferior das funções utilidade deverão ser estabelecidos tomando-se como referência a faixa de desempenho das alternativas em cada atributo, pois o conjunto de alternativas para avaliação estará disponível. 


4.1.5 Utilidade Multiatributo


A função de agregação aditiva deverá ser utilizada no modelo proposto para reunir a utilidade unidimensional de cada alternativa em um escalar (utilidade multiatributo). Abaixo, há a equação da referida função de agregação. 
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Onde 


Uh = Utilidade multiatributo do objeto de avaliação h. 


Wk = Peso do atributo de ordem k.


Uh (Xhk) = Utilidade unidimensional do atributo k, do objeto de avaliação h. 


Após a utilização da fórmula acima, as alternativas são colocadas em ordem descendente de utilidade, ou seja, as que possuírem maior utilidade multiatributo serão colocadas no topo do rank. 

4.2 Simulação Numérica 


Para ilustrar o modelo proposto, foi realizada uma simulação numérica considerando a seleção de software de Gestão de Ativos e o uso dos métodos SMATS e SMARTER. Diante disso, como mencionado anteriormente, a aplicação dos referidos métodos foi realizada nas fases “Criar um Rank dos Melhores Fornecedores Disponíveis” e “Selecionar Software” do fluxograma proposto. 


O decisor foi uma profissional que trabalhou em uma organização pertencente ao setor elétrico e que já teve experiência com a aquisição de softwares de Gestão de Ativos. 


Os critérios usados na avaliação de cada fonte de fornecimento, segundo a ordem de importância atribuída pelo decisor, foram: interferência em processos organizacionais, qualidade do suporte técnico e administrativo, qualidade no fornecimento, qualidade do produto e custo (para maiores detalhes, ver apêndice 1). 


Em relação à seleção de software, os critérios usados, considerando a ordem de importância indicada pelo decisor, foram: funcionalidade, eficiência, usabilidade, confiabilidade, portabilidade e manutenibilidade.

4.2.1 Seleção de Fornecedores com o Método SMARTS 


Para melhor disposição das tabelas referentes à seleção das fontes de fornecimento, foram atribuídos rótulos aos critérios usados, veja a tabela 4.1. Além disso, para não mencionar o nome dos fornecedores, foi utilizada uma nomenclatura diferente da real.


Tabela 4.1 Critérios e seus respectivos rótulos.


		Rótulos

		Critérios



		C1

		Qualidade no fornecimento



		C2

		Qualidade do produto



		C3

		Qualidade do suporte técnico e administrativo



		C4

		Interferência em processos organizacionais



		C5

		Custo





4.2.1.1 Matriz de Decisão


Na tabela 4.2, pode-se visualizar a matriz de decisão referente à seleção de fornecedores, a qual possui as alternativas para avaliação e o desempenho delas em cada critério.


Tabela 4.2 Matriz de decisão referente à seleção de fornecedores. 


		Critérios



		

		C3

		C4

		C2

		C1

		C5



		Alternativas

		

		

		

		

		



		F1

		4

		5

		2

		1

		3



		F2

		5

		4

		2

		1

		2



		F3

		3

		4

		3

		0,333333333

		3



		F4

		3

		4

		2

		0,5

		2



		F5

		4

		3

		2

		0,5

		2



		F6

		2

		4

		4

		0,333333333

		3



		F7

		3

		3

		4

		0,5

		2



		F8

		3

		3

		3

		0,5

		2





4.2.1.2 Alternativas Dominadas


Ao inspecionar os valores da matriz de decisão da tabela 4.2, nota-se que, considerando todos os atributos, não há alguma alternativa dominante, bem como dominada. 


4.2.1.3 Utilidade Unidimensional


Considerando a “estratégia da aproximação heróica”, e, conseqüentemente, que cada função utilidade unidimensional é linear, os valores da matriz de decisão (para cada atributo, separadamente) foram adotados como utilidade de única dimensão para cada alternativa.

4.2.1.4  Ordem dos Critérios (Segundo Grau de Importância) e Seus Respectivos Pesos 


De posse dos critérios de avaliação, foi solicitado ao decisor que ordenasse cada um segundo o grau de importância para ele; após isso, foi requerido que o deciosor atribuísse peso a cada critério em uma escala de 1 a 100. O processo para atribuição de pesos foi realizado através de técnicas indicadas para uso durante a aplicação do método SMARTS, como indicado em Edwards & Barron (1994) e mencionado no tópico deste trabalho chamado “Etapas para utilização do SMARTS”; além disso, no referido processo, foi levado em consideração o intervalo de valores de cada critério, tomando-se por base as alternativas de avaliação disponíveis.


Nas tabelas 4.3 e 4.4, pode-se verificar a ordem dos critérios, segundo sua importância para o decisor, além de seus pesos antes e após normalização, a qual foi realizada dividindo-se cada peso atribuído pelo tomador da decisão pela soma total dos pesos. 


Tabela 4.3 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, bem como seus respectivos pesos (não normalizados) e rótulos.  


		Rótulos

		Critérios em ordem de importância

		Pesos



		C4

		Interferência em processos organizacionais

		100



		C3

		Qualidade do suporte técnico e administrativo

		60



		C1

		Qualidade no fornecimento

		50



		C2

		Qualidade do produto

		25



		C5

		Custo

		15





Tabela 4.4 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, bem como seus respectivos pesos (normalizados) e rótulos. 


		Rótulos

		Critérios em ordem de importância

		Pesos



		C4

		Interferência em processos organizacionais

		0,408



		C3

		Qualidade do suporte técnico e administrativo

		0,244



		C1

		Qualidade no fornecimento

		0,204



		C2

		Qualidade do produto

		0,102



		C5

		Custo

		0,061





4.2.1.5 Utilidade Multiatributo


A utilidade multiatributo foi calculada através da fórmula abaixo, ver Edwards & Barron (1994).
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Onde 


Uh = Utilidade multiatributo do objeto de avaliação h. 


Wk = Peso do atributo de ordem k.


Uh (Xhk) = Utilidade unidimensional do atributo k, do objeto de avaliação h. 


Na tabela 4.5, pode-se visualizar a utilidade multiatributo para cada fornecedor.


Tabela 4.5 Utilidade multiatributo de cada fornecedor.


		Fornecedores

		Utilidade Multiatributo



		F1

		0,840



		F2

		0,840



		F3

		0,573



		F4

		0,560



		F5

		0,580



		F6

		0,593



		F7

		0,660



		F8

		0,600



		

		





4.2.1.6 Considerações Sobre a Seleção de Fornecedores


Como é possível verificar na tabela 4.6, houve empate entre os fornecedores F1 e F2, mas, para realizar a escolha final tanto do fornecedor quanto do software, é necessário avaliar os programas de uma parcela do grupo de fornecedores analisados. Diante disso, foram escolhidos pelo decisor, para serem avaliados, os softwares de manutenção referentes às quatro melhores fontes de fornecimento.


Tabela 4.6 Ordenação dos fornecedores após a aplicação do SMARTS e Utilidade Multiatributo


		Fornecedores

		Utilidade Multiatributo



		F2

		0,840



		F1

		0,840



		F7

		0,660



		F8

		0,600



		F6

		0,593



		F5

		0,580



		F3

		0,573



		F4

		0,560





4.2.2 Seleção e Software com o Método SMARTS


A seleção de software está bastante relacionada com a de seus fornecedores e, para ser realizada, é possível selecionar primeiro o sistema e depois a fonte de fornecimento, ou proceder de maneira inversa. No primeiro caso, elimina-se a possibilidade de não ser escolhido o software que possui as melhores características técnicas, mas corre-se o risco de ser adotado um fornecedor inadequado; já no segundo (escolhendo-se primeiro a fonte de fornecimento), o melhor sistema disponível no mercado (considerando-se os critérios técnicos) poderá não ser escolhido porque seu fornecedor não foi selecionado, porém, é eliminada a possibilidade de escolher um mau fornecedor e, além disso, pode-se selecionar um software que seja adequado à organização. Diante disso, neste trabalho, procede-se primeiro com a escolha das fontes de fornecimento e depois com a dos softwares.       


Assim como na seleção de fornecedores, nesta etapa, para melhor disposição das tabelas, foram atribuídos rótulos aos critérios usados, veja a tabela 4.7. Além disso, para não mencionar o nome dos softwares, foi utilizada uma nomenclatura diferente da real.


Tabela 4.7 Critérios e seus respectivos rótulos.


		Rótulos

		Critérios



		C1

		Funcionalidade



		C2

		Confiabilidade



		C3

		Usabilidade



		C4

		Eficiência



		C5

		Manutenibilidade



		C6

		Portabilidade






Nos anexos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, pode-se visualizar as métricas utilizadas na simulação; já no apêndice 3, é possível observar o desempenho dos softwares (após utilizar as referidas métricas) em cada subcaracterística da qualidade presente na ISO 9621-1.

4.2.2.1 Matriz de Decisão


Na tabela 4.8, pode-se verificar a matriz de decisão referente à seleção de software, a qual possui as alternativas para avaliação e o desempenho delas em cada critério.


Tabela 4.8 Matriz de decisão referente à seleção de software.


		Critérios



		

		C1

		C2

		C3

		C4

		C5

		C6



		Softwares

		

		

		

		

		

		



		S1

		1,755

		3,710

		0,503

		0,577

		3,906

		0,376



		S2

		1,235

		2,370

		0,523

		0,584

		2,143

		0,370



		S3

		0,383

		1,521

		0,345

		0,729

		3,880

		0,215



		S4

		0,341

		1,594

		0,372

		0,800

		4,046

		0,273





4.2.2.2 Alternativas Dominadas


Ao analisar a matriz de decisão da tabela 4.8, pode-se verificar que, considerando todos os critérios, não há alguma alternativa dominante, bem como dominada. 

4.2.2.3 Utilidade Unidimensional


Assim como na seleção de fornecedores, aqui, se considerou a “estratégia da aproximação heróica” e, conseqüentemente, que cada função utilidade unidimensional é linear. Diante disso, os valores da matriz de decisão (para cada atributo, separadamente) foram adotados como utilidade de única dimensão para cada alternativa.


4.2.2.4 Ordem dos Critérios (Segundo Grau de Importância) e Seus Respectivos Pesos 


Nesta etapa, foi solicitado ao decisor que ordenasse os critérios segundo o grau de importância para ele; após isso, foi requerido que o decisor atribuísse pesos a cada critério em uma escala de 1 a 100. Aqui, como na seleção de fornecedores, o processo para atribuição de pesos foi realizado através de técnicas indicadas para uso durante a aplicação do método SMARTS, como indicado em Edwards & Barron (1994) e mencionado no tópico deste trabalho chamado “Etapas para utilização do SMARTS”; além disso, no referido processo, foi levado em consideração o intervalo de valores de cada critério, tomando-se por base as alternativas de avaliação disponíveis.


Nas tabelas 4.9 e 4.10, respectivamente, pode-se verificar a ordem dos critérios, segundo sua importância para o decisor, bem como seus respectivos pesos antes e após a normalização. 


Tabela 4.9 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, bem como seus respectivos pesos (não normalizados).


		Critérios em ordem de importância

		Pesos



		funcionalidade

		100



		eficiência

		95



		usabilidade

		90



		confiabilidade

		80



		portabilidade

		70



		manutenibilidade

		60





Tabela 4.10 Critérios ordenados segundo o grau de importância atribuído pelo decisor, bem como seus respectivos pesos (normalizados).


		Critérios em ordem de importância

		Pesos



		funcionalidade

		0,2020



		eficiência

		0,1919



		usabilidade

		0,1818



		confiabilidade

		0,1616



		portabilidade

		0,1414



		manutenibilidade

		0,1212





4.2.2.5 Utilidade Multiatributo


A utilidade multiatributo para cada software de manutenção foi calculada através da mesma fórmula utilizada na seleção de fornecedores e pode ser visualizada na tabela 4.11. 


Tabela 4.11 Utilidade multiatributo dos softwares de manutenção.


		Softwares

		Utilidade Multiatributo



		S1

		0,935



		S2

		0,770



		S4

		0,653



		S3

		0,602





4.2.2.6 Considerações Sobre a Seleção de Software


Ao analisar a tabela 4.11, percebe-se que o desempenho de cada software foi bem distinto e que o melhor sistema é o S1 (da fonte de fornecimento F1) a qual foi considerada, após a seleção de fornecedores, como a melhor alternativa (empatando com a F2). 


4.2.3 Análise de Sensibilidade


Abaixo, são realizadas considerações sobre o impacto da variação do peso de cada critério (um após o outro) nos ranks das fontes de fornecimento e dos softwares, obtidos a partir da utilização do método SMARTS. Isso foi realizado para verificar a adequação do modelo à seleção em pauta. 

4.2.3.1 Seleção de Fornecedores


O peso original fornecido pelo decisor para cada critério foi alterado três unidades para mais e para menos (exceto nos casos em que o critério tinha o peso máximo, ou seja, 100; nesta situação, a variação foi de três unidades para menos). A modificação dos pesos foi feita em três unidades porque o intervalo criado (peso original menos 3 até peso original mais 3) pode ser considerado significativo para  execução da análise de sensibilidade. Como exemplo, considere que a um critério foi atribuído o peso 60, nesta circunstância, foram realizadas alterações para 57, 58, 59, 61, 62 e 63. Após cada alteração, foi realizada uma verificação para detectar se ocorreu alguma mudança na ordenação final das alternativas e identificar algum impacto negativo na execução do modelo.


Na tabela 4.12, pode-se verificar o intervalo de variação dos pesos referentes à seleção de fornecedores.


Tabela 4.12 Intervalo de variação dos pesos na análise de sensibilidade. 


		Critérios

		Peso atribuído pelo decisor

		Intervalo de variação na 


análise de sensibilidade 



		C4

		100

		97 - 100



		C3

		60

		57 - 63



		C1

		50

		47 - 53



		C2

		25

		22 - 28 



		C5

		15

		12 - 18





Em relação aos dois critérios de maior importância para o decisor (interferência em processos organizacionais e qualidade do suporte técnico e administrativo, respectivamente) as alterações nos pesos não acarretaram modificação na ordenação final. Entretanto, considerando-se os demais critérios (qualidade no fornecimento, qualidade do produto e custo) as modificações provocaram mudanças na ordem existente entre as duas melhores alternativas (F1 e F2), as quais anteriormente ficaram empatadas (considerando a seleção original, ou seja, com os pesos atribuídos pelo decisor).

 Nos casos em que houve acréscimo nos pesos, a alternativa F1 passou a ter melhor desempenho do que a F2; já nas situações em que houve decréscimo, a alternativa F2 ficou com desempenho melhor do que a F1, mas em todos os casos, a ordem entre as demais fontes de fornecimento (F7, F8, F6, F5, F3 e F4, respectivamente) não foi alterada. 


Ao analisar a situação acima, percebeu-se que as alterações ocorridas não acarretaram danos à execução do modelo, pois, nos casos em que houve  alteração do rank, ocorreu apenas um desempate entre as duas melhores alternativas (F1 e F2), ficando ambas em posições adjacentes e como as duas melhores opções de fornecimento. Além disso, os dois fornecedores em pauta possuem desempenho semelhante nos critérios em que a referida modificação dos pesos foi realizada. Outro aspecto importante é que, ao passar para seleção do software, os sistemas dos dois fornecedores mencionadas acima (F1 e F2) foram atribuídos pelo decisor ao conjunto de avaliação. 


4.2.3.2 Seleção de Software


Assim como na seleção de fornecedores, aqui, o peso original fornecido pelo decisor, para cada critério, também foi alterado três unidades para mais e para menos. Após cada alteração, foi realizada uma verificação para detectar se ocorreu alguma alteração na ordem final das alternativas e identificar algum impacto negativo na execução do modelo.


As alterações nos pesos não acarretaram modificação na ordem final dos softwares. Isso evidencia que, embora o decisor não conseguisse estabelecer cada peso precisamente, há um considerável intervalo (que foi testado) em volta deles (dos pesos) para o qual a ordenação final das alternativas não foi alterada.


4.2.4 Utilização do Método SMARTER


Utilizando-se o método SMARTER, ao variar a quantidade de critérios, os pesos destes são modificados, ver Edwards & Barron (1994). Nas tabelas 4.13 e 4.14 estão expostos os pesos utilizados neste trabalho.


Tabela 4.13 Pesos relacionados à seleção de fornecedores.


		Ordem dos Critérios

		1.º

		2.º

		3.º

		4.º

		5.º



		Pesos

		0.4567

		0.2567

		0.1567

		0.0900

		0.0400





Tabela 4.14 Pesos relacionados à seleção de software.


		Ordem dos Critérios

		1.º

		2.º

		3.º

		4.º

		5.º

		6.º



		Pesos

		0.4083

		0.2417

		0.1583

		0.1028

		0.0611

		0.0278





Com o uso do SMARTER na seleção de fornecedores, as alternativas F1 e F2 ficaram tecnicamente empatadas em primeiro lugar no rank com desempenhos iguais a 0,8404166 e 0,8404100, respectivamente. Além disso, a ordenação relacionada às demais alternativas permaneceu igual àquela na qual o SMARTS foi usado, sendo que os fornecedores F3 e F4 ficaram empatados tecnicamente (desempenhos iguais a 0,5507783 e 0,5493866, simultaneamente), mas permaneceram, como  no rank obtido ao utilizar o SMARTS, sendo as duas piores opções.


Diante do que foi exposto acima, pode-se notar que as alternativas F1 e F2 foram as melhores fontes de fornecimento, tanto ao utilizar o SMARTS quanto o SMARTER, sendo que com este houve empate técnico e com aquele o desempenho foi precisamente igual. Semelhantemente, as alternativas F3 e F4 foram as piores, sendo que, ao utilizar o SMARTER, houve empate técnico, já com o SMARTS, as referidas alternativas tiveram desempenhos bem distintos. Diante disso, nota-se que o modelo de seleção referente aos fornecedores pode ser aplicado com segurança, pois não houve alteração (quando foram utilizados os dois métodos em pauta) no conjunto de alternativas a ser avaliado na seleção de software.


Em relação à fase para seleção de software, a utilização dos dois métodos em pauta possibilitou o encontro da mesma ordenação final. Além disso, em ambos os casos, não houve empate entre alternativas.


Levando-se em consideração os argumentos citados acima, pode-se concluir que o modelo proposto para seleção tanto de softwares quanto de suas fontes de fornecimento pode ser aplicado nos casos em que o decisor prefere compensar o mau desempenho das alternativas em algum critério com um bom em outro(s).


4.2.5 Histórico Referente ao Processo de Seleção


Na seleção de software empresarial executada na presente simulação, considerou-se que não havia informações históricas referentes às seleções de softwares anteriores, porém, ao final da simulação, foi gerado um conjunto de informações para possibilitar a criação do referido histórico.


Em relação à seleção de fornecedores, deve-se armazenar, considerando-se a simulação em pauta, o desempenho da alternativa F1 e suas posição no rank, pois ela é a fonte de fornecimento que possui o melhor software de manutenção, segundo as preferências do decisor. Nas tabelas 4.15 e 4.16, pode-se verificar as referidas informações destacadas de cinza.


Tabela 4.15 Informações históricas referentes à seleção de fornecedores (a).


		Métodos

		Fornecedor

		Posição no rank

		Desempenho Geral



		SMARTS

		F1

		1.ª

		0,8400



		SMARTER

		F1

		1.ª

		0,8404





Tabela 4.16 Informações históricas referentes à seleção de fornecedores (b).

		Fornecedor

		C3

		C4

		C1

		C2

		C5



		F1

		4

		5

		2

		1

		3





Considerando-se a seleção de software, deve-se armazenar a posição do sistema S1 no rank, seu desempenho nos critérios de avaliação e sua classificação segundo a performance nos critérios. Nas tabelas 4.17, 4.18 e 4.19, pode-se visualizar essas informações.


Tabela 4.17 Informações históricas referentes à seleção de software (a).


		Métodos

		Software

		Posição no rank

		Desempenho Geral



		SMARTS

		S1

		1.ª

		0,935



		SMARTER

		S1

		1.ª

		0,925





Tabela 4.18 Informações históricas referentes à seleção de software (b).


		Critérios



		Software

		C1

		C2

		C3

		C4

		C5

		C6



		S1

		1,755

		3,710

		0,503

		0,577

		3,906

		0,376





Tabela 4.19 Informações históricas referentes à seleção de software (c).


		

		Critérios



		Software


( S1)

		C1

		C2

		C3

		C4

		C5

		C6



		Classificação

		Altíssima

		Altíssima

		Alta

		Alta

		Alta

		Altíssima





As informações referentes ao histórico das seleções acima são importantes para possibilitar ao decisor, nas próximas aquisições, decidir de maneira mais adequada, pois ele terá mais informação para caracterizar o processo de decisão relacionado à escolha de software.


4.3 Benefícios Referentes à Utilização do Modelo


Abaixo, são descritos os benefícios advindos da utilização do modelo proposto, considerando-se as etapas para seleções de fornecedores e softwares do fluxograma de decisão.   


4.3.1 Seleção de fornecedores


Na literatura, foi encontrado um modelo de seleção de software baseado em método de apoio a decisão que contempla a seleção de fornecedores, porém, nele, os critérios de seleção são específicos para sistemas multimídia. Além disso, o referido modelo não possui uma maneira simples para elicitar as preferências do decisor e não abarca o tratamento de informações históricas referentes às decisões anteriores. 


Diante disso, o modelo proposto possui a vantagem de ter uma fase exclusiva para seleção de fornecedores, baseada em critérios que podem ser utilizados para seleção de softwares em geral. Além disso, no referido modelo, são indicadas maneiras de como tratar informações de decisões anteriores para serem consideradas nas atuais, o que possibilita ao decisor ter maior controle sobre suas fontes de fornecimento e verificar com maior eficácia a adequação de cada uma. Outro diferencial do modelo proposto consiste no fato de que ele é baseado em métodos de apoio à decisão que possibilitam a elicitação das preferências do decisor de maneira simples. 


Em relação à seleção de fornecedores, o modelo proposto também possibilita que sejam utilizados diferentes conjuntos de características e métricas dentre as indicadas, o que permite, juntamente com o tratamento das informações históricas, uma maneira de executar decisões parciais até a final, segundo a disponibilidade de informações.

 Além disso, o referido modelo possibilita que seja analisada a possibilidade de manter um ou vários fornecedores, situação não contemplada nos trabalhos encontrados na literatura pesquisada e que apresentam framework ou modelo de apoio à decisão para seleção de software.


4.3.2 Seleção de Softwares


Em relação à seleção de software, o modelo proposto possibilita o tratamento de informações referentes às decisões anteriores, o que é importante para verificar se, com a adição dos novos sistemas, aspectos negativos da infra-estrutura existente serão acentuados ou atenuados, tais como “baixa usabilidade” (esse aspecto causa problemas como, por exemplo, aumento do tempo de treinamento dos usuários, bem como da probabilidade de ocorrer falha humana durante a operação do sistema). Esse tipo de análise pode ser feito para as outras características (confiabilidade, eficiência, portabilidade e manutenibilidade) e não foi abarcada nos modelos encontrados na literatura pesquisada. 


 
Além da característica mencionada acima, o modelo proposto possibilita (diferentemente dos que foram encontrados na literatura) que decisões parciais de aquisição sejam realizadas até que seja oportuno tomar a final, o que é possível por causa do tratamento das informações históricas a cada decisão e da possibilidade de usar diferentes quantidades de métricas, segundo a quantidade de informações disponível.


Outro aspecto que o modelo elaborado pelos autores deste trabalho possui e que não foi encontrado em outros trabalhos da literatura verificada é a consideração do quanto cada subcaracterística da qualidade de software (mencionada na ISO 9126-1) é mais importante na composição do desempenho do sistema na característica principal.   Em outras palavras, qual subcaracterística da qualidade é mais importante para o decisor no momento da decisão. 


Outra característica importante do modelo proposto é que ele pode ser utilizado (caso a organização não possua informações históricas e deseje tê-las para usá-las nas próximas aquisições) para avaliar a infra-estrutura de software existente na organização e armazenar os resultados. 


Além das particularidades mencionadas acima, na fase para selecionar os sistemas, também são usados métodos que possibilitam a elicitação das preferências do decisor de maneira relativamente simples, diferentemente dos modelos para seleção de softwares encontrados na literatura lida. 


5 CONCLUSÕES


Ao término deste trabalho, notou-se que a seleção de software é uma atividade muito importante às organizações, pois estas, muitas vezes, após investirem em algum desses sistemas, não conseguem obter o retorno desejado.


Outro aspecto importante que foi notado consiste no fato de que a abordagem multicritério é adequada à seleção de software empresarial. O emprego dessa técnica possibilita que as alternativas tanto de fornecedores quanto de sistemas sejam melhor caracterizadas (o que possibilita uma melhor qualidade na avaliação). Além disso, notou-se que o apoio à decisão multicritério é compatível com a necessidade de alinhar o planejamento organizacional com o de SI/TI, pois possibilita, através dos critérios e seus respectivos pesos, levar em consideração a opinião dos gerentes organizacionais e os de TI.


Em relação à problemática de apoio à decisão que foi adotada, percebeu-se que a ordenação é pertinente, pois, como há primeiro a seleção de fornecedores e depois a de software, é necessário que seja criado um rank das melhores alternativas de fornecimento para depois avaliar os softwares dos melhores fornecedores (segundo a escolha do decisor). Isso é importante porque diferentes fontes de fornecimento podem apresentar desempenhos semelhantes, mas possuírem softwares com níveis de qualidade significativamente distintos. Além disso, considerando apenas a fase de seleção de software, a criação de um rank é importante porque se a primeira alternativa não puder ser utilizada por causa de algum problema administrativo, pode-se escolher a segunda, caso ela seja considerada adequada sob o ponto de vista da avaliação realizada.


Considerando a natureza dinâmica e incremental do processo de decisão em SI/TI, as quais suscitam a necessidade de considerar informações históricas a cada seleção, percebeu-se que o modelo proposto é aplicável, pois possibilita a tomada de decisões parciais de aquisição (valendo-se das informações de decisões anteriores) até a final, o que torna possível decidir paulatinamente, à medida que novas informações sobre o problema ficam disponíveis.


Outro fato importante a ser considerado é a constatação (através da revisão da literatura e do estudo de caso) de que, na seleção de software empresarial, é importante considerar a elicitação das preferências do decisor em relação aos critérios, seus respectivos graus de importância e às métricas a serem utilizadas, o que pode ser feito com a aplicação do modelo proposto neste trabalho.


 Além disso, notou-se também que é necessário possibilitar a edução dos escores que representam o grau de importância dos subatributos dos critérios usados na seleção em pauta, ou seja, que o grau de importância de cada subatributo, na composição do desempenho das alternativas de avaliação no atributo principal, seja estabelecido pelo decisor a cada situação de seleção.    


Em relação aos métodos multicritério de apoio à decisão utilizados neste trabalho (SMARTS e SMARTER), percebeu-se que eles são aplicáveis na seleção de software empresarial e que o fato de serem compensatórios favorece suas respectivas utilizações em problemas de escolha que apresentam uma natureza compensatória, ou seja, nas situações de seleção em que o decisor opta por compensar o desempenho sofrível de uma alternativa em um critério por um ganho em outro. 


Levando-se em consideração os argumentos citados acima, pode-se concluir que o modelo proposto é adequado ao processo de seleção de software empresarial, pois possibilita que ele seja feito de maneira eficaz.


5.1 Dificuldades e Limitações


Em relação às limitações, o modelo proposto foi elaborado para ser aplicado nos casos em que a natureza da seleção, tanto de software quanto de fornecedores, é compensatória. Além disso, não foi indicado como proceder para realizar as fases: determinar as necessidades da organização, determinar o custo da mudança para outro(s) fornecedor(es) e determinar o custo da mudança tecnológica.


5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros


Levando-se em consideração as características do modelo proposto, uma das indicações para trabalhos futuros é a utilização de algum método de apoio à decisão em grupo para os casos em que há mais de um decisor. Além disso, é importante avançar em ferramentas para realizar as fases de determinar o custo da mudança para outros fornecedores e custo da mudança tecnológica, essenciais neste processo decisório. Também é imprescindível a contemplação de análise de riscos. 
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ANEXO 1


ISO 9126-1


Características e subcaracterísticas da qualidade.


		Características da qualidade

		Subcaracterísticas 


da qualidade

		Definição



		Funcionalidade

		

		Atributos que evidenciam a existência de um conjunto de funções e suas propriedades especificadas. 



		

		Adequação

		Atributos do software que evidenciam a presença de um conjunto de funções e sua apropriação para as tarefas especificadas.



		

		Acurácia

		Atributos do software que evidenciam a geração de resultados ou efeitos corretos, ou conforme acordados. 



		

		Interoperabilidade

		Atributos do software que evidenciam sua capacidade de interagir com sistemas especificados. 



		

		Conformidade

		Atributos do software que fazem com que ele esteja de acordo com as normas relacionadas à aplicação. 



		

		Segurança de acesso

		Atributos do software que evidenciam sua capacidade de evitar o acesso não autorizado, acidental ou deliberado, a programas e dados.





Características e subcaracterísticas da qualidade.


		Características da qualidade

		Subcaracterísticas 


da qualidade

		Definição



		Confiabilidade




		

		Conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do software de manter seu nível de desempenho sob condições estabelecidas durante um período de tempo estabelecido.



		

		Maturidade

		Atributos do software que evidenciam sua freqüência de falhas por defeitos.



		

		Tolerância à falhas




		Atributos do software que evidenciam sua capacidade de manter um nível de desempenho especificado, nos casos de ocorrerem falhas nele ou violação em alguma interface especificada.



		

		Recuperabilidade




		Atributos do software que evidenciam, em caso de falha, tanto a sua capacidade de restabelecer seu nível de desempenho e recuperar os dados diretamente afetados quanto o tempo de esforço para tal.



		Usabilidade




		

		Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário para utilizar o software, bem como o julgamento individual de uso por um conjunto implícito ou explícito de usuários.



		

		Inteligibilidade

		Atributos do software que evidenciam o esforço do usuário para reconhecer o conceito lógico e sua aplicabilidade.



		

		Apreensibilidade

		Atributos do software que evidenciam o esforço do usuário para apreender sua aplicação.



		

		Operacionalidade

		Atributos do software que evidenciam o quão difícil é operá-lo e controlar essa operação.





Características e subcaracterísticas da qualidade.


		Características da qualidade

		Subcaracterísticas da qualidade

		Definição



		Eficiência




		

		Conjunto de atributos que evidenciam, sob condições estabelecidas, o relacionamento entre o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos usados.



		

		Comportamento em relação ao tempo

		Atributos do software que evidenciam seu tempo de resposta, tempo de processamento e velocidade na execução de suas funções.



		

		Comportamento em relação aos recursos

		Atributos do software que evidenciam a quantidade de recursos usados e a duração de seu uso na execução de suas funções.





Características e subcaracterísticas da qualidade.


		Características da qualidade

		Subcaracterísticas da qualidade

		Definição



		Portabilidade

		

		Atributos que evidenciam a capacidade do software ser transferido de um ambiente para outro.



		

		Adaptabilidade

		Atributos do software que evidenciam sua capacidade de ser adaptado a diferentes ambientes especificados, sem a necessidade de aplicação de outras ações ou meios além daqueles fornecidos juntamente com o sistema para esta finalidade.



		

		Capacidade para ser instalado

		Atributos do software que evidenciam o esforço necessário para sua instalação num ambiente especificado.



		

		Conformidade

		Atributos do software que o tornam consoante com padrões ou convenções relacionados à portabilidade.



		 

		Capacidade para substituir

		Atributos que indicam a capacidade do software para substituir outro estabelecido em um determinado ambiente, além do esforço necessário para realizar a referida substituição.



		

		Analisabilidade

		Atributos do software que evidenciam o esforço necessário para diagnosticar deficiências, causas de falhas ou partes a serem modificadas.





Características e subcaracterísticas da qualidade


		Características da qualidade

		Subcaracterísticas da qualidade

		Definição



		Manutenibilidade

		

		Atributos do software que evidenciam o esforço necessário para modificá-lo, remover seus defeitos ou adaptá-lo a mudanças ambientais.



		

		Modificabilidade

		



		

		Estabilidade

		Atributos do software que evidenciam o risco de efeitos inesperados ocasionados por modificações.



		

		Testabilidade

		Atributos que evidenciam o esforço necessário para validar o software modificado.





ANEXO 2


Características a serem utilizadas na seleção de fornecedores


		Nome



		Disponibilidade relacionada a implantação dos sistemas a serem adquiridos.



		Maneira de adquirir o produto.



		Controle sobre o produto por parte do fornecedor e dificuldade para mudar a fonte de fornecimento.



		Estado da tecnologia.



		Reconhecimento do produto no mercado.



		Existência de mudanças em pouco tempo.



		Avaliação de maturidade do processo de desenvolvimento de software.



		Nível do processo de qualidade.



		Verificação da conformidade do processo de garantia da qualidade.



		Disponibilidade para treinar usuário.



		Discutir sobre futuros requisitos organizacionais.



		Possibilidade de realizar reunião técnica antes de comprar o sistema.



		Adequação dos procedimentos para manipulação de inconformidades e correção de erros.



		Estabilidade da companhia.



		Fatia de mercado do fornecedor.





ANEXO 3


Roteiro para Entrevista (parte 1)


1. A estrutura da área de SI/TI é:

1. (  ) Centralizada (todas as responsabilidades e decisões são da área de SI/TI)


2. (  ) Descentralizada (existe uma divisão do controle das decisões e 


responsabilidades entre a área de SI/TI e as áreas usuárias)


2. Profissionais de SI/TI e usuários trabalham conjuntamente dividindo responsabilidades?

1. (  ) Discordo Totalmente 


2. (  ) Discordo Parcialmente


3. (  ) Não concordo nem discordo


4. (  ) Concordo Parcialmente


5. (  ) Concordo Totalmente


3. A estrutura da área de SI/TI:

1. (  ) Não utiliza nenhum tipo de formalização 


2. (  ) Possui regras escritas, normas e dispositivos formais mas eles não são 


utilizados


3. (  ) Utiliza regras escritas, normas e dispositivos formais (dispositivos tais como 


força tarefa, comitês e grupos de trabalho) para executar as atividades e projetos relacionados à SI/TI


Nas afirmações a seguir, marque a alternativa que melhor reflete a situação da sua empresa, sendo:


(1) Discordo Totalmente 


(2) Discordo Parcialmente


(3) Não concordo nem discordo


(4) Concordo Parcialmente


(5) Concordo Totalmente


		4.

		A alta gerência da organização conhece e compreende o potencial estratégico de SI/TI

		1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )



		5.

		A alta gerência da organização se envolve com as iniciativas da área de SI/TI

		1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )



		6.

		Existe uma boa comunicação entre a alta gerência e o gestor de SI/TI

		1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )



		7.

		Os usuários participam nas ações da área de SI/TI




		1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )



		8.

		Os usuários participam nas decisões da área de SI/TI




		1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )



		9.

		Os profissionais de SI/TI interagem constantemente com os usuários

		1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )



		10.

		A área de SI/TI conhece claramente as necessidades dos usuários

		1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )



		11.

		Os usuários conhecem o potencial de SI/TI

		1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )





ANEXO 4


ISO 9126-2, métricas externas referentes à funcionalidade. 


 Métrica de adequação

		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Adequação funcional

		Verificar o quanto as funções avaliadas são adequadas.

		X=1-A/B


A = Número de funções nas quais foram detectadas problemas durante a avaliação.


B = Número de funções avaliadas. 

		0<=X<=1


Quanto mais próximo de zero maior é a adequação.

		Absoluta 





 Métricas de acurácia


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Acurácia em relação à expectativa.

		Verificar se são admissíveis as diferenças entre os resultados atuais e os aceitáveis (satisfatórios) esperados. 

		X = A/T


A = Número de casos encontrados pelo usuário com uma diferença além da permitida em relação aos razoáveis resultados esperados.


T = Tempo de operação. 

		X>=0


Quanto mais próximo de zero maior é a acurácia.




		Razão





Métricas de acurácia


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Acurácia Computacional 

		Determinar a freqüência com que os usuários finais encontraram resultados sem acurácia. 

		X = A/T


A = Número de computações encontradas pelo usuário sem a devida acurácia.  


T  =  Temo de operação.

		X>=0


Quanto mais próximo de zero maior é a acurácia.




		Razão





Métricas de interoperabilidade


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Trocabilidade de Dados


(Baseada no formato de dado)

		Determinar quão corretamente as funções de interface de troca, para transferência de dados especificados, têm sido implementadas.

		X = A/B 


A = Número de formatos de dados os quais são aceitos para serem trocados com sucesso com outros softwares ou sistemas durante testes de trocas de dados.  


B = total de formatos de dados que foram trocados.

		0<=X<=1


Quanto mais próximo de 1 melhor é a trocabilidade.

		Razão





Métricas de interoperabilidade


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Trocabilidade de dados


(Sucesso do usuário baseado em tentativas)

		Determinar a freqüência com que o usuário final não conseguiu (falhou) trocar dados entre o software objeto de avaliação (software testado) e outro.


Determinar a freqüência com que dados     são transferidos entre o software objeto (software testado) e outro com sucesso.

		a) X = 1-A/B


A = Número de casos nos quais os usuários não conseguiram (falharam) ao trocar dados com outros softwares ou sistemas.


  B = Total de casos nos quais o usuário tentou trocar dados.


b) Y = A/T


     T = Período de tempo de operação.

		0<=X<=1


Quanto mais perto de 1 melhor.


0<=Y


Quanto mais próximo de zero melhor. 




		a) Absoluta


b) Razão





Métricas de segurança.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Prevenção contra corrupção de dados

		Determinar a freqüência de ocorrência de eventos que corrompem dados. 

		a) X = 1-A/N


A = Número de ocorrências de eventos que causaram corrupção de dados principais.


N = Número de casos de testes que foram realizados para causar evento de corrupção de dados.


b) Y = 1-B/N


     B = Número de ocorrências de eventos que causaram corrupção de dados menos importantes que os principais.




		0<=X<=1


Quanto mais próximo de 1 melhor.


0<=Y<=1


Quanto mais próximo de 1 melhor.


0<=Z


Quanto mais próximo de zero melhor.

		a) Absoluta


b) Absoluta


c) Razão








Métricas de conformidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Conformidade do padrão da interface.

		Determinar o grau de conformidade das interfaces em relação à regulamentações aplicáveis, padrões e convenções.

		X = A/B


A = Número de interfaces implementadas como especificadas.


B = Total de interfaces requerendo conformidade.




		0<=X<=1


Quanto mais próximo de 1 melhor.




		Absoluta





ANEXO 5


ISO 9126-2, Métricas externas referentes à confiabilidade.


Métricas de maturidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Proporção da densidade de falhas em relação aos casos de teste.

		Quantidade de falhas que foram detectadas durante período de avaliação (trial) definido.

		X = A1/A2


A1 = Número de falhas detectadas.


A2 = Número de casos de testes executados.

		0<=X


Depende da fase do teste; em uma fase avançada, menor é melhor.

		Absoluta





Métricas de maturidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Densidade de falhas

		Determinar a quantidade de falhas que foram detectadas durante período de avaliação (trial) definido. 

		X = A/B


A = Quantidade de falhas detectadas.


B = Tamanho do produto

		0<=X


Depende do estágio de teste; em um estágio avançado, quanto menor melhor.

		Absoluta





Métricas de tolerância à falhas.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Evitar “quebra” do sistema.

		Freqüência com que o produto de software causa a “quebra” do ambiente de produção total. 

		X = 1-A/B


A = Número de quebra (breakdowns).


B = Número de falhas.

		0<=X<=1


Quanto mais próximo de 1 melhor.




		Absoluta.



		Evitar falha

		Quantidade de padrões de falha colocados sob controle para evitar falhas críticas e sérias.

		X = A/B


A = Número de ocorrências de falhas sérias e críticas evitadas em relação aos casos de teste de padrões defeituosos.


B = Número de casos de teste executados, de padrões defeituosos (quase causando falha), durante teste.




		0<=X<=1


Quanto mais próximo de 1 melhor, pois indica que o usuário poderá evitar com maior freqüência falhas críticas ou sérias.  




		Absoluta 





Métricas de recuperabilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Tempo médio em que o sistema fica indisponível.

		Identificar qual é o tempo médio em que o sistema permanece indisponível quando uma falha ocorre antes de inicialização gradual.

		X = T/N


T = tempo total em que o sistema ficou indisponível.


N = Número de “quebra”  observado. O pior caso ou distribuição do tempo em que o sistema ficou indisponível deve ser medida.

		0<X


O menor é melhor, pois indica que o sistema estará indisponível por curto período de tempo.

		Razão.





Métricas de recuperabilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Reiniciabilidade

		Freqüência com que o sistema pode reinicializar providenciando serviço para usuários dentro de um tempo requerido. 

		X = A/B


A = Número de reinicializações que satisfizeram o tempo requerido durante teste ou suporte de operação ao usuário.


B = Total de reinicialização durante teste ou suporte de operação ao usuário.   

		0<=X<=1


O maior e mais próximo de um é melhor, pois indica que o usuário pode reiniciar facilmente. 

		Absoluta (Inteira).





ANEXO 6


ISO 9126-2, Métricas externas referentes à usabilidade.


Métricas de compreensibilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Completeza da descrição

		Determinar a proporção de funções (ou tipos de funções) que foi compreendida depois de ler a descrição do produto.

		X = A/B


A = Número de funções (ou tipos de funções) compreendidas.


B = Número total de funções ou tipo de funções.

		0<=X<=1


Quanto mais próximo de 1 melhor.

		Absoluta



		Acessibilidade de demonstração

		Determinar qual proporção de demonstrações ou tutoriais o usuário pode acessar. 

		X = A/B


A = Número de demonstrações ou tutoriais que o usuário acessou  com sucesso.


B = Número de demonstrações ou tutoriais disponíveis.

		0<=X<=1


Quanto mais próximo de 1 melhor.

		Absoluta





Métricas de aprendibilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Facilidade para aprender a função.

		Determinar o tempo necessário para o usuário aprender a utilizar uma função. 

		T = Tempo médio para aprender a utilizar uma função corretamente.

		0<T


Menor valor é melhor.

		Razão.



		Facilidade para aprender a executar uma tarefa ao utilizar o software.

		Determinar o tempo necessário para o usuário aprender a executar uma tarefa especificada eficientemente.

		T = Soma do tempo de operação do usuário até ele conseguir executar uma tarefa especificada em um curto período de tempo.

		0<T


Menor valor é melhor.

		Razão.





Métricas de operabilidade b) Controlabilidade. 


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Correção de erro ao usar o sistema

		Determinar se o usuário pode corrigir a entrada fornecida ao sistema.

		b) X = A/B 


A = Número de telas ou formulários onde o dado de entrada foi modificado com sucesso ou trocado antes de ser trabalhado (tratado pelo sistema).


B = Número de telas ou formulários onde o usuário tentou modificar ou trocar o dado de entrada durante o tempo de operação no qual foi observado.

		0<=X<=1


Mais perto de 1 é melhor.

		Absoluta





Métricas de operabilidade c) adequação referente à tarefa de operação.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Disponibilidade de valor defaut ao usar o sistema 

		Determinar o quanto usuário do sistema pode selecionar valores de parâmetro convenientes a sua atividade de operação. 

		X = 1-A/B


A = Número de vezes em que o usuário falhou para estabelecer ou selecionar valores de parâmetros em um pequeno período (por que o usuário pode não utilizar valores default providenciado pelo software).


B = Número total de vezes que o usuário tentou estabelecer ou seleciona valores de parâmetros.

		0<=X<=1


Mais perto de 1 é melhor.

		Absoluta





ANEXO 7


ISO 9126-2, Métricas externas referentes à eficiência.


Métricas de comportamento no tempo. a) tempo de resposta.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Tempo de resposta

		Identificar o tempo necessário para completar uma tarefa especificada, bem como a quantidade de tempo antes do sistema   responder a uma operação especificada.

		T = (Tempo para receber o resultado) – (tempo para finalizar a entrada de comando).

		0<T


O menor valor é melhor. 

		Razão





Métricas de comportamento no tempo. b) Produção.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Produção

		Determinar a quantidade de tarefas que podem ser executadas com sucesso em um determinado período de tempo. 

		X = A/T


A = Número de tarefas completadas.


Período de tempo de observação.

		0<X


O maior é melhor.

		Razão





Métricas de utilização de recursos. a) Utilização de dispositivos de I/O


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Utilização de dispositivos de I/O

		Determinar se a utilização de dispositivos de I/O é muito grande, causando, dessa maneira, ineficiência.

		X = A/B


A = Tempo de ocupação de dispositivos de entrada e saída.


B = tempo especificado que é estabelecido para ocupar dispositivos de entrada e saída.

		0<=X<=1


Menor do que 1, mas próximo, é melhor. 

		Absoluta





Métricas de utilização de recursos. b) Utilização de recursos de memória.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Razão de erro/tempo de memória.

		Determinar a quantidade de erros de memória ocorridos em relação a um período de tempo estabelecido e utilização de recurso especificada. 

		X = A/T 


A = Número de mensagens de alerta ou falhas do sistema


T = Tempo de operação do usuário durante período de observação.

		0<=X


O menor é melhor.

		Razão





ANEXO 8

ISO 9126-2, Métricas externas referentes à manutenibilidade.


Métricas de analisibilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Capacidade para fazer “trilha” de auditoria

		Determinar se o usuário pode identificar operações específicas que causaram falhas bem como se o mantenedor pode encontrar facilmente operação específica que causou falha. 

		X = A/B


A = Número de dados atualmente registrados durante operação.


B = Número de dados planejados para serem registrados adequadamente para monitorar status do software durante operação.

		0<=X


Mais próximo de 1 é melhor.

		Absoluta.





Métricas de analisibilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Capacidade de análise de falha

		Determinar se o usuário pode identificar operação específica que causou falha bem como se o mantenedor facilmente encontra causa da falha. 

		X = 1-A/B


A = Número de falhas que possuem causas ainda desconhecidas (causas não identificadas).


B = Número total de falhas registradas.

		0<=X<=1


Próximo de 1 é melhor.

		Absoluta.





Métricas de trocabilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Eficiência do ciclo de mudança.

		Determinar se o problema do usuário, para sua satisfação, pode ser solucionado dentro de um período de tempo aceitável. 

		Tempo médio: Tav= Sum(Tu)/N


Tu = Trc-Tsn


Tsn = Tempo em que o usuário concluiu o envio de requisição para manutenção ao fornecedor com relatório de problema.


Trc = Tempo no qual o usuário recebeu a versão revisada (ou relatório de status).   


N = Número de versões revisadas.

		0<Tav


O menor é melhor, exceto se o número de versões revisadas foi grande.

		Razão





Métricas de estabilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Relação referente ao sucesso de mudança.  

		Determinar se o usuário pode operar o software sem falhas após a manutenção, bem como se o mantenedor mitiga facilmente falhas causadas pela manutenção face aos efeitos.  

		X = Na/Ta


Y = {(Na/Ta)/(Nb/Tb)}


Na = Número de casos em que o usuário encontrou falhas durante operação depois que o software foi modificado.  


Nb = Número de casos em que o usuário encontrou falha durante operação antes de ser realizada modificação no software.


Ta = Tempo de operação durante período de observação especificado depois de ser feita  modificação no software.  


Tb = Tempo de operação durante período de observação especificado antes de ser realizada modificação no  software.

		0<=X,Y


O menor e próximo de zero é melhor.

		Razão.





Métricas de estabilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Localização do impacto da modificação (falha emergente após modificação).

		Determinar se o usuário pode operar o software sem falha após a manutenção bem como se o mantenedor pode, facilmente, mitigar falhas causadas pela manutenção, face aos efeitos. 

		X = A/N


A = Número de falhas surgidas depois que alguma falha foi corrigida por mudança durante período especificado.


B = Número de falhas solucionadas.




		0<=X


O menor é mais próximo de zero é melhor.

		Absoluta.





ANEXO 9


ISO 9126-2, Métricas externas referentes à portabilidade.


Métricas de adaptabilidade. 


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Facilidade (amigabilidade) da portabilidade do usuário.

		Determinar se o usuário ou o mantenedor pode adaptar facilmente o software para o ambiente.

		T= soma do tempo de operação utilizado pelo usuário para completar adaptação do software para eu ambiente, quando tentou instalar ou modificar a configuração. 

		0<T


O menor é melhor. 

		Razão.



		Adaptabilidade do ambiente de software do sistema (adaptabilidade para S.O, software de rede e software de aplicação co-operado).

		Determinar se o usuário ou mantenedor pode adaptar facilmente o software ao ambiente, bem como se o sistema de software é suficientemente capaz de adaptar-se ao ambiente de operação.      

		X = 1-A/B


A = Número de funções operacionais nas quais as tarefas não foram completadas ou não apresentaram resultados aptos a satisfazer níveis adequados durante teste de operação combinado com sistema de software operacional ou aplicação de software concorrente.


B = Número total de funções que foram testadas.

		0<=X<=1


O maior é melhor.

		Absoluta.





Métricas de instalabilidade.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Facilidade de instalação.

		Determinar se o usuário ou mantenedor pode instalar o software no ambiente de operação? 

		X=A/B


A = Número de casos em que um usuário tentou modificar a operação de instalação para sua conveniência.


B=Total de casos em que o usuário tentou modificar a operação de instalação para sua conveniência.  

		0<=X<=1


Próximo de 1 é melhor.

		Absoluta.



		Facilidade de repetir configuração

		Determinar se o usuário ou mantenedor pode repetir facilmente a configuração de instalação do software.

		X=1-A/B


A = Número de casos em que usuário falhou ao tentar repetir configuração da instalação do software durante o processo de instalação.  


B = Total de casos em que o usuário tentou configurar novamente (repetir configuração) a instalação do software durante o processo de instalação.      

		0<=X<=1


Próximo de 1 é melhor.

		Absoluta.





Métricas de co-existência.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Disponibilidade de co-existência.

		Determinar a freqüência com que o usuário encontra quaisquer restrições ou falhas inesperadas quando operando o sistema concorrentemente com outro software.

		X=A/T


Número de quaisquer restrições ou falhas inesperadas que o usuário encontrou ao operar o sistema concorrentemente com outro software.   

		0<=X


Próximo de zero é melhor.

		Razão.





Métricas de grau de substituição.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados 

		Interpretação

		Tipo de escala



		Inclusividade da função.

		Determinar se o usuário ou mantenedor pode facilmente continuar utilizando funções semelhantes depois de substituir a anterior (que estava presente no software) bem como se a migração do sistema de software está ocorrendo com sucesso.

		X=A/B


A= Número de funções que produzem resultados semelhantes aos produzidos anteriormente e nas quais não têm sido requeridas mudanças (modificações). 


B = Número de funções testadas que são semelhantes a funções presentes no software que será trocado (substituído). 

		0<=X<=1


Maior é melhor.

		Absoluta.



		Consistência funcional de suporte ao usuário. 

		Determinar quão consistentes são os novos componentes com a interface do usuário existente.

		X=1-A1/A2


A = Número de novas funções nas quais o usuário encontrou inconsistência inaceitável com sua expectativa.


B = Número de novas funções.




		0<=X


Maior é melhor.




		Absoluta.





APÊNDICE 1


Métricas associadas às características da seleção de fornecedores, como tratá-las, interpretação e tipo de escala.


Qualidade no Fornecimento


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Disponibilidade relacionada a implantação dos sistemas a serem adquiridos.

		Determinar a disponibilidade dos pontos de contato responsáveis pelo processo de implantação dos sistemas candidatos à seleção.

		X = Alta, Média ou Baixa


Alta = 3


Média = 2


Baixa = 1

		X = 1, 2 ou 3


3 é melhor.

		Taxonômica


(categórica)



		Maneira de adquirir o produto.

		Identificar se há mais de uma maneira de adquirir o produto.

		X = N


N = número de maneiras de adquirir o software.

		X = 1 ou X =2


Maior é melhor 

		Absoluta





Qualidade do produto.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Controle sobre o produto por parte do fornecedor e dificuldade para mudar a fonte de fornecimento

		Verificar a existência de indícios fortes de que a maneira do fornecedor controlar a evolução do produto torna muito difícil a adoção de outra fonte de fornecimento.

		X = Sim ou X = Não


Sim = 1


Não = 0

		X = 1 ou X = 0


0 é melhor.

		Taxonômica


(categórica)



		Estado da tecnologia.

		Identificar o estado da tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema (recente ou madura).

		X = Recente  ou X = Madura


Recente = 1


Madura = 2

		X = 1 ou X = 2


Maior é melhor.

		Taxonômica


(categórica)



		Reconhecimento do produto no mercado.

		Identificar o nível de reconhecimento do produto no mercado.

		X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto


Baixo = 1


Médio = 2


Alto = 3

		X = 1 ou X = 2 


ou X = 3


Menor é melhor.




		Taxonômica


(categórica)





Qualidade do produto.


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Existência de mudanças em pouco tempo.

		Identificar a existência de mudanças planejadas para o sistema nos próximos dois anos.

		X = Sim ou X = Não


Sim = 1


Não = 0

		X = 1 ou X = 0


0 é melhor.

		Taxonômica


(categórica)





Qualidade do processo de desenvolvimento


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Avaliação de maturidade do processo de desenvolvimento de software.

		O fornecedor foi avaliado através do CEM, CMM® ou CMMISM? Quando? O resultado foi aceitável?

		X = Sim ou X = Não


Sim = 1


Não = 0


Y = data


Resultado = Sim ou Não

		X = Sim ou X = Não


Sim = 1


Não = 0


Y = data; mais cedo é melhor.

		Taxonômica


(categórica)


Absoluta



		Nível do processo de qualidade.

		O processo de garantia da qualidade do fornecedor é documentado, controlado ou mantido?

		X = Documentado, controlado ou mantido.


Documentado = 1


Controlado = 2 


Mantido = 3 




		X =1, 2 ou 3


Maior é melhor. 

		Taxonômica


(categórica)






		Verificação da conformidade do processo de garantia da qualidade.

		Identificar o nível de adequação da maneira de verificar a conformidade do processo de garantia da qualidade.

		X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto


Baixo = 1


Médio = 2


Alto = 3

		X = 1 ou X = 2 


ou X = 3


Menor é melhor.




		Taxonômica


(categórica)





Qualidade do suporte técnico e administrativo


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Disponibilidade para treinar usuário.

		Identificar se há disponibilidade imediata para treinar o usuário.

		X = Sim ou X = Não


Sim = 1


Não = 0

		X = 1 ou X = 0


1 é melhor.

		Taxonômica


(categórica)



		Discutir sobre futuros requisitos organizacionais.

		Verificar se há possibilidade de discutir sobre futuros requisitos da organização e dependências com os fornecedores para desenvolver uma solução que leve em consideração uma parceria, não apenas pontos de vista de cada um individualmente.

		X = Sim ou X = Não


Sim = 1


Não = 0

		X = 1 ou X = 0


1 é melhor.

		Taxonômica


(categórica)





Qualidade do suporte técnico e administrativo


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Possibilidade de realizar reunião técnica antes de comprar o sistema.

		Identificar se há possibilidade de realizar reunião técnica antes de comprar o sistema.

		X = Sim ou X = Não


Sim = 1


Não = 0

		X = 1 ou X = 0


1 é melhor.

		Taxonômica


(categórica)



		Adequação dos procedimentos para manipulação de inconformidades e correção de erros.

		Verificar o nível de adequação dos procedimentos para manipulação de inconformidades e correção de erros praticados pelo fornecedor.

		X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto


Baixo = 1


Médio = 2


Alto = 3

		X = 1 ou X = 2 


ou X = 3


Menor é melhor.




		Taxonômica


(categórica)





Tamanho da organização

		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Estabilidade da companhia

		Determinar o grau de estabilidade da companhia.

		X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto


Baixo = 1


Médio = 2


Alto = 3

		X = 1 ou X = 2 


ou X = 3


Maior é melhor.




		Taxonômica


(categórica)



		Fatia de mercado do fornecedor.

		Identificar a fatia de mercado do fornecedor.

		X = N


N = Proporção do mercado dominada pelo fornecedor. 

		Maior é melhor




		Razão 





Qualidade em relação ao conhecimento


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Domínio do conhecimento fornecedor.

		Identificar o nível de domínio do conhecimento do fornecedor.

		X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto


Baixo = 1


Médio = 2


Alto = 3

		X = 1 ou X = 2 


ou X = 3


Menor é melhor.




		Taxonômica


(categórica)



		Experiência do fornecedor.

		Verificar o nível de experiência do fornecedor.

		X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto


Baixo = 1


Médio = 2


Alto = 3

		X = 1 ou X = 2 


ou X = 3


Menor é melhor.




		Taxonômica


(categórica)





Comprometimento


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Comprometimen-to

		Identificar o nível de comprometimento.

		X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto


Baixo = 1


Médio = 2


Alto = 3

		X = 1 ou X = 2 


ou X = 3


Maior é melhor.




		Taxonômica


(categórica)





Interferência em processos organizacionais


		Nome

		Objetivo

		Medida fórmula e cálculo de elementos de dados

		Interpretação

		Tipo de escala



		Imposição de processo organizacional.

		Identificar o potencial do fornecedor para impor um processo organizacional ao comprador.

		X = Baixo ou X = Médio ou X = Alto


Baixo = 1


Médio = 2


Alto = 3

		X = 1 ou X = 2 


ou X = 3


Menor é melhor.




		Taxonômica


(categórica)





APÊNDICE 2


Roteiro para Entrevista (parte 2)


1. Há um planejamento estratégico de SI/TI na organização?


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


2. O planejamento estratégico de SI/TI é alinhado com o Organizacional? Ou seja, possui como base o planejamento organizacional?


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


3. A decisão para selecionar software é tomada de uma vez para um horizonte de planejamento a longo prazo ou são tomadas várias decisões parciais de aquisição até a final? Isto é, há realização de um planejamento e depois decide-se adquirir todos os softwares ou, à medida que vão surgindo novas informações sobre a situação enfrentada, são tomadas decisões parciais de aquisição até a escolha final? Exemplos:


· Decisão única - O gerente de uma empresa, após planejamento, decidiu comprar 3 sistemas de apoio à decisão e 5 transacionais.


· Decisões parciais até a final - O gerente de uma empresa, por não ter informações suficientes sobre a situação enfrentada, decidiu adquirir 1 sistema de apoio a decisão e 2 sistemas de informação transacional. Após algum tempo, já com as informações adequadas, o gerente decidiu adquirir mais 2 sistemas de apoio à decisão e 3 sistemas de informação transacional. 


Resposta


 FORMCHECKBOX 
 A decisão é tomada uma única vez.             


 FORMCHECKBOX 
 São tomadas várias decisões parciais de aquisição até a final.


4. Caso sejam tomadas decisões parciais até a final, a cada decisão, são consideradas as informações provenientes das anteriores?


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


5. Ao selecionar software, são utilizados como referência fatores (critérios) relacionados aos processos organizacionais?


Exemplo da consideração de fatores relacionados a processos organizacionais:


· O gerente organizacional teve que escolher uma opção de tecnologia para implantar em uma área da organização, então, resolveu mapear os processos existentes neste setor; após o mapeamento, priorizou cada um pelo grau de importância de sua automação (critérios de processo) e selecionou a tecnologia que fornecia maior apoio aos processos considerados mais importantes.     


     Resposta


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


6. Ao selecionar software são utilizados critérios tecnológicos? Ou Seja, cada alternativa disponível no mercado é avaliada considerando características como portabilidade, manutenibilidade e usabilidade?


Resposta


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


7. Na seleção se software é atribuído algum peso que indique o grau de importância de cada critério? 


     Resposta


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


8. Ao selecionar software é utilizado algum modelo ou sistema de apoio à decisão?


     Resposta


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


9. É realizada seleção dos fornecedores de software? Se não, por quê?


     Resposta


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


Justificativa, caso a resposta seja não



_______________________________________________________________


10. Na seleção se fornecedores é atribuído algum peso que indique o grau de importância de cada critério? 


     Resposta


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


11. Ao selecionar fornecedores é utilizado algum modelo ou sistema de apoio à decisão?


     Resposta


 FORMCHECKBOX 
 Sim              FORMCHECKBOX 
 Não 


12. Na seleção de algum software primeiro foi selecionado o fornecedor e depois os softwares ou foi realizado o caminho inverso?


13. Quando o fornecedor foi selecionado primeiro


· Quais critérios foram utilizados para selecioná-los?


· Considerou-se que o software mais adequado à organização (considerando custo e critérios técnicos como funcionalidade, portabilidade etc) poderia não constar na lista de sistemas candidatos à seleção?


14. Alguma vez, ao comprar softwares, optou-se pela troca de fornecedor ou fornecedores?


· Qual foi a situação? Exemplo:


1. Havia um fornecedor e escolheu-se continuar mantendo apenas um, mas trocar o atual.


2. Havia um fornecedor e escolheu-se trocá-lo por vários.


3. Havia vários fornecedores e escolheu-se  manter apenas um, seja dos atuais ou outro.


4. Havia vários fornecedores e escolheu-se continuar com vários, sejam dentre os atuais ou outros.


5. A empresa não possuía fornecedor para o tipo de sistema a ser adquirido e optou por escolher um do mercado


6. A empresa não possuía fornecedor para o tipo de sistema a ser adquirido e optou por escolher alguns do mercado. 


15. Quando houve troca de fornecedor, foi determinado o custo da mudança? Por exemplo:


·  Determinar se teria que descartar softwares ou hardwares por serem incompatíveis com o sistema do novo fornecedor.


· Verificar o custo financeiro de descartar os softwares e hardwares.


· Verificar a possibilidade de aumentar o custo com treinamento, uma vez que pode haver uma diferença significativa entre a maneira de interagir com os sistemas do fornecedor atual e do novo.


16. Ao selecionar algum software os antigos foram descartados?


· Se sim


1. Primeiro houve a decisão de comprar o (os) novo (os) software (es) e depois foi analisada a necessidade de descartar os já existentes juntamente com seus respectivos hardwares.


2. A decisão de comprar o novo software foi tomada juntamente com a de descartar a infra-estrutura (software e hardware) já existente na empresa. 


3. Foi determinado o custo da mudança? Por exemplo:


· Foram considerados aspectos como possível aumento no tempo de treinamento dos funcionários, uma vez que aumentará a quantidade de sistemas novos a serem adquiridos.


· Foi determinado o aumento no custo, uma vez que a quantidade de software a ser adquirido é maior que a inicial. Por exemplo, inicialmente foi identificado que há necessidade de um novo portal corporativo, após algumas análises, decidiu-se também trocar o sistemas o SGBD.

APÊNDICE 3


Desempenho dos softwares nas subcaracterísticas da qualidade da ISO 9126-1, após utilização das métricas indicadas nos anexos 4, 5, 6, 7, 8 e 9.


 Funcionalidade.


		

		Subcaracterísticas



		Softwares

		Adequação

		Acurácia

		Interoperabilidade

		Segurança

		Conformidade



		S1F

		20

		20

		1,85

		1,9

		1



		S2F

		12,5

		16,66666667

		1,8

		1,8

		1



		S3F

		2,5

		5,833333333

		1,2

		1,9

		0,6



		S4F

		2

		5,833333333

		0,9

		1,6

		0,6





Portabilidade.


		

		Subcaracterísticas da Portabilidade



		Softwares

		Adaptabilidade

		Instalabilidade

		Co-existência 

		Grau de substituição



		S1F

		0,995454545

		1,6

		5

		1,5



		S2F

		0,947619048

		1,5

		5

		1,7



		S3F

		0,571428571

		1,3

		2,5

		0,8



		S4F

		0,755555556

		1,3

		3,333333333

		1





Usabilidade.


		

		Subcaracterísticas



		Softwares

		Compreensibilidade

		Aprendibilidade

		Operabilidade



		S1F

		1,6

		0,146464646

		2



		S2F

		1,8

		0,15

		2



		S3F

		0,9

		0,833333333

		1,2



		S4F

		1,4

		0,236111111

		1,3





Confiabilidade.

		

		Subcaracterísticas



		Softwares

		Maturidade

		Tolerância à falhas

		Recuperabilidade



		S1F

		15

		1,8

		10,9



		S2F

		10

		1,7

		5,9



		S3F

		6,666666667

		1,2

		3,3



		S4F

		6,666666667

		1,2

		4,033333333





Manutenibilidade.


		

		Subcaracterísticas



		Softwares

		Analisibilidade

		Trocabilidade

		Estabilidade



		S1F

		1,8

		3,333333333

		20



		S2F

		1,7

		2,5

		10



		S3F

		1,6

		3,333333333

		20



		S4F

		1,6

		5

		20





Eficiência.


		

		Subcaracterísticas da Eficiência



		Softwares

		Tempo

		Recursos



		S1F

		0,4

		1,911111111



		S2F

		0,425

		1,911111111



		S3F

		0,55

		2,366666667



		S4F

		0,5

		2,7








�
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