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APRESENTAÇÃO
Em nome do Comitê de Programa e da Comissão Organizadora, gostaríamos de saudar 
os participantes do XII Workshop Anual do MPS (WAMPS 2016). Este é um evento anual, 
realizado pela Softex, que tem por objetivo reunir representantes da Indústria, Governo, 
Academia, SOFTEX, Equipe Técnica do Modelo (ETM), Fórum de Credenciamento e 
Controle (FCC), BID e países latino-americanos envolvidos e interessados na utilização e 
evolução tanto do Modelo MPS quanto do Programa MPS. BR – Melhoria de Processo do 
Software Brasileiro.

Neste ano, o evento se realiza em Brasília, capital do país e concentração dos órgãos 
governamentais, e tem como tema: Processos de Software no contexto de Governança 
de Tecnologia da Informação. 

A governança de Tecnologia da Informação (TI) é essencial às organizações públicas 
e privadas, e os Modelos do MPS (MPS para Software, MPS para Serviços e MPS de 
Gestão de Pessoas) buscam auxiliar a implementação da Governança de TI, apoiando a 
definição de políticas, processos, papéis e responsabilidades no que tange a processos 
de software e serviços, associados a estruturas e pessoas da organização, estabelecendo 
o processo de tomada de decisões e as diretrizes para o gerenciamento e uso da TI, de 
forma alinhada com a visão, missão e metas estratégicas da organização.

O WAMPS permite a colaboradores e organizações compartilharem e darem visibilidade 
aos processos de software e de serviços que possam se mostrar relevantes no contexto 
do Modelo MPS. Tendo em vista a ampla adoção do Modelo MPS, que superou a marca 
de 720 avaliações, a discussão de como métodos, técnicas e ferramentas de vanguarda 
podem ser empregadas na implementação das boas práticas sugeridas pelos modelos 
se torna particularmente relevante para a Indústria Brasileira de Software e Serviços de 
TI (IBSS).

O WAMPS fornece um ambiente propício não só para que pesquisadores apresentem 
suas soluções, mas também para que organizações, fornecedores e profissionais 
compartilhem suas experiências em prol do aumento do desempenho organizacional 
da IBSS. 

Dando continuidade à tradição do WAMPS, foram aceitos três tipos de artigos: trabalhos 
técnicos, que descrevem pesquisas realizadas na área de melhoria de processos; relatórios 
de experiência, que descrevem os aspectos práticos da implantação de melhoria de 
processos; e ferramentas, que descrevem sistemas de software para auxiliar na melhoria 
de processos. Cada artigo foi avaliado por pelo menos três membros do comitê de 
avaliação, o que resultou, neste ano, na seleção de sete trabalhos para apresentação e 
publicação. 

O melhor artigo selecionado pelo WAMPS receberá o Prêmio Jorge Luis Boria. Em seu 
segundo ano, esse prêmio é um reconhecimento às atividades desenvolvidas por Jorge 
Luis Boria. O anúncio do artigo premiado e a respectiva premiação serão realizados no 
evento.

Gostaríamos de agradecer a todos os autores que submeteram trabalhos, engrandecendo 
o evento, aos membros do Comitê de Programa e aos revisores pela dedicação e 
excelência.

O evento é constituído de seções técnicas para apresentação dos artigos, e conta ainda 
com minicursos e palestras de especialistas envolvendo o tema do evento.
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Para a definição de minicursos foi realizada uma chamada pública e os temas mais 
requeridos foram considerados. O evento apresentará dois minicursos técnicos, 
ministrados por especialistas nos temas mais votados: 

• DevOps na prática, ministrado por Thiago Maior;

• Design Thinking, ministrado por Larissa Lopes de Araujo.

As palestras relacionam o tema do evento, envolvendo governo e processos de software, 
tais como:

• Riscos na aplicação de Metodologias Ágeis no Governo Federal, apresentada pelo 
Sr. Wesley Vaz, Auditor do Tribunal de Contas da União, que abordará os riscos e 
oportunidades relativos à contratação de serviços de desenvolvimento de software 
baseados em metodologias ágeis em instituições públicas;

• Iniciativas do Governo Federal na Área de Software (normas, guias, software público, 
software livre, portais de transparências, governo digital), apresentada pelo Dr. Cristiano 
Rocha Heckert, ex-Secretário da SLTI/MPOG e atual chefe da área de Modernização 
e Gestão Estratégica do Ministério Público Federal, abordando a recém-publicada 
Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal, desdobrando em 
temas como software público, software livre, serviços ao cidadão, transparência e 
acesso a informação, métodos ágeis, computação em nuvem, dentre outros;

• Overview sobre Segurança da Informação, apresentada  pelo Sr. Aristides Sebastião 
Lopes Carneiro (Ten Cel L. Carneiro) do Comando de Defesa Cibernética – ComDCiber, 
com uma visão da área de segurança da informação, abordando as 10 áreas clássicas 
de segurança;

• Legislação e Jurisprudência relacionada a Software, apresentada pelos Srs. Daniel 
Jezini Netto e Rui Ribeiro, do Tribunal de Contas da União, abordando a legislação e 
jurispridência referentes a temas como prova de conceito, Nota Técnica 5 e fábrica de 
software.

Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, ASR, LIVEWARE, PROMOVE, 
QUALITYFOCUS, cujo apoio foi fundamental para que realizássemos um evento de 
qualidade. Agradecemos ainda o apoio institucional da SBC - Sociedade Brasileira de 
Computação e do CNPq.

Ao comitê de organização e a todos que contribuíram para a realização deste evento 
nosso muito obrigado!

Desejamos a todos um excelente Workshop e uma estadia proveitosa em Brasília.

Brasília, junho de 2016

Coordenação Científica do WAMPS 2016 – XII Workshop Anual do MPS

Rejane Maria da Costa Figueiredo, FGA/UnB
Mariano Montoni, ProMove Soluções

Coordenação Geral do WAMPS 2016 – XII Workshop Anual do MPS

Nelson Franco (Softex)  
Ana Zabeu, ASR Consultoria
Mariano Montoni, ProMove Soluções
Rejane Maria da Costa Figueiredo, FGA/UnB
Rodrigo Quites Reis, UFPA
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Coordenação Geral 
• Nelson Franco (Softex)
• Ana Zabeu, ASR Consultoria
• Mariano Montoni, ProMove Soluções
• Rejane Maria da Costa Figueiredo, FGA/

UnB
• Rodrigo Quites Reis, UFPA

Coordenação Científica 
• Rejane Maria da Costa Figueiredo, FGA/

UnB
• Mariano Montoni, ProMove Soluções

Comitê de Avaliação de Artigos 
Técnicos
• Adriano Albuquerque, UNIFOR
• Alexandre Vasconcelos, UFPE
• Ana Liddy Magalhaes, UFMG / FUMEC / 

QualityFocus
• Ana Regina Rocha, COPPE/UFRJ / 

IMPLEMENTUM
• Carla Lima Reis, UFPA
• Guilherme Travassos, COPPE / UFRJ
• Monalessa Barcellos, UFES
• Reinaldo Cabral, UFAL
• Rodrigo Quites, UFPA

Comitê de Avaliação de Relatos de 
Experiência
• Adler Diniz de Souza, UNIFEI
• Adriano Albuquerque, UNIFOR
• Ahilton Barreto, BNDES
• Alexandre Vasconcelos, UFPE
• Ana Liddy Magalhaes, UFMG / FUMEC / 

QualityFocus
• Ana Paula Bacelo, PUCRS
• Ana Regina Rocha, COPPE/UFRJ / 

IMPLEMENTUM
• Ana Zabeu, ASR Consultoria
• Analia Irigoyen, ProMove Soluções

• Andrea Barreto, BNDES
• Andreia Malucelli, PUCPR
• Carla Lima Reis, UFPA
• Carlos Alberto Marques Pietrobon, 

UFOP / PUC-Minas
• Cristina Cerdeiral, CELEPAR
• Cristina Machado, QualityFocus / 

CELEPAR
• Danilo Scalet, CELEPAR
• David Zanetti, ProMove Soluções
• Edna Canedo, FGA / UnB
• Fabio Campos, SENADO FEDERAL
• Fernando Brito e Abreu, ISCTE-IUL & 

QUASAR/ CITI / FCT / UNL
• Francisco Vasconcellos, UFMS
• Glauco Carneiro, UNIFACS
• Gleison Santos, UNIRIO
• Guilherme Travassos, COPPE / UFRJ
• José Carlos Maldonado, SSC/ICMC-USP/ 

São Carlos
• Julio Cesar Sampaio do Prado Leite, 

PUCRIO
• Kathia Marçal de Oliveira, Université de 

Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
• Kival Weber, Consultant
• Luiz Carlos Ribeiro Junior, FGA / UnB
• Marcello Thiry, UNIVALI
• Marcelo Yamaguti, PUCRS
• Mariano Montoni, ProMove Soluções
• Monalessa Barcellos, UFES
• Rafael Prikladnicki, PUCRS
• Reinaldo Cabral, UFAL
• Rejane M da Costa Figueiredo, FGA / 

UnB
• Renato Volpe, ASR Consultoria 
• Rodrigo Quites, UFPA
• Rodrigo Santos, COPPE/UFRJ
• Rosângela Míriam Mendonça, UEMG
• Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira, UFPA
• Sheila Reinehr, PUCPR / QualityFocus
• Toacy Oliveira, COPPE / UFRJ

ORGANIZAÇÃO
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WAMPS 2016
XII WORKSHOP ANUAL DO MPS

O WAMPS 2016 (XII Workshop Anual do MPS) tem por objetivo reunir a Comunidade de 
Prática do MPS, com foco nos implementadores, avaliadores, consultores de aquisição 
e instrutores MPS, membros da ETM/MPS - Equipe Técnica do Modelo e do FCC/MPS - 
Fórum de Credenciamento e Controle, IOGE/MPS – Instituições Organizadoras de Grupos 
de Empresas e Agentes Regionais Softex, clientes MPS e pessoal da Indústria, Governo, 
Academia do país e exterior, interessados tanto no aprimoramento de processos de 
software,  serviços de TI e gestão de pessoas usando o modelo MPS quanto nos resultados 
alcançados no programa MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro

Este ano se comemora a décima segunda edição do WAMPS e, excepcionalmente, essa 
edição acontece no primeiro semestre do ano e em Brasília, buscando potencializar 
a proximidade com o governo e com as diretrizes para uma exitosa governança de 
tecnologia da informação.

O WAMPS permite a colaboradores e organizações compartilhar e dar visibilidade tanto 
a resultados de pesquisa quanto experiências práticas relacionados com a melhoria de 
processos de software,  e serviços e gestão de pessoas que possam se mostrar relevantes 
no contexto do Modelo MPS.

Com o apoio da SBC - Sociedade Brasileira de Computação, o WAMPS promoveu uma 
chamada de trabalhos envolvendo a engenharia de software, que estejam relacionados 
ou sejam aplicáveis às iniciativas de melhoria de processos de software e serviços no 
contexto de governança de tecnologia da informação.

Nesta publicação encontram-se os artigos selecionados pelo Comitê de Programa do 
WAMPS 2016 para apresentação nas sessões técnicas, o segundo ano da premiação do 
melhor artigo pelo comitê de programa do WAMPS, Prêmio Jorge Luis Boria, anunciado no 
evento, em Brasília. Além de minicursos e palestras com especialistas e representantes 
do governo, que complementam a atualização e capacitação dos participantes do WAMPS 
no estado da arte e da prática em melhoria de processos e na utilização e evolução dos 
modelos de referência do Programa MPS.BR no contexto de governança em tecnologia 
da informação. 
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1. PALESTRAS E PALESTRANTES
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1.1 RISCOS NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ÁGEIS 
NO GOVERNO FEDERAL 
Wesley Vaz

A palestra abordará os riscos e oportunidades relativos à contratação de serviços de 
desenvolvimento de software baseados em metodologias ágeis em instituições públicas. 
A exposição se baseará na interpretação das normas legais e infralegais vigentes, bem 
como na jurisprudência mais recente do TCU sobre o tema (Acórdaos 2362/2015 e 
2314/2013)

Wesley Vaz é Auditor Federal de Controle Externo do TCU onde exerce, desde 2015, 
a função de Secretário de Gestão de Informações para o Controle Externo (Seginf). É 
mestre em Ciência da Computação pela Unicamp e MBA em gestão empresarial pela 
UCG/FGV-RJ e autor do livro “A descomplicada contratação de TI na Adminitração Pública). 
Profissional certificado em auditoria de TI (CISA - Certified Information Systems Auditor), 
governança de TI (CGEIT -  Certified in the Governance of Enterprise IT) e avaliação Cobit 
5 (C5 Assessor Certified) pela Isaca. Docente em cursos de graduação e pós graduação e 
conferencista em eventos nacionais e internacionais na área de governo digital, inovação, 
auditoria, contratações e governança de TI.

1.2 INICIATIVAS DO GOVERNO FEDERAL NA ÁREA DE 
SOFTWARE PELA STI/MPOG
Cristiano Rocha Heckert 

A palestra abordará a visão estratégica e as principais iniciativas do governo federal 
para a área de sistemas. O referencial da recém-publicada Estratégia de Governança 
Digital da Administração Pública Federal para o período 2016-2019 será comentado e 
desdobrado nas iniciativas em curso e projetadas para os próximos anos, envolvendo 
temas como software público, software livre, serviços ao cidadão, transparência e acesso 
a informação, métodos ágeis, computação em nuvem, dentre outros.

Cristiano Rocha Heckert, é graduado, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Atuou por 8 anos no setor privado 
e há 10 anos é servidor público federal da carreira de Especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental. Foi Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento entre fevereiro de 2015 e maio de 2016 e atualmente dirige 
a área de Modernização e Gestão Estratégica do Ministério Público Federal.

1.3 OVERVIEW SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Aristides Sebastião Lopes Carneiro (Ten Cel L. Carneiro)

A palestra se destina a apresentar as áreas clássicas da Segurança da Informação, 
incluindo os principais fundamentos introdutórios relacionados aos seguintes domínios: 
Controle de Acesso; Segurança das Telecomunicações; Gestão de Risco; Desenvolvimento 
de Software Seguro; Criptografia; Arquitetura e Design de Segurança; Contramedidas 
de Segurança; Continuidade do Negócio e Plano de Recuperação a Desastres; aspectos 
normativos, legais e de investigação; e Segurança Física. A abordagem será a de um 
panorama geral sobre esses domínios, sob o viés gerencial.
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Aristides Sebastião Lopes Carneiro (Ten Cel L. Carneiro), é Doutor em Ciências Militares 
pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército (tese na área Cibernética); mestre 
em Operações Militares (dissertação na área de Redes de Computadores) pela Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais; pós graduado em Tecnologias para a Defesa pela 
Universidad Politécnica de Madrid; especialista em Tecnologia e Projeto de Redes de 
Computadores pela Universidade Estácio de Sá; especialista em Educação pelo Centro de 
Estudos de Pessoal do Exército; bacharel em Ciências Militares (Curso de Comunicações) 
pela Academia Militar das Agulhas Negras e Engenheiro Elétrico pela Universidade Gama 
Filho. É pós graduando em Segurança de Redes de Computadores pela UNICEUB, além de 
ter participado de diversos cursos e eventos nacionais e internacionais de curta duração 
nas áreas de Defesa Cibernética, Comando e Controle e Geoinformação. Compreende, 
fala, lê e escreve em Alemão, Francês, Italiano, Inglês e Espanhol. O Ten Cel Com Aristides 
Sebastião Lopes Carneiro foi Chefe do Núcleo da Escola Nacional de Defesa Cibernética 
(ENaDCiber) e atualmente atua como assessor na área cibernética, no Estado Maior 
Conjunto do Comando de Defesa Cibernética, tendo sido relator de diversas publicações.

1.4 LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELACIONADA A 
SOFTWARE
Daniel Jezini Netto e Rui Ribeiro 

• Pontos de função: Obrigatórios, desejáveis ou opcionais como métrica para contratação 
de desenvolvimento de software?

• Os principais impactos dos métodos ágeis de desenvolvimento de software nas 
contratações efetuadas pela administração pública.

• Alternativas à disposição da administração pública para melhorar o processo de 
contratação de software.

Daniel Jezini é graduado em Ciência da Computação pela UFRJ e Auditor Federal de 
Controle Externo do Tribunal de Contas da União desde 2001. Ocupou a função de 
Secretário na Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação do TCU até 2015. Foi 
supervisor o Levantamento de Governança de TI de 2012 e de 2014. Em 2016, coordena 
o levantamento de governança pública realizado pelo TCU. É co-autor do Referencial 
Básico de Governança do TCU e instrutor no TCU desde 2008, onde ministra cursos nas 
áreas de contratos, governança e auditoria de TI.  Possui certificações CISA, CGEIT e CGAP. 
Conferencista em congressos diversos na área de controle, TI, auditoria e governança.

Rui Ribeiro, é graduado em Administração de Empresas e possui especializações nas 
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Abstract. This article describes the implementation of MPS.BR-SV model in the company 
Datacoper Software Ltda. The implementation process will be presented, the actions taken 
to achieve the G level, and 2 F-level processes (Quality Management - GQA and Measurement 
- MED), as well, some of the challenges, learned lessons and improvements achieved starting 
from implementation of this model. At the end, are described actions taken after the 
implementation.

Resumo. Este artigo descreve a implementação do modelo MPS.BR-SV na empresa Datacoper 
Software Ltda. Será apresentado o processo de implementação, as ações realizadas para 
alcançar o nível G, além de 2 processos de nível F (Garantia de Qualidade – GQA e Medição – 
MED), bem como algumas das dificuldades, lições aprendidas e melhorias conquistadas à partir 
da implementação do modelo. Ao final são descritas ações tomadas após a implementação.

2.1.1. INTRODUÇÃO
A Datacoper foi fundada em 1991 com o objetivo de desenvolver soluções de gestão 
empresarial para o agronegócio. O produto que deu origem a empresa, é um ERP 
desenvolvido em plataforma Progress. Atualmente a empresa também desenvolve 
e comercializa outros dois ERPs em plataformas diferentes, para atender ao mesmo 
nicho de mercado, além de um BI e um CRM. Seus clientes são cooperativas, cerealistas, 
agroindústrias, laticínios e revendas de insumos agrícolas.

Durante a revisão do Planejamento Estratégico (PE) da Datacoper em 2013, uma ação foi 
identificada: a melhoria do processo de atendimento. Esta ação estratégica foi priorizada 
pela Alta Gestão e corpo gestor. A melhoria na prestação de serviços relacionados aos 
produtos mantidos pela organização é uma prática de busca contínua.

O primeiro passo para o desenvolvimento da ação foi o estudo das metodologias 
disponíveis no mercado sobre as melhores práticas de atendimento, dentre elas: 

• ITIL® (Information Technology Infrastructure Library):um framework para gerenciamento 
de serviços de TI (ITSM) adotado mundialmente;

• CMMI® para serviços: projetado para satisfazer a necessidade de melhoras práticas e 
uma prestação de serviços madura para satisfação do cliente [SEI, 2010]; 

• COBIT: framework de governança e gestão corporativa de TI;

• MPS.BR-SV: tem como base técnica a ISO/IEC 20.000 [SOFTEX, 2015]

Para realização deste artigo foi utilizado como método a pesquisa exploratória, que 
segundo [GIL, 2002] “embora bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma 
de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso” e permite ao investigador “aumentar 
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sua experiência em torno de determinado problema”. A Datacoper fez benchmarking 
com empresas de software que implementaram cada um dos modelos, para entender 
as dificuldades e vantagens de cada um dos modelos considerados. Em decorrência 
da quantidade de processos a serem implementados visando a menor resistência as 
mudanças na organização, sua escalabilidade em níveis de maturidade, e o aporte 
financeiro de programas governamentais, optou-se pela implementação do modelo MR-
MPS-SV.

Como forma de coleta dos dados para a realização da pesquisa utilizou-se da entrevista 
não estruturada e registro de observações realizadas durante a implementação dos 
processos na organização alvo da pesquisa. Conforme afirma [GIL,2002] “as técnicas de 
interrogação possibilitam a obtenção de dados a partir do ponto de vista dos pesquisados”. 

Ao longo deste artigo, serão apresentados os processos implementados na Datacoper, 
sua forma de implementação, desafios e lições aprendidas. Como forma de evidenciar o 
resultado deste estudo, será apresentado os resultados obtidos com a implementação do 
modelo MR-MPS-SV nível “G” e alguns processos de nível “F” na organização DATACOPER.

2.1.2. A IMPLEMENTAÇÃO 
A Datacoper é uma empresa que possui experiência em 3 implementações do modelo 
MPS, sendo 2 relacionadas ao modelo de Software, MPS.BR-SW, e a mais recente sobre 
Gestão de Pessoas, MPS.BR-RH. Conta hoje com uma equipe de Qualidade dedicada 
para o apoio à implementação dos modelos de melhoria de processos. Dentre as lições 
aprendida das outras implementações, a empresa considera que o envolvimento de 
todos do fluxo do processo é o mais importante. 

A empresa fez a opção de que independente das barreiras a serem enfrentadas, as 
melhores práticas seriam implementadas para 2 dos serviços mais demandantes em 
3 dos seus principais produtos.  Uma equipe de apoio foi estruturada para fortalecer 
o engajamento dos colaboradores, que seriam impactados pelas melhorias propostas 
pelo modelo. Estes puderam repassar seu conhecimento e experiência para encontrar 
o melhor equilíbrio entre as práticas do modelo e as atividades diárias. Ao todo 82 
colaboradores foram envolvidos na implementação, por fazerem parte do fluxo dos 
produtos e serviços priorizados. 

Foi montada uma equipe de facilitadores que contou com a participação de um 
representante de cada setor da empresa que estivesse envolvido no fluxo a ser melhorado, 
além da equipe de qualidade, somando ao todo 18 pessoas. Também contou-se com o 
apoio do corpo gestor e diretoria da empresa, para que a equipe fosse disponibilizada 
para as definições das melhorias que seriam implementadas e pudessem manter 
o foco nesta atividade. Contou-se com a orientação e consultoria de implementação, 
vinda do SENAI Londrina, na pessoa do consultor Edenilson Burity, no levantamento das 
necessidades e identificação de aderência dos processos atuais da empresa, para com 
os processos definidos no nível G do modelo MPS.BR-SV, além de 2 processos de nível F, 
Garantia de Qualidade (GQA) e Medição (MED), os quais também foram certificados na 
avaliação final.

2.1.3. PROCESSOS MPS.BR-SV NÍVEL G 
Nesta sessão, serão relatados os processos que compõem o nível “G”, além dos processos 
Garantia de Qualidade (GQA) e Medição (MED) do nível F do modelo MR-MPS.BR-SV em 
sua versão 2013, e quais as práticas implementadas na organização para atender aos 
resultados esperados do modelo.
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No processo de Gerência de Trabalho (GTR), o conceito de controle de operação é 
denominado com o termo trabalho na versão em que a organização foi avaliada, quando 
se tem serviços implementados e em funcionamento. Entende-se por operação, uma 
atividade repetitiva, que ocorre no dia a dia da organização e, contrariamente ao conceito 
de projeto, não possui natureza temporária. Neste contexto, o plano de trabalho se 
refere ao plano de produção do serviço ou da área que atende ao serviço [SOFTEX, 2013]. 

O principal artefato criado e mantido por este processo é o Plano de Trabalho. Neste 
plano estão dispostos os itens necessários para a execução contínua desta operação, 
por exemplo: os recursos humanos e materiais, riscos, escopo e ferramentas. A 
responsabilidade pela manutenção do plano e sua execução dentro dos parâmetros 
estabelecidos é do Gerente de Trabalho, papel ao qual os gestores responsáveis pelas 
equipes assumiram. Para que esta manutenção ocorra de forma periódica, afim de 
revisar os itens deste plano, foram definidos monitoramentos quinzenais, com marcos 
de monitoramento e revisões mensais destes planos. Desta forma os gestores utilizam 
estas atividades para rever sua equipe, sua capacidade e disponibilidade para os 
atendimentos aos serviços em operação.

Para Gerência de Requisitos (GRE), um requisito de serviço pode ser entendido como “o 
conjunto completo de requisitos que afetam a entrega do serviço e desenvolvimento do 
sistema de serviços” [SEI, 2010]. Os requisitos de serviços incluem requisitos técnicos 
(propriedades do serviço a serem entregues e o sistema de serviço necessário para 
viabilizar a entrega), e não técnicos (condições adicionais, provisões, comprometimentos 
e condições derivadas dos objetivos de negócio) [SEI, 2010]. Os resultados esperados 
para este processo foram cumpridos, principalmente, a partir da criação e manutenção 
de uma Matriz de Rastreabilidade de Requisitos de Serviço, onde é possível a identificação 
e rastreamento dos requisitos necessários para o atendimento aos serviços, bem como 
seus produtos de trabalho.

Para o processo Gerência de Incidentes e Solicitações de Serviços (GIN), Além dos 
incidentes, considerados como a indicação de uma interferência atual ou potencial 
na execução normal de um serviço ou interrupção não planejada do mesmo [ISO/IEC, 
2011]. Este processo também é responsável pelas solicitações de serviço, “um produto 
intangível entregue por um provedor de serviços” [ISO/IEC, 2011]. Um guia de Incidentes 
foi criado pela equipe para identificar e tratar os incidentes, bem como fluxos foram 
definidos para cumprir os resultados esperados e são apresentados na sessão 4 deste 
artigo.

Para Gerência de Nível de Serviços (GNS), um ANS (Acordo de Nível de Serviço) ou no 
inglês SLA (Service Level Agreement) é definido como um acordo entre um provedor de 
serviços e um ou mais clientes. Este também descreve os serviços prestados, além dos 
níveis de serviço do acordo com ITIL [TSO, 2011]. Para atender aos resultados esperados 
deste processo a empresa definiu os SLA’s para os produtos e serviços priorizados na 
implementação do modelo, que está melhor descrito na sessão 4.

Para o processo Entrega de Serviços (ETS) identificou-se que a entrega está ligada 
diretamente com o SLA estabelecido e a gerência de solicitações de serviço e incidentes. 
Este processo garante que todos os elementos estejam disponíveis para o atendimento 
e entrega dos serviços [SOFTEX, 2013]. Um sistema de serviços foi estabelecido para 
que o atendimento aos serviços seja garantido pelas equipes de serviço. Este sistema, é 
composto por ferramentas, infraestrutura, equipes de trabalho e produtos de trabalho, 
os quais são relacionados pelos requisitos necessários para a operação de serviços. 

Na Garantia da Qualidade (GQA) que envolve um conjunto de atividades voltadas 
para avaliar o processo, visando fornecer confiança necessária de que os produtos 
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desenvolvidos estejam em conformidade com os requisitos especificados [IEEE, 
1990].  As auditorias de qualidade e organizacionais foram definidas para atender 
aos resultados esperados. Estas atividades foram planejadas a partir de um plano de 
qualidade, dispondo a periodicidade de execução, sendo realizadas mensalmente.

Para Medição (MED), coletar e analisar os dados relacionados aos processos, e serviços 
implementados na organização, apoiando o gerenciamento de processos é o propósito 
da Medição [ISO/IEC, 2008].  Seguindo este propósito o processo de Medição, já vinha 
ao longo do PE da organização sendo utilizado, de forma a apoiar a tomada de decisões 
da diretoria e auxiliando os setores no controle de seus indicadores a partir dos dados 
coletados e analisados pelos acompanhamentos já realizados. As atividades relativas à 
coleta, armazenamento e análise dos dados, foi melhorada a partir das melhores práticas 
encontradas para atender aos resultados esperados deste processo na implementação 
do modelo.

2.1.4. EXECUÇÃO DO PROCESSO
Para a execução do processo, as práticas implementadas a partir dos resultados esperados 
para os processos implementados, vem sendo monitoradas com o acompanhamento de 
indicadores de SLA e horas trabalhadas pela equipe.

Os indicadores de SLA são acompanhados e monitorados quinzenalmente a partir do 
SLA estabelecido para cada produto e serviço definido na implementação. O indicador 
leva em consideração os chamados entregues dentro do período monitorado, além dos 
chamados que estão acima do SLA, estes considerados como atrasados e identificados 
como incidentes, pelo não cumprimento do SLA estabelecido. 

Este acompanhamento é realizado a partir do levantamento das informações realizado 
pela equipe de qualidade e analisado durante uma reunião onde participam os gestores 
responsáveis pelos produtos relacionados e um representante da Diretoria. A partir da 
análise são estudadas as possíveis ações de melhoria ao serem implementadas para que 
as metas estabelecidas sejam atingidas ou mesmo melhoradas.

Para o acompanhamento das equipes de trabalho o gestor responsável da área ou seu 
representante realiza monitoramento, marco e planejamento da disponibilidade dos 
colaboradores relacionados ao atendimento dos serviços por meio do Plano de Trabalho.

Após o recebimento das solicitações é realizada análise pela equipe de suporte para 
identificar se a solicitação é um incidente ou à qual tipo de serviço a mesma está 
relacionada. Durante esta análise inicial também é verificado à qual produto e módulo 
do sistema o chamado está relacionado, bem como uma primeira análise da demanda. 
Feitas as análises se a própria equipe de suporte puder solucionar o chamado, o mesmo 
é encerrado, caso contrário a demanda é repassada paras as equipes de atendimento 
especializado dos produtos. Os incidentes são identificados por meio do critério definido 
pela equipe de facilitadores e declaradas no Guia de Incidentes. Para a Datacoper, 
uma demanda é classificada como incidente, quando a mesma “Afeta as funções de 
negócio vitais do cliente, as áreas de negócio críticas, a disponibilidade do serviço ou o 
atendimento ao SLA”.  Para cada produto atendido podem haver diferentes tipos de 
incidentes, sendo os seus tempos de resposta variados de acordo com o impacto do 
mesmo no cliente. Em complemento ao critério dos tipos de incidentes considerados 
para a Datacoper, ainda há a declaração do tempo de resposta a cada um dos incidentes. 

A Figura 1 demonstra o macro fluxo do atendimento aos principais serviços atendidos 
na organização:
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Figura 1. Macro Fluxo Serviços

Fonte: Dos autores

O processo de atendimento ao serviço de correções de defeito no software (BUG) pode 
ser visualizado pela Figura 2, onde inicialmente é verificado se a demanda é um Incidente 
ou uma solicitação de serviço.

 
Figura 2. Fluxo Atendimento BUG

Fonte: Dos autores

Ao ser identificado o incidente por meio dos critérios citados anteriormente, o fluxo à ser 
seguido é demonstrado pela Figura 3, onde busca-se uma solução de contorno para a 
resolução do problema, e ao final, se necessário, uma solução definitiva para o problema 
é realizada. 

Figura 3. Fluxo Atendimento Incidentes
Fonte: Dos autores

Com a implementação do processo de Garantia de Qualidade, iniciou-se as atividades 
relacionadas à auditoria de qualidade, estas realizadas pela equipe de qualidade da 
organização. As ações têm como propósito principal identificar desvios no processo e 
suas possíveis correções.
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2.1. 5. DIFICULDADES E APRENDIZADOS
Nesta sessão serão apresentados alguns dos aprendizados e dificuldades, e como foram 
superadas, para que a implementação tivesse 100% dos resultados esperados satisfeitos 
na avaliação final da implementação.

As implementações e mudanças em processo geram uma certa resistência por parte 
daqueles que executam as atividades impactadas. Nesta implementação o principal 
impacto foi na mudança cultural, com o estabelecimento de SLA’s e controles de 
acompanhamento de tarefas. Uma das atividades da equipe de facilitadores da 
implementação foi a mitigação desta resistência e o envolvimento dos demais 
colaboradores na construção do processo, sendo estas, ações primordiais para o sucesso 
final da implementação. 

Para o início dos acompanhamentos foram estabelecidos SLA’s por tipo de serviço e 
produto impactado pela implementação do modelo. Estes primeiros SLA’s foram definidos 
à partir de um histórico de 2 anos. Porém para este histórico, haviam interferências 
de falta de controles e processos para os chamados, portanto inicialmente os acordos 
foram estabelecidos apenas internarmente, não havendo a sua comunicação para os 
clientes externos. Com o ganho de maturidade da equipe, os controles e monitoramentos 
implementados,  a organização tem como próxima ação o estudo da abertura destes 
acordos com o cliente externo, buscando um maior controle de seus indicadores e uma 
formalização dos níveis de atedimento ao cliente.

2.1.6. GANHOS COM A IMPLEMENTAÇÃO
Através dos indicadores acompanhados quinzenal e mensalmente foi possível identificar 
claramente a dimensão dos resultados obtidos a partir da implementação. 

2.1.6.1. NÍVEL DE EFETIVIDADE 

O Gráfico 1 de acompanhamento do SLA de BUG, apresenta o histórico de 
acompanhamento mensal da efetividade de entregas. Nota-se um aumento da efetividade 
de até 15% entre maio e outubro de 2015. Em maio deu-se o início dos monitoramentos 
e controles propostos pelo modelo e em outubro foi realizada efetivamente a avaliação 
do modelo. Mesmo após a avaliação o indicador evoluiu com a maturidade da equipe 
perante os controles e acompanhamentos. No período de 1 ano, entre jan/15 e jan/16 
a Datacoper aumentou em 37% seu nível de efetividade de entrega de BUGs dentro do 
Prazo estabelecido, e comparando de mar/15 a mar/16 o crescimento foi ainda maior – 
44%

 

Gráfico 1. Acompanhamento SLA
Fonte: Dos autores.



24

2.1.6.2. REDUÇÃO DE LEAD TIME

Conectado às evoluções do SLA – Nível Efetividade, também obteve-se resultados 
significativos com o Lead Time - tempo entre a abertura e o encerramento do chamado 
-  acompanhado mensalmente, que apresentou uma redução de 80% entre o início dos 
acompanhamentos em maio de 2015, e março de 2016, como pode ser identificado à 
partir do Gráfico 2 abaixo.

 
Gráfico 2. Acompanhamento Lead Time

Fonte: Dos autores.

2.1.6.3. DEMANDAS EM ABERTO

Considerado como “estoque” dos chamados ainda não encerrados, as demandas 
em aberto para os produtos impactados na avaliação, caíram cerca de 90% para os 
chamados relacionados à correção de bugs no sistema. Essa é uma das conquistas mais 
significativas da implementação e que agregou resultado direto na satisfação do cliente 
e estabilidade do sistema.

2.1. 6.4. ESTABILIDADE DO SISTEMA

A partir de visitas estratégicas à clientes, realizadas por equipes de consultoria e pela 
diretoria, feedbacks recebidos dos clientes após a implementação, têm apresentado 
retorno positivo acerca da estabilidade do sistema, onde o mesmo já não apresenta 
tantas falhas como anteriormente e as correções são entregues em um tempo 
consideravelmente menor.

2.1.7. PÓS-IMPLEMENTAÇÃO
Após a implementação foi realizado um questionário com os 82 colaboradores impactados 
pelo modelo implementado para avaliarmos suas percepções a respeito de mudanças 
e melhorias na rotina da empresa. Os Gráficos 3, 4 e 5 demonstram as respostas à este 
questionário. 
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Gráfico 3. Percentual de Respostas ao 
questionário

Fonte: Dos autores.

Gráfico 4. Apoio ao investimento à 
modelos de melhoria de processos 

Fonte: Dos autores.

 
Gráfico 5. Impacto nos processos internos

Fonte: Dos autores.

Do total de colaboradores que receberam o questionário, 74% responderam a 
pesquisa. Sendo que dos respondentes, 97% consideram relevante o investimento em 
implementação de modelos de melhoria de processos. Outro dados chamou a atenção na 
pesquisa, pois um percentual de 53% declararam se sentir envolvido na implementação e 
62% entendiam que havia um grau de impacto médio à alto nos processos internos com a 
implementação do modelo. Em relação aos últimos dois percentuais, um item que precisa 
ser melhor trabalhado, é o fato do conceito de se sentir “envolvido” na implementação. 
Parte-se da percepção de que, aqueles colaboradores que não estiveram presentes em 
alguma reunião ao longo da implementação, ou não tiveram sua opinião diretamente 
consultada, não declararam sertir-se “envolvidos”. Somente impactados. 

A manutenção das práticas do processo vem sendo realizada pela equipe de qualidade, 
colaboradores, gestores e a própria diretoria, de forma que acompanhamentos vem 
sendo mantidos há cada quinze dias, bem como mensalmente. Estes acompanhamentos 
estão sendo fundamentais nos estudos de melhorias de processos, identificação de 
possíveis falhas e tomadas de decisões para reduzir ainda mais os tempos de entregas 
para nossos clientes, e consequentemente aumentando a satisfação com nossos 
produtos e serviços. A Datacoper, entendendo os ganhos e possibilidades ainda maiores 
de melhorias na organização, sente a necessidade de galgar novos níveis de maturidade, 
visando implementar os demais processos descritos para os níveis “F” e subir de nível de 
maturidade para o nível “E” do modelo MR-MPS-SV. 
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Abstract. A study by the Brazilian Association of Software Companies (ABES) shows that in 
2014 the Brazilian IT industry has invested $ 60 billion, an increase of 6.7% over the same 
period in 2013. With the value, Brazil remains in 7th place in the world rankings and is a 
leader among Latin American countries, with almost half of the market (46%). To stimulate the 
technology sector growth the Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) launched 
in 2012, the Major IT program (Strategic Program for Software and Information Technology 
Services). One of the program’s projects is the CERTICS. The CERTICS is a software created 
certificate to prove that the software is the result of development and technological innovation 
carried out in Brazil. This experience report presents the strategy and methodology used by 
Pernambuco IT company Grande Porte focusing on health management to certify its software 
on CERTICS in six months.

Resumo. Um estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) 
mostra que em 2014 a indústria brasileira de TI investiu US$ 60 bilhões, um aumento de 
6,7% em relação ao mesmo período de 2013. Com o valor, o Brasil se mantém em 7º lugar no 
ranking mundial e é líder entre os países da América Latina, com quase metade do mercado 
(46%). Para estimular o crescimento do setor de tecnologia o Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) lançou, em 2012, o Programa TI Maior (Programa Estratégico de Software e 
Serviços de Tecnologia da Informação). Um dos projetos do Programa é o CERTICS. O CERTICS 
é um programa que visa certificar o software com o intuito de chancelar que o software 
é resultado do desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no Brasil. Este relato de 
experiência apresenta a estratégia e metodologia utilizada por uma empresa de TI de Grande 
Porte localizada no estado Pernambucano e que tem foco na Gestão da Saúde. A empresa 
implementou o CERTICS com o objetivo de certificar seu software num período de 6 meses.  
A motivação que levou a empresa a implementar o CERTCS foi a visão de se tornar mais 
competitiva no mercado em que atua.

2.2.1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da indústria nacional de software e serviços de TI sempre foi muito 
orientado para o mercado interno, mas recentemente vários fatores têm permitido que 
empresas, antes com foco local, ampliem suas fronteiras. A inovação, em especial em 
software, é um importante diferencial competitivo brasileiro, que tem aberto portas para 
uma maior atuação em outros mercados 

Para estimular o crescimento do setor de tecnologia o Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) lançou, em 2012, o Programa TI Maior (Programa Estratégico de 
Software e Serviços de Tecnologia da Informação). O Programa é baseado em Pesquisa, 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com forte diretriz de integração e articulação 
de programas, políticas, incentivos, ferramentas, mecanismos de fomento e ações já 
existentes. O Programa Estratégico tem seu alicerce em cinco eixos: (i) Desenvolvimento 
Econômico e Social; (ii) Posicionamento Internacional; (iii) Inovação e Empreendedorismo; 
(iv) Competitividade (MCTI, 2013).
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O CERTICS é resultado deste Programa. O CERTICS foi criado para chancelar se um 
software é resultado de desenvolvimento e inovação tecnológica no País. Ao identificar 
esses softwares, que geram desenvolvimento, competências, autonomia tecnológica, 
capacidade inovativa e negócios baseados em conhecimento no País, o CERTICS 
potencializará o desenvolvimento do mercado brasileiro de TI (http://www.certics.cti.
gov.br).

A Saúde é uma das áreas onde há maior necessidade de informação para a tomada de 
decisões. A Informática Médica é o campo científico que lida com recursos, dispositivos e 
métodos para otimizar o armazenamento, recuperação e gerenciamento de informações 
biomédicas. O crescimento da Informática Médica como uma disciplina deve-se, em 
grande parte: aos avanços nas tecnologias de computação e comunicação, à crescente 
convicção de que o conhecimento médico e as informações sobre os pacientes são 
ingerenciáveis por métodos tradicionais baseados em papel, e devido à certeza de que 
os processos de acesso ao conhecimento e tomada de decisão desempenham papel 
central na Medicina moderna (http://www.sbis.org.br/informatica-em-saude).

A empresa relatada neste artigo possui foco na gestão da saúde (pública e privada) e atua 
há 28 (vinte e oito) anos no mercado brasileiro. Atua no mercado de saúde fornecendo 
softwares de gestão da saúde atendendo as mais diversas unidades de saúde pelo 
Brasil e exterior. O Software de Gestão de Saúde o qual foi escolhido para submeter a 
certificação é composto pelos seguintes subsistemas: (i) Hospitalar, (ii) Planos de Saúde, 
(iii) Saúde Pública. Subsistemas esses que atendem aos seguintes segmentos da saúde: 
Hospitais, Clinicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Secretarias Municipais de 
Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, Operadoras de Plano de Saúde.

Com o intuito de oferecer ao mercado uma solução com um alto valor agregado com 
inovação nacional e, consequentemente obter margem de preferências previstas em lei 
nas compras públicas, em Maio de 2015, a empresa contratou a Empresa de Consultoria 
para lhe prestar serviço de consultoria e apoiar na estruturação e organização das 
evidências existentes do software de gestão de saúde com objetivo de facilitar a Avaliação 
da CERTICS. E contratou também a Empresa Avaliadora para auditar e avaliar as evidências 
e o software de gestão de saúde com objetivo de conquistar a CERTICS.

O objetivo deste artigo é apresentar a estratégia e metodologia utilizada por uma 
Empresa de Grande Porte para preparar as evidências e certificar o software, fruto de um 
projeto de com base em P&D, na metodologia CERTICS, em seis meses.

Este artigo está organizado em quatro seções além dessa introdução. A Seção 2 
apresenta a CERTICS. A Seção 3 descreve todo o processo e metodologia utilizada para 
a condução da Preparação e Avaliação CERTICS pelo Software de Gestão de Saúde. As 
lições aprendidas do processo são apresentadas na Seção 4. E por fim, a Seção 5, contém 
as considerações finais deste artigo.

2.2.2. A CERTICS
A Metodologia de Avaliação da CERTICS para Software surgiu da necessidade de verificar 
se um software é resultante de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País. 
Por meio da aplicação dessa metodologia, pretende-se viabilizar as condições para o uso 
da margem de preferência em compras públicas, contribuindo para o desenvolvimento 
nacional sustentável. A metodologia conceitua software resultante de desenvolvimento 
e inovação tecnológica realizados no País como aquele cujo desenvolvimento cria ou 
amplia competências tecnológicas e correlatas no País, contribuindo para a criação de 
negócios baseados em conhecimento, para o aumento de autonomia tecnológica e para 
o aumento da capacidade inovativa (CTI Renato Archer - 2013).
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A certificação é voluntária e serve de instrumento às organizações que buscam qualificação 
em compras públicas e diferenciação no mercado. É um instrumento de política nacional 
para subsidiar os processos de compras públicas a partir da introdução de margem 
de preferência a detentores de tecnologia desenvolvida no País. Sua aplicação no uso 
da margem de preferência de compras públicas, contribui para alavancar a autonomia 
tecnológica, o potencial de inovação e a geração de negócios com base em conhecimento.

Metodologia de Avaliação da CERTICS para Software por meio da definição de dois de 
seus componentes principais: o Modelo de Referência para Avaliação da CERTICS e o 
Método de Avaliação da CERTICS (CTI Renato Archer - 2013).

O desenvolvimento dessa metodologia atende a uma demanda da Secretaria de Política 
de Informática (SEPIN), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), dirigida 
ao Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) (CTI Renato Archer - 2013).

A estrutura do Modelo de Referência e a do Método de Avaliação seguem os requisitos 
para modelos e métodos estabelecidos pela Norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 (2008) – 
“Tecnologia da informação - Avaliação de processo - Parte 2: Realização de uma avaliação”. 
Esta Norma é uma tradução da Norma Internacional ISO/IEC 15504-2 - Information 
technology - Process assessment Part 2: Performing an assessment, publicada em 2003 
e trata da avaliação de processo e de sua aplicação para a melhoria e determinação da 
capacidade de processo. Ela define o conjunto mínimo de requisitos para a realização 
de uma avaliação de processos de software. Esses requisitos procuram garantir que 
os resultados da avaliação sejam objetivos, imparciais, consistentes, repetíveis e 
representativos com relação aos processos avaliados (CTI Renato Archer - 2013).

2.2.2.1. METODOLOGIA CERTICS

A Metodologia de Avaliação foi desenvolvida por uma Equipe Técnica multidisciplinar: 
Engenheiros de Software; Economistas; Especialistas em Políticas Públicas; Especialistas 
em Melhoria de Processos de Software; Consultores Jurídicos. Com a colaboração de: 
Iniciativa Privada; Compradores Públicos; Especialistas em Software; Acadêmicos do 
Setor; Entidades de Classe (http://www.certics.cti.gov.br).

Uma metodologia Inclusiva (desenhada para atender a diferentes portes de empresas, 
diferentes modelos de negócios e diferentes setores), Ágil (parte do processo de 
certificação é realizado a distância - online - e parte in loco de modo a otimizar o tempo 
de análise e de resultado. Além disso, contará com uma rede de avaliadores credenciados 
em todo o País), e Acessível (processo simples, preciso, de baixo custo e com fases bem 
definida), focada em analisar um conjunto de evidências relacionadas a quatro áreas de 
competências fundamentais (http://www.certics.cti.gov.br).

A Metodologia de Avaliação da CERTICS segue as seguintes diretrizes:

(i) A avaliação é do software, não da empresa, e é baseada na análise dos processos 
utilizados no software;

(ii) A metodologia é baseada na Norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 para avaliação de 
processo;

(iii) Um novo conceito demanda um novo modelo de referência e um novo método para 
avaliação;

(iv) A metodologia apresenta um conjunto mínimo de 16 Resultados Esperados para a 
caracterização de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País e exige 
a demonstração da obtenção desses resultados;
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(v) Nenhuma forma específica de estruturação, operação e documentação são exigidas 
da Organização Solicitante (CTI Renato Archer - 2013).

A Metodologia de Avaliação CERTICS é composta por dois componentes principais: 
Modelo de Referência e Método de Avaliação. Onde o Modelo de Referência define “O 
Que Avaliar” e o Método de Avaliação define “Como Avaliar”.

2.2.3. CERTIFICANDO O SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE NA 
CERTICS
Com o objetivo de certificar seu software na CERTICS, a Diretoria da Empresa foi buscar o 
entendimento dos conceitos de inovação com apoio da Empresa de Consultoria. A equipe 
da Empresa incumbiu um de seus recursos da responsabilidade de gerenciar e priorizar o 
projeto de certificação junto as áreas de sistemas, suporte, RH, administrativo, qualidade 
e comercial. O recurso responsável pelo projeto teve de ampliar seus conhecimentos 
acerca da CERTICS e dos processos existentes na Empresa relativos ao desenvolvimento, 
manutenção, comercialização e gestão do software escolhido.  

2.2.3.1. O SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE

O Software escolhido (Software de Gestão da Saúde) é composto por subsistemas: (i) 
Hospitalar, (ii) Planos de Saúde, (iii) Saúde Pública. O Software atende a diversos segmentos 
da saúde: Hospitais, Clinicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Secretarias 
Municipais de Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, Operadoras de Plano de Saúde.

O Software de Gestão da Saúde é totalmente integrado e capaz de promover a interface 
das informações das diversas operações numa instituição de saúde. A tecnologia utilizada 
para operacionalização do Software é o Java/Flex Full web em todos os níveis do processo. 
O Software é composto por módulos independentes e com funcionalidades especificas 
que serão contratadas pelos clientes da Empresa de acordo com suas operações através 
de pacotes preestabelecidos.

As Tecnologias Relevantes identificadas e indicadas para o processo de certificação 
foram: (1) Plataforma 100% Web e (2) Mobilidade. Tais tecnologias foram identificadas 
levando-se em consideração o conceito de Tecnologia Relevante adotado pelo CERTICS.

O Software é a única Solução no Mercado de Saúde, dentre os segmentos: Hospitalar, 
Saúde Pública e Operadora de Planos de Saúde, que possui uma Plataforma 100% WEB 
em três camadas, onde os dados são acessados e colocados no sistema de forma online 
de qualquer lugar, bastando ter acesso a internet.

O Sistema de Gestão da Saúde também possui diversos recursos moveis que 
proporcionam aos profissionais e gestores de saúde uma maior mobilidade e agilidade 
em suas atividades, facilitando não apenas o atendimento dos pacientes, bem como a 
tomada de decisões em todas as esferas da unidade de saúde.

O Aspecto Inovador do Software refere-se a ser a única plataforma completa que atende 
aos segmentos Hospitalar, Saúde Pública e Operadoras Plano de Saúde, envolvendo 
as áreas estratégicas, operacionais, administrativas, médica e assistencial. Do ponto 
de vista tecnológico destaca-se por permitir que os usuários acessarem o sistema em 
qualquer dispositivo, deste que este seja compatível com a tecnologia Adobe Flash®, 
não requerendo nenhuma instalação ou configuração, apenas um navegador de internet 
(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) acessando as informações de forma 
online. 
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O Software em questão utiliza as melhores tecnologias em benefício de seus usuários 
(gestores e profissionais de saúde, pacientes), visando os melhores resultados no que 
tange a segurança da informação, agilidade na resposta e precisão na execução.

2.2.3.2. METODOLOGIA ADOTADA PELA EMPRESA 

A empresa baseou-se na metodologia de avaliação CERTICS para elaboração da 
metodologia do projeto, adequando a metodologia de avaliação CERTICS a sua realidade. 
Foram definidas as etapas que seriam seguidas e que iriam nos conduzir em busca da 
certificação, tendo como objetivo principal a certificação do software de Gestão de Saúde 
pela CERTICS. Diante deste contexto, foi necessário promover o entendimento do Modelo 
de Referência para Avaliação da CERTICS em paralelo com a identificação das evidências 
para o atendimento aos Resultados Esperados contidos nas Áreas de Competência. 

A Figura 1 apresenta as sete fases que foram definidas pela empresa para a execução 
deste projeto, que são detalhadas a seguir: 

 

Figura 1: Fases de Implementação e Avaliação da Metodologia CERTICS na 
Empresa de Grande Porte

a. Fase 0: Levantamento e Planejamento

Na primeira etapa do projeto foi realizado um estudo em cima dos documentos: 
Metodologia de Avaliação da CERTICS para Software v1.1 (CTI Renato Archer, 2013), 
Modelo de Referência para Avaliação da CERTICS v1.1 (CTI Renato Archer, 2013), e Método 
de Avaliação da CERTICS v1.1 (CTI Renato Archer, 2013). Visando o aprofundamento no 
entendimento das 4 Áreas de Competência e seus 16 Resultados Esperados.

O primeiro passo foi a contratação de uma empresa para nos ajudar nesse projeto, nos 
prestando consultoria remota e presencial, nos apoiando durante todas as fases da 
implantação da Avaliação.

Após adquirir o entendimento do conceito fundamental da metodologia CERTICS, a 
empresa seguiu para a identificação das tecnologias relevantes do software de Gestão 
da Saúde. O entendimento deste conceito e das áreas de competências da CERTICS nos 
guiou na identificação das tecnologias relevantes do software, sendo elas: Plataforma 
100% Web e Mobilidade.

A Empresa de Consultoria e a Empresa definiram um prazo inicial de quatro meses para a 
execução deste projeto, com base na experiência da Empresa de Consultoria em processos 
de certificação e com base no nível de maturidade na gestão do desenvolvimento do 
software da Organização. Porém, devido a outras demandas prioritárias e alguns outros 
empecilhos o Projeto acabou por durar oito meses e encontra-se no fim da fase de 
Preparação.
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b. Fase 1: Exploração

Na fase de Exploração a responsável pelo projeto encarregou-se de compreender as 
perguntas de cada área de competência e identificar suas respostas fazendo uso do seu 
conhecimento do Software e da empresa e consultando eventualmente as partes envolvidas 
(coordenadores de sistemas, arquitetos de software, analistas, desenvolvedores, dentre 
outros).

O objetivo principal desta etapa era identificar e localizar as evidências no atendimento de 
cada Resultado Esperado. As respostas a estas perguntas e a elaboração de um timeline 
orientaram a encarregada pelo projeto na recuperação e estruturação das evidências.

Uma das características do processo de inovação é que seu início é caótico. O movimento 
pela pesquisa começa com uma teoria ainda infundada. Esta pesquisa formaliza os 
conceitos que irão fundamentar esta nova criação. No meio deste caminho inúmeras 
ações podem contribuir para a formação do novo produto, como a participação em 
congressos, a capacitação em alguma nova tecnologia, a contratação de algum know-
how ou especialista dentre outros. Todos estes aspectos, geralmente, são guiados por 
uma intenção de criação de um novo software, não sendo norteados por um processo.

 

Figura 2: Planilha de Identificação de Evidências por Áreas de Competência

Figura 3: Planilha de Controle das Partes Envolvidas

Por conta dessa intenção, o processo de identificação das evidências necessárias para a 
certificação foi um processo de reorganização e estruturação de evidências.
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Para a organização deste trabalho foram elaborados dois templates em planilha eletrônica 
(Figura 2 e 3) para organização das evidências e do controle das partes envolvidas. A 
planilha referente às evidências foi organizada em abas que refletem as quatro Áreas de 
Competência da CERTICS. 

Nesta etapa foram realizadas as ações necessárias para identificar e agrupar as evidências 
dos resultados esperados das quatro Áreas de Competência da CERTICS.

Estas ações foram identificadas a partir da interpretação conjunta da Empresa de 
Consultoria e da Empresa de Grande Porte do Modelo de Referência da CERTICS (CTI Renato 
Archer, 2013), dando início ao lançamento das evidências para cada resultado esperado 
em uma planilha eletrônica definida com base na metodologia. Este mapeamento foi 
um item importante para o sucesso da avaliação, pois podíamos ter o percentual de 
evidências já coletadas na última aba da planilha, obtendo o monitoramento das ações 
pendentes automaticamente.

c. Fase 2: Contratação

Para iniciar o processo de Avaliação foi necessário entrar no Site da CERTICS (http://
www.certics.cti.gov.br) e selecionar a opção “Acesso ao CERTICSys ”. Neste momento, foi 
necessário cadastrar um usuário para o cadastro das informações da Organização.

A primeira etapa na ferramenta é incluir no sistema todas as evidências lançadas na 
planilha por Área de Competência, analisando os requisitos e descrições contidos no 
próprio sistema. Após realizar a inclusão das evidências para todos os Resultados 
Esperados e, para todas as Áreas de Competência, o sistema apresenta um percentual 
de aderência. Este percentual de aderência é baseado no percentual de completude de 
cada resultado esperado, apontando uma boa probabilidade de sucesso na avaliação, 
considerando, é claro, a avaliação inicial feita pela FACTI .

O passo a seguir é indicar a Entidade Credenciada, a partir da lista disponível no site da 
CERTICS, como a responsável pela avaliação. Como na época da solicitação não existiam 
empresas homologadas para a realização de avaliações, a Unidade de Serviços de 
Avaliação foi contratada para essa realização.

d.Fase 3: Preparação

Após identificar e organizar todas as evidências por Área de Competência iniciou-se a 
coleta dos artefatos que comprovam cada uma das evidências listadas. Após coleta dos 
artefatos, estes foram salvos num repositório único do projeto no Servidor da Empresa 
em uma pasta onde as partes envolvidas tem acesso apenas de Leitura dos artefatos e 
apenas a Responsável pelo projeto possui acesso para editar o repositório.

O maior problema nesta etapa foi decidir a forma de apresentação das diversas evidências 
de pesquisa de mercado e tecnológicas, respeitando sua ordem cronológica.

Nesta etapa, foi realizada a “Preparação” da Organização e da Avaliadora para a avaliação, 
sendo realizada à distância através da plataforma CERTICSys. O Avaliador Líder designado 
para a avaliação CERTICS, verificou pelas descrições e dúvidas se as evidências candidatas 
tinham potencial para alcançar o objetivo do resultado esperado.

Caso o artefato indicado, considerando suas descrições, não fosse suficiente para 
satisfazer o resultado, a organização era conduzida a acrescentar mais evidências ou 
melhorar descrições das evidências já cadastradas e caso o resultado tivesse evidências 
em excesso uma nota era recebida pelo sistema para retirar as evidências inadequadas.
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Após todos os ajustes das evidências por Área de Competência foi obtida uma estimativa 
de grau de prontidão indicando que a Visita poderia ser realizada.

Nesta etapa, a Empresa de Consultoria irá realizar uma Auditoria Informal de forma 
presencial visando conferir todas as evidências e o índice de atendimento de todos os 
resultados esperados. Espera-se como resultado desta auditoria o apontamento de 
oportunidades de melhorias, cujas ações serão definidas pela equipe da Empresa de 
Grande Porte e validadas pela Empresa de Consultoria. Todas as ações de melhorias 
aprovadas deverão ser registradas e realizadas.

e. Fase 4: Visita

A Visita foi agendada em data conveniente para a Empresa e para a Avaliadora. Onde 
a Equipe de Avaliação será composta por uma Avaliadora Líder, um Avaliador e uma 
Equipe de Apoio. 

O objetivo da Visita é realizar: a verificação dos artefatos submetidos ao CERTICSys; 
as entrevistas e; pontuar os Resultados Esperados. Algumas pessoas chaves (dentre 
os profissionais indicadora no CERTICSys em cada evidência cadastrada) deverão ser 
entrevistadas, principalmente para contextualizar todo o processo utilizado para a 
idealização de desenvolvimento do software. Durante a pontuação das evidências e 
resultados esperados não poderá haver intervenção de um representante da empresa 
sendo uma atividade exclusiva da Equipe de Avaliação. Em alguns momentos pode vir 
a ser necessária a intervenção de colaboradores que não tenham sido identificados 
anteriormente, o apoio do Ponto de Contato (neste caso, a Responsável pelo Projeto) 
é sempre fundamental nestes momentos. A duração da visita é estimada, para uma 
empresa deste porte, em cerca de 1 a 2 dias, onde o Ponto de Contato (responsável 
pelo projeto) e os colaboradores indicados na plataforma CERTICSys deverão estar à 
disposição da Equipe Avaliadora durante o tempo que durar a Visita.

f. Fases 5 e 6: Validação e Conclusão

Uma vez a Visita sendo um sucesso, garantindo a continuidade para as próximas 
atividades do processo aonde a Validação e Conclusão continuaram a ser realizadas via 
plataforma CERTICSys, assim como a solicitação por parte da Empresa de Grande Porte 
de iniciar o processo de certificação junto à SEPIN do MCTI. Esse processo será finalizado 
com o ato da publicação do Certificado da CERTICS no Diário Oficial da União (DOU).

2.2.3.3.DESAFIOS E AMEAÇAS IDENTIFICADOS

Durante as fases do Projeto foram identificados alguns desafios e ameaças que 
comprometeram o cronograma e a realização de algumas atividades do Projeto. 
Abordaremos logo abaixo as principais dificuldades encontradas.

a. Descoberta das Tecnologias Relevantes

Devido a imensa gama de aplicabilidades e funcionalidades existentes no software 
escolhido para ser certificado, o processo de definição das tecnologias relevantes 
demandou um tempo considerável do projeto.

b. Comunicação com a Unidade de Serviços de Avaliação

Ao longo da fase de Exploração vivenciamos algumas falhas de comunicação entre o 
Sistema CERTICSys, os analistas da FACTI e a Empresa. Tivemos problemas no cadastro, 
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erros de sistema na Plataforma CERTICSys, dúvidas que demoraram a ser respondidas. 
Tais questões geraram atraso no andamento das atividades da fase de Exploração.

Durante a fase de contratação também ocorreram alguns ruídos de comunicação que 
geraram atraso nas atividades destinadas a esta fase no cronograma. Ex.: Solicitação 
de informações já prestadas, solicitação de documentos de última hora, demora na 
identificação do pagamento, demora na elaboração do contrato e envio de contrato para 
endereço padrão e não para o informado. 

c. Documentação Excessiva das Evidências

Durante a fase de Exploração constatamos que a Empresa possuía evidências em excesso 
para cada Resultado Esperado. Evidências essas que inclusive foram, algumas, excluídas 
após diversas revisões da Avaliadora Líder.

O excesso de evidências pode comprometer a compreensão da avaliadora sobre a 
realidade do software e seus processos. Gerando assim atraso na avaliação, pois está 
necessitará de maior tempo e dedicação por parte da Organização e da Avaliadora.

d. Dedicação parcial da Gerente do Projeto

Devido a singularidade do projeto foi destinada como responsável do projeto um recurso 
da área comercial e de projetos que atua na empresa a mais de 7 anos e que possui 
amplo conhecimento acerca da Organização e de seus processos.

Porém infelizmente o recurso destinado a ser o responsável pelo projeto apenas assumiu 
mais esta responsabilidade, agregando ela as demais responsabilidades que já possuía. 
Tal questão comprometeu o projeto, pois sua dedicação não era exclusiva para com ele.

e. Engajamento das áreas e recursos da Empresa envolvidos

Devido a não caracterização do projeto como sendo um projeto de âmbito corporativo, 
devido a mudança de gestão da área de sistemas e devido as inúmeras demandas 
já existentes nas áreas envolvidas, o engajamento dos recursos envolvidos não foi 
satisfatório, o que sobrecarregou a responsável pelo projeto, que por sua vez não tinha 
como oferecer ao projeto a dedicação exclusiva esperada pelo modelo. Tal dificuldade 
comprometeu consideravelmente o projeto nas fases de Exploração, Preparação e Visita.

2.2.4. LIÇÕES APRENDIDAS
Todo o processo de obtenção do conhecimento para a organização das evidências para 
a submissão à certificação CERTICS foi chamado de “Projeto CERTICS”. Constatamos 
que para alcançarmos o objetivo do projeto, a Organização através de seus recursos 
teve que entender o CERTICS com o auxilia da empresa de consultoria e em seguida 
trabalhar fortemente na implantação do mesmo.  Neste sentido, foi de suma importância 
a caracterização do Projeto como sendo de âmbito Corporativo, bem como sua 
priorização compreendida por todas as áreas envolvidas. Pois do contrário corria-se o 
risco de atrasá-lo ou até mesmo abandoná-lo. Haja vista que sem a interação das áreas 
e a conscientização de seus recursos não haveria como chegarmos ao fim do projeto 
alcançando o sucesso esperado. Com a experiência vivenciada neste projeto sugerimos 
às empresas de grande porte que desejam certificar-se que deem ao projeto, não 
apenas um caráter corporativo, como também o divulgue e o faça ser compreendido 
por todos os membros da organização de forma simples. Facilitando assim o trabalho 
de engajamento no Projeto e interpretação do Modelo, bem como ressaltando sua 
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importância. A interpretação do Modelo de Referência para Avaliação da CERTICS (CTI 
Renato Archer, 2013) com sua transformação em perguntas-chave para o levantamento 
das evidências que poderiam atender os Resultados Esperados foi útil ao projeto, pois 
facilitou as interações com o Avaliador. A disponibilidade dos entrevistados também é 
um ponto crucial no momento da Visita. A utilização da ferramenta CERTICSys foi um 
grande diferencial deste modelo de avaliação, pois permite uma facilidade na reutilização 
de evidências no cadastro dentro da ferramenta. Apenas deixou a desejar do ponto de 
vista de suporte, pois o tempo de retorno do suporte da ferramenta não é rápido e o 
usuário depende 100% do mesmo, uma vez que a única forma de registrar chamados 
é via e-mail. Outro fato relevante no uso da ferramenta on-line do CERTICSys é que o 
suporte é um tanto quanto impessoal e não há como vincular um nome ou e-mail a 
um atendente/analista de suporte, pois todos os chamados são registrados e atendidos 
através de um único e-mail geral. Por fim, constatamos, também, que a alocação de um 
recurso exclusivo para gerenciar o projeto, foi de suma importância para a finalização do 
mesmo.

2.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O investimento do projeto desde a contratação de equipe de consultoria, equipe de 
avaliação interna e externa, bem como custos de mão-de-obra do recurso alocado como 
responsável do projeto, girou em torno de R$ 60.000,00 possibilitando benefícios na 
margem de preferência prevista em lei para as licitações. O principal ganho de experiência 
foi a construção de uma imagem positiva da organização como desenvolvedora de software 
com desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País e esta certificação vem 
atestar a qualidade do software e a competência de uma empresa 100% brasileira, com 
compromisso de oferecer ao mercado solução de alto valor agregado para todos os 
segmentos os quais atende. Bem como o uso da margem de preferência em licitações 
da esfera Federal haja vista que o software em voga atende a diversos segmentos 
do mercado de saúde. Levando ainda em consideração que os Estados e Municípios 
que desejarem fazer uso desta prerrogativa em seus Processos poderão fazê-lo sem 
impeditivos e garantindo assim a preferência por produtos legitimamente produzidos 
no Brasil, que possuem qualidade e perfil inovador.
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Abstract. In order to take a competitive software industry, it is essential to adopt best practices 
included in standards and reference models of software processes quality. However, despite 
the growing adoption of standards and models, the amount of organizations that adopt these 
ones is a small portion of the total population of software organizations. This paper presents a 
tool to support the implementation of Decision Analysis and Resolution process in adherence 
to CMMI-DEV and MR-MPS-SW models. This tool aims to assist software organizations in the 
implementation of the CMMI-DEV and MR-MPS-SW models. We expect that this tool is more 
easily adopted by software organizations because it is based on models and standards largely 
accepted. Furthermore, this tool adopts free technologies (non-proprietary) in order to reduce 
costs.

Resumo. Para se ter uma indústria de software competitiva, é essencial adoptar as boas 
práticas constantes em normas e modelos de referência de qualidade de processos de software. 
No entanto, apesar da crescente adoção de normas e modelos, o número de organizações 
que implementam estes é uma parcela pequena das organizações de software. Este trabalho 
apresenta uma ferramenta para apoiar a implementação do processo de Gestão de Decisão 
incluído nos modelos MR-MPS-SW e CMMI-DEV. Esta ferramenta visa ajudar as organizações 
de software na implementação dos modelos CMMI-DEV e MR-MPS-SW. Esperamos que esta 
ferramenta seja mais facilmente adotada por organizações de software, já que se baseia em 
modelos e padrões amplamente aceitos. Além disso, esta ferramenta adota tecnologias livres 
(não proprietárias), a fim de reduzir os custos.

2.3.1. INTRODUÇÃO
Inseridos no contexto da era da informação e do conhecimento, os Sistemas de Informação 
(SI) de âmbito gerenciais vêm sofrendo transformações no meio social, técnico e inclusive 
no âmbito de negócios. Segundo Evans et al. (2006), isso se deve ao fato de serem 
estabelecidas pela tendência de competição e cooperação das etapas produtivas, onde 
de um modo geral busca-se automatizar processos manuais para aprimorá-los e realizar 
futuras melhorias. Em Engenharia de Software, como diversas áreas de conhecimento, 
também se faz necessário o uso de técnicas para que se possa analisar diversas tomadas 
de decisões, ao longo de todo o processo de desenvolvimento, bem como a evolução dos 
SI.

A análise de questões como tipos de tecnologias, seleção de pessoas, obtenção de 
recursos ou ferramentas, são fundamentais para que se realizem escolhas coerentes 
com o que foi requisitado para produtos ou serviços. Com isso, a escolha mais adequada 
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à realidade de um projeto ou organização, afeta significativamente todos os estágios do 
ciclo de vida de um projeto, sendo processos e sistemas de apoio à decisão fundamentais 
para aumentar a eficiência, a qualidade e a relação custo/benefício das organizações. 
Aliás, é válido destacar também que o apoio à tomada de decisões é um novo paradigma 
para organizações que buscam um aprendizado contínuo de todos os processos 
desempenhados por seus diversos setores, pois, segundo a SOFTEX (2016b):

• Facilita a estruturação de problemas sob uma determinada investigação;

• Auxilia a compreensão de informações necessárias à tomada de decisões eficientes;

• Possibilita o acesso a dados que, de outra forma, não estariam disponíveis ou seriam 
difíceis de serem obtidos;

• Gera e avalia alternativas de soluções;

• Priorizam alternativas por meio de modelos explícitos;

• Priorizam alternativas fundamentadas por um processo de avaliação formal e objetivo.

Dessa forma o processo Gerência de Decisão (GDE) do MR-MPS-SW [SOFTEX, 2016a] e 
a área de processo Decision Analysis Resolution (DAR) do modelo CMMI-DEV [SEI, 2010] 
envolvem o estabelecimento de diretrizes para determinar quais questões devem ser 
objeto de apreciação e aplicação de processo formal de avaliação. Um processo formal é 
uma abordagem estruturada para avaliar soluções alternativas contra critérios definidos 
para determinar a solução recomendada. Diante disso, pode-se inferir sobre a importância 
de se avaliar alternativas através de critério estabelecido, onde se busca orientar uma 
melhor e mais coerente escolha de acordo com a real necessidade evidenciada.

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma ferramenta de software capaz de 
auxiliar as organizações a implementarem o processo de gestão de decisão a partir de 
um processo formal. A ferramenta de software proposta neste trabalho baseia-se nos 
modelos de qualidade CMMI-DEV e MR-MPS-SW. O artigo está organizado da seguinte 
maneira: a Seção 2 apresenta a arquitetura da ferramenta; a Seção 3 apresenta as 
principais funcionalidades; a Seção 4 apresenta alguns aspectos sobre a implementação; 
a Seção 5 relata a forma de avaliação da ferramenta; a Seção 6 apresenta alguns trabalhos 
relacionados; e, finalmente, a Seção 7 apresenta as conclusões e os trabalhos futuros.

2.3.2. ARQUITETURA
A ferramenta foi construída apresentando um sistema cliente-servidor para ser utilizada 
em modo desktop. A escolha dessa abordagem deu-se para atender às necessidades e 
realidades das empresas de desenvolvimento de software, possibilitando com que as 
mesmas pudessem compartilhar os dados e as informações em tempo real.

A arquitetura da Spider-DAR (Spider – Decision Analysis and Resolution) foi baseada em 
uma combinação entre a arquitetura em três camadas e o padrão de projeto MVC (Model-
view-controller). Deste modo, os eventos ocorridos são gerenciados por controladores, 
que são intermediários entre a interface com o usuário e as entidades do banco de 
dados. Assim, o principal ganho com essa abordagem é a facilidade de manutenção e 
a adição de novos recursos que podem surgir, como a mudança das interfaces com o 
usuário ou do banco de dados.

Para facilitar a codificação do sistema, padronizar o entendimento da equipe de 
desenvolvimento, além de otimizar recursos computacionais, também foram usados os 
padrões de projetos Facade e Singleton [Gamma et al., 2000], desacoplando a camada 
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de negócio da camada de persistência e provendo um maior gerenciamento dos objetos 
instanciados. A arquitetura pode ser visualizada na Figura 1. O componente JPA (Java 
Persistence API) foi usado para realizar o mapeamento objeto-relacional das entidades 
do banco de dados em objetos Java simples, permitindo, assim, o uso da orientação a 
objetos para a persistência de dados.

 
Figura 1. Componentes da Arquitetura.

2.3.3. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
Esta seção descreve as principais funcionalidades da ferramenta Spider-DAR. A ferramenta 
pode ser dividida em seis funcionalidades principais, que buscam contemplar todos os 
resultados esperados do processo de Gestão de Decisão, contido no Nível C do MR-MPS-
SW, além das práticas específicas da área de processo Decision Analisys and Resolution – 
DAR contida no CMMI-DEV. 

As principais funcionalidades são: Criação do Guia de Gestão de Decisão; Gerência de 
Problemas; Gerência de Alternativas de Soluções; Gerência de Critérios de Avaliação; 
Realização da Avaliação do Problema a partir das Alternativas e Critérios; e Geração de 
Relatórios referentes ao problema e itens que o compõe.

A primeira funcionalidade busca auxiliar a criação do Guia de Gestão de Decisão, a fim 
de conter as diretrizes da organização para guiar a definição de cada evidência para a 
execução do processo de gestão de decisão. Os itens que podem compor este guia são: 

I. Informações Gerais, identificando o propósito do processo de gestão de decisão; 

II. Diretrizes para análise e decisão; 

III. Possíveis problemas ou questões, objetos do processo formal de tomada de decisão; 

IV. Formas de estabelecer os critérios de avaliação; 

V. Identificação de alternativas de solução; 

VI. Seleção do método de avaliação; 

VII. Avaliação das alternativas; 
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VIII. Definição da solução escolhida. 

Além disso, caso necessário, o usuário pode simplesmente fazer upload de um arquivo 
contendo as informações necessárias para o Guia de Gestão de Decisão da organização, 
conforme é apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2.  Guia de Gestão de Decisão.

Na funcionalidade Gerência de Problemas ocorre a definição dos problemas ou questões 
a serem resolvidos, bem como o registro de todos os problemas ou questões em 
andamento, concluídos e inativos. É a partir do problema ou questão que são definidas as 
alternativas e os critérios para sua posterior avaliação. O problema ou a questão contém 
os seguintes itens: Nome do problema, Propósito de criação do problema, Planejamento 
do problema, Contexto/Cenário do Problema e palavras-chave para busca do problema; 
conforme é apresentado na Figura 3.

 
Figura 3. Gerenciamento dos Problemas ou Questões.

Na funcionalidade Gerência de Alternativas de Soluções ocorre o registro das Alternativas 
de Solução identificadas para o problema ou questão anteriormente registrado. A 
Alternativa de solução contém os seguintes itens: Nome da alternativa, Descrição, 
Estimativa de Custo, Estimativa de Tempo e o Método de Avaliação. A Figura 4 demonstra 
como o registro de alternativas é realizado na ferramenta Spider-DAR.
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Figura 4. Criação das Alternativas de Solução do Problema ou Questão.

A quarta funcionalidade da ferramenta trata da definição dos critérios para avaliação 
das alternativas, que podem ser criados independente da definição de alternativas de 
solução. Os critérios possuem os seguintes campos que devem ser preenchidos: Nome 
do Critério, Peso das notas do critério, Justificativa para a escolha do peso, Descrição 
das Notas para avaliação do critério e Valor numérico das notas definidas. As Notas são 
especificadas com um valor numérico para que assim sejam calculadas com base no 
peso definido para cada critério. Além disso, a soma dos pesos de cada critério define 
a percentagem de importância do critério em cada avaliação do Problema ou Questão 
proposto. A Figura 5 mostra como os critérios são gerenciados na ferramenta.

 
Figura 5. Criação de Critérios para Avaliação das Alternativas de Solução do 

Problema ou Questão.

Após a definição dos critérios, a avaliação é realizada a partir da análise de cada alternativa, 
conforme mostrado na Figura 6, e usando o método de avaliação. Após cada alternativa 
ser avaliada individualmente com os critérios pré-estabelecidos na funcionalidade de 
Gerência de Critérios de Avaliação, a ferramenta automaticamente gera um ranking com 
base nas avaliações das alternativas já realizadas.
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Figura 6. Avaliação das Alternativas do Problema ou Questão.

Depois de realizada a avaliação, é necessário escolher a solução definitiva para o 
problema ou questão. Neste caso, uma das alternativas será escolhida pelo usuário da 
ferramenta, sendo obrigatório definir dentre as alternativas a solução escolhida, bem 
como, a justificativa pela escolha desta solução, conforme mostra a Figura 7.

 
Figura 7. Escolha da Alternativa e Justificativa para Resolução final do Problema 

ou Questão.

Além disso, a ferramenta possibilita gerar um relatório em formato PDF, para que seja 
mantido um registro formal do problema ou questão e suas etapas detalhadamente, 
bem como de todo o processo de avaliação formal e objetivo executado na ferramenta. 
A Spider-DAR também possui um sistema de gerência de usuários, perfis de acesso, 
registro de histórico de ações realizadas, além do controle de acesso dinâmico, que 
permite criar perfis com as funcionalidades desejadas.

2.3.3.1 A ADERÊNCIA DA SPIDER-DAR AO CMMI-DEV E AO MR-MPS-SW

A análise de aderência da ferramenta apresentada neste trabalho realiza a correspondência 
entre as funcionalidades da ferramenta proposta a partir do mapeamento das práticas 
específicas e resultados esperados dos modelos adotados como referência. Deste modo, 
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a correlação entre os ativos (PE – Prática Específica do CMMI-DEV; RE – Resultado Esperado 
do MR-MPS-SW) dos modelos em questão com as funcionalidades da ferramenta 
enfatizam o alinhamento da Spider-DAR com a sistematização seguida pelos processos 
formais de análise de gestão de decisão, como mostra a Tabela 1.

PE RE Tarefas Previstas Funcionalidade
SP1.1 GDE1 • Estabelecer um guia formal de gestão de 

decisão;

• Priorização de recursos;

• Avaliar o impacto de questões de alto a 
médio risco às organizações.

Criação do Guia de Gestão 
de Decisão

- GDE2 • Definição do problema ou questão a ser 
objeto de um processo formal de tomada 
de decisão;

• Definição do escopo do problema.

Gerência de Problemas

SP1.2 GDE3 • Avaliar o impacto das prioridades 
estabelecidas;

• Definir os critérios para a avaliação de 
soluções alternativas;

• Definir o intervalo e a escala de 
classificação para os critérios de 
avaliação;

• Classificação dos critérios;

• Avaliar os critérios e a sua importância 
relativa para o registro de critérios de 
avaliação.

Gerência de Critérios de 
Avaliação

SP1.3 GDE4 • Identificação das Alternativas de Solução;

• Encontrar o maior número possível de 
alternativas de solução;

• Identificar as alternativas de solução para 
apreciação e registrá-las.

Gerência de Alternativas 
de Soluções

SP1.4 GDE5 • Selecionar métodos de avaliação;

• Definir os métodos de avaliação com 
base na sua capacidade de se concentrar 
no problema sem ser excessivamente 
influenciado por questões não 
pertinentes;

• Determinar as medidas necessárias para 
o apoio do método de avaliação.

Gerência de Alternativas 
de Soluções, onde é 
descrito o método de 
avaliação que será 
utilizado pela equipe 
envolvida;
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PE RE Tarefas Previstas Funcionalidade
SP1.5 GDE 6 • Obter resultados da avaliação;

• Avaliar soluções alternativas propostas 
utilizando os critérios de avaliação 
estabelecidos a partir do método 
selecionado;

• Registrar os resultados da avaliação.

Realização da Avaliação 
do Problema a partir das 
Alternativas e Critérios

SP1.6 GDE 7 • Recomendar soluções para o problema 
em questão;

• Registar e comunicar às partes 
interessadas os resultados e a Justificativa 
para a solução recomendada.

Realização da Avaliação 
do Problema a partir das 
Alternativas e Critérios, 
quando do registro da 
alternativa de solução 
selecionada.

Tabela 1. Mapeamento dos Ativos da Ferramenta aos Ativos do CMMI-DEV
e MR-MPS-SW

2.3.4. AMBIENTE DE IMPLEMENTAÇÃO
A ferramenta Spider-DAR foi implementada utilizando a linguagem de programação Java, 
sob a licença GPL – General Public License, voltada especificamente para o processo de 
Gestão de Decisão, aderente às boas práticas recomendadas pelos padrões MR-MPS-
SW e CMMI-DEV. Trata-se de um ambiente desktop que utiliza o sistema cliente-servidor 
e seu desenvolvimento foi pautado no uso de ferramentas de software livre, tais como: 
Sistema Operacional Ubuntu 14.10, Netbeans IDE 8.0.2, banco de dados MySQL 5.6.24 
tanto para persistência de dados quanto para comunicação entre o servidor local e a 
ferramenta.

2.3.5. AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA

2.3.5.1 APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE

A ferramenta foi utilizada durante a implementação do Nível de Maturidade 3 do CMMI-
DEV em uma organização de desenvolvimento de software de Recife, a EMPREL, apoiando 
práticas constantes na área de processo DAR. A avaliação readiness do CMMI-DEV foi 
finalizada, não encontrando nenhum ponto fraco ou melhoria pela equipe de avaliação, 
já a onsite está prevista para ser realizada no início de Junho/2016.

Os usuários da ferramenta informaram que o seu uso facilitou a criação de um histórico 
de tomada de decisão pela organização ao longo dos projetos de desenvolvimento 
de software, bem como um mapeamento dos problemas e das tomadas de decisão, 
facilitando a gestão do conhecimento, o que favorece uma gestão mais eficiente e eficaz 
da implementação área de processo de DAR.

2.3.5.2 RESULTADO OBTIDOS

O desenvolvimento deste trabalho envolveu um estudante de Mestrado e dois alunos 
de Iniciação Científica, que estudaram sobre o assunto e acompanharam a melhoria 
de processos na organização de desenvolvimento de software participante da pesquisa. 
A ferramenta compôs uma Dissertação de Mestrado a ser defendida na Universidade 
Federal do Pará (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação).
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Além disso, a tecnologia apresentada neste trabalho é usada pelos autores em projetos 
de consultoria de melhoria de processos. A ferramenta foi usada por organizações 
de desenvolvimento de software que são parceiras do Projeto SPIDER, como a Jambu 
Tecnologia, localizada na cidade de Belém-PA, e a SWQuality, localizada na cidade de 
Recife-PE. As atividades da ferramenta são amplamente adotadas na implementação 
do nível 3 do CMMI-DEV e nível C do MR-MPS-SW em organizações em que os autores 
fornecem consultoria, localizado no Porto Digital (Recife-PE) e Farol Digital (João Pessoa-
PB).

2.3.6. TRABALHOS RELACIONADOS
Na mesma linha de pesquisa seguida pela Spider-DAR, existem na literatura especializada 
trabalhos que versam a respeito da condução do processo de gestão de decisão para 
resolução de um determinado problema. 

Vantakavikran e Prompoon (2007) realizaram uma pesquisa com o objetivo de selecionar 
e avaliar COTS (comercial off-the-shelf), softwares comerciais prontos para utilização 
rápida, através de um processo sistematizado de gestão de decisão. A pesquisa realizada 
neste trabalho demonstra que há uma dificuldade em selecionar estes softwares como 
soluções eficazes que satisfaçam a resolução de algum problema de uma organização. 
Comumente nestes casos, verifica-se uma resolução parcial para uma determinada 
questão. Assim, para que haja alinhamento quanto ao que é requisitado em relação 
ao que o produto realmente faz, desenvolveu-se neste trabalho um modelo de análise 
de decisão customizado que se baseia na área de processo DAR do CMMI, chamado de 
DARCS (DAR aplicado à seleção de COTS).

Pode-se salientar inicialmente como ponto forte deste trabalho, o seu processo de 
análise de decisão sistematizado pautado em etapas e papéis de atuação bem definidos, 
onde partes do fluxo deste processo facilitam a inteligibilidade do mesmo. Entretanto, 
por ser um modelo personalizado não segue de forma fiel o propósito de realizar o 
suporte à análise de decisão, já que acaba sendo menos prático em relação à área de 
processo DAR. Outra observação, é que esta pesquisa não apresenta uma ferramenta ou 
mesmo um protótipo que possa otimizar a utilização de sua proposta de modelo para 
a gestão de decisão, assim como não é apresentado no trabalho uma forma prática de 
validação do modelo DARCS ou apresentação de resultados obtidos para que se possa 
compreender de forma definitiva a eficácia do modelo apresentado.

No trabalho descrito por Garrido et al. (2012), a ferramenta DPMTool é descrita, sendo 
voltada para o gerenciamento de decisões em projetos de software distribuídos em 
escala global. Assim, o sistema apresentado permite a criação, armazenamento, 
recuperação e transmissão das decisões discutidas em um projeto de software, feita de 
forma compartilhada. É possível compreender na pesquisa uma importante utilidade na 
reutilização de informações, onde estas se tornam subsídios para alimentar a decisão 
sobre os projetos. 

A ferramenta tem como um de seus principais propósitos reutilizar essas decisões para 
futuros projetos, mas não há nenhum indicador para avaliar se a informação repassada 
foi de fato útil, como também não fica claro como é realizada a definição de papéis de 
atuação ou elaboração de critérios na DMPTOOL, ou mesmo se nesta ferramenta algum 
processo sistematizado é seguido.

Nepomuceno e Fontana (2013) apresentam um Sistema de Apoio à Decisão (DSS) ao 
gerenciamento de projetos de software, utilizando uma metodologia referenciada como 
híbrida. O sistema de apoio à decisão apresentado foi desenvolvido com o objetivo de 
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contribuir para o software de gestão de projetos. A pesquisa baseia-se numa combinação 
de método de programação com algoritmo de alocação de recursos, para a atribuição 
de tarefas, bem como combina o método de gerenciamento de tarefas com o Scrum. 
Em síntese, busca-se gerenciar da forma mais eficiente as atividades do projeto para 
os participantes envolvidos, para isso usou-se um método de tomada de decisão para 
avaliar a forma ótima de realizar esta tarefa. 

Neste trabalho a decisão não é realizada por um participante do projeto e não se usa 
um processo formal, como recomendado pelos modelos CMMI-DEV e MR-MPS-SW. Além 
disso, os critérios usados para a tomada de decisão são subjetivos.

2.3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese a ferramenta Spider-DAR objetiva auxiliar o processo de tomada de decisão 
em projetos de desenvolvimento de software, principalmente em organizações de 
pequeno e médio porte com base no MR-MPS-SW, estando também em conformidade 
com o modelo CMMI-DEV. A ferramenta atua como facilitadora, automatizando o apoio 
à execução do modelo de processo de tomada de decisão, elaborado para apoiar a 
gerência, aderente às 6 Práticas Específicas da área de processo Decision Analysis and 
Resolution do CMMI-DEV, bem como alinhada aos 7 Resultados Esperados do processo 
de Gestão de Decisão do MR-MPS-SW, gerando assim indicadores de que a gerência 
está sendo executada de forma coerente com o esperado. A utilização desta ferramenta 
além de não gerar custos financeiros às organizações, por ser um software livre, pode 
proporcionar uma gestão de projetos de software estruturada com base em modelos 
de qualidade eficazes e eficientes, em conformidade a um programa de melhoria de 
processo de software organizacional.

Como trabalhos futuros espera-se realizar algumas integrações funcionais a outros 
processos constantes no MR-MPS-SW, a saber: Gerência de Qualidade, a fim de manter 
constantemente o nível de qualidade dos produtos e processos na organização, a partir 
do uso da Spider-QA (Quality Assurance); Gerência de Projetos, possibilitando consultas às 
informações relacionadas ao projeto, como cronograma e recursos humanos alocados, 
a partir do uso do Redmine; Gestão de Risco, para mitigar e/ou minimizar os potencias 
riscos encontrados, a partir do uso da Spider-RM (Risk Management).
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Abstract. Initiatives have been seeking to improve software processes and services in recent 
years. These initiatives are guided by rules, models and quality standards, aiming to establish 
best practices to guide the definition of processes and support the evaluation of maturity and 
ability of companies. Despite several initiatives arise in Brazil, when it refers to the process of 
Hiring Solutions Information Technology (IT) for the Federal Public Administration (APF), the 
main contractor of software and services in Brazil, the application of best practices in Brazilian 
organizations find various obstacles. Among these stand out: the complexity of processes and 
continuous supervision of control bodies. To minimize these obstacles, the Court of Audit (TCU), 
recommended the establishment of Instruction SLTI / MPOG 04/2014, containing guidelines 
for the procurement process of IT Solutions and Solutions Guide for Hiring IT (GCSTI). This 
paper presents a mapping the GCSTI and CMMI-SVC model, in order to identify the maturity 
and adherence between the GCSTI and the Model CMMI-SVC.

Resumo. Iniciativas têm surgido na busca da melhoria de processos de software e serviços nos 
últimos anos. Essas iniciativas são orientadas por Normas, Modelos e Padrões de Qualidade, 
tendo como objetivo estabelecer melhores práticas para orientar a definição de processos e 
apoiar a avaliação da maturidade e capacidade das empresas. Apesar de diversas iniciativas 
surgirem no Brasil, quando o assunto refere-se ao Processo de Contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação (TI) pela Administração Pública Federal (APF), principal contratante 
de software e serviços no Brasil, a aplicação de melhores práticas em organizações brasileiras 
encontra diversos obstáculos. Dentre estes, destacam-se: a complexidade dos processos e a 
contínua fiscalização dos órgãos de controle. Para minimizar esses obstáculos, o Tribunal 
de Contas da União (TCU), recomendou a elaboração da Instrução Normativa SLTI/MPOG 
04/2014, contendo diretrizes para o processo de contratação de Soluções de TI e o Guia de 
Contratação de Soluções de TI (GCSTI). Este trabalho apresenta um Mapeamento ente o GCSTI 
e o Modelo CMMI-SVC, com o objetivo de identificar a maturidade e a aderência do GCSTI em 
relação ao Modelo CMMI-SVC. 

2.4.1. INTRODUÇÃO
Com o avanço e a dependência de Serviços de Tecnologia da Informação (TI), que incluem 
os serviços de atendimento, armazenamento de informação, dados, suporte a clientes 
e, os diversos recursos e meios tecnológicos disponíveis à sociedade, os prestadores 
ou provedores de serviços batalham para manter-se nos altos níveis da qualidade dos 
serviços exigidos pelos clientes (LIRA et al., 2008; BRICKLEY, 2001; BERGAMASCHI, 2004).

Diversos estudos são realizados para compreender os fatores que afetam a prestação 
de serviços de TI, visando atender as necessidades e expectativas dos clientes (CRUZ 
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et al., 2011, SILVA, 2013). Porém, isso vem ocorrendo de forma reativa, devido à falta 
de estratégias que envolvem gestão, planejando e treinamento dessas organizações 
(ABREU, 2009). Dessa forma, é notória a ocorrência de falhas na adoção de práticas, 
mesmo que proativas e estruturadas, da gestão das operações e dos mecanismos que 
apoiam a oferta e a prestação de serviços de TI (ABREU, 2009 ISO/IEC 20000, 2011).

O desenvolvimento e a melhoria das práticas na prestação e fornecimento de serviços 
são fatores drásticos para um melhor desempenho dos provedores, do aumento da 
satisfação do cliente e da lucratividade do setor (BERNSTORFF, V. H; CUNHA, J. C. O., 1999; 
SEI, 2010; ABES, 2014). Para aumentar a competitividade e a capacidade em fornecer 
serviços de qualidade, no âmbito nacional ou internacional, é vital que os provedores de 
Serviços de TI estejam alinhados com as expectativas dos clientes e focados na oferta de 
serviços conforme padrões internacionais de qualidade (SEI, 2010; ISO/IEC 20000, 2011).

Sob uma outra perspectiva, tem-se a Administração Pública Federal Brasileira (APF), 
como a maior consumidora e compradora de produtos e serviços de TI no Brasil (SILVA, 
2013; SLTI, 2014). Embora existam diversas ações realizadas pelos órgãos que compõem 
a APF, o desempenho do governo em relação ao gerenciamento de contratos de TI 
tem demonstrado dificuldades, entre elas, destaca-se o fato de a legislação brasileira 
ser bastante complexa para garantir um processo eficiente de contratação (TCU, 2010). 
Dessa forma, frequentemente são encontrados problemas na execução dos contratos, 
mesmo seguindo as recomendações definidas. Grande parte desses problemas estão 
relacionados ao cumprimento de leis, normas e jurisprudências (CRUZ et al., 2011). 

Com base nos gastos realizados pela APF, é notória a complexidade dos processos de 
contratação que gerenciam a prestação de serviços de TI, foco desta pesquisa. Além disso, 
este é o principal desafio para as PMEs (Pequenas e Micro Empresas) que representam 
93% Setor no Brasil (ABES, 2015). 

A Figura 1 apresenta um levantamento de decisões do TCU que são relacionados a 
contratações de TI no âmbito da Administração Pública Federal. 

 
Figura 1. Decisões do TCU em Relação a Contratações de TI no Brasil

(Fonte: SLTI, 2015)

Assim sendo, o presente estudo visa avaliar o processo de contratação de soluções de 
TI, com base no Modelo CMMI-SVC, na representação estagiada, ou seja, na maturidade, 
considerando as áreas de processos do nível 3, com o objetivo de analisar qual é a 
maturidade exigida para execução do processo de contratação, que envolve a IN/SLTI/
MPOG/2014 e o GCSTI, para então verificar o quanto ele é adequado para as empresas 
brasileiras. 

O presente artigo está estruturado em 5 Seções, incluindo esta Introdução. As Seções 2 e 
3 apresentam o referencial teórico; a Seção 4 apresenta a pesquisa, a Seção 4 apresenta 
o mapeamento entre o Guia de Contratação de Soluções de TI e o Modelo CMMI-SVC e, 
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por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões do trabalho.

2.4.2. MODELOS CMMI
Os Modelos CMMI (Capability Maturity Model Integration) são uma coleção de componentes 
de vários modelos de maturidade e um método de avaliação de processos mantidos 
pelo Instituto CMMI (GALLAGHER et al., 2010; CHRISSIS et al., 2010; FORRESTER et al., 
2010). Os vários componentes dos modelos CMMI são agrupados em constelações. Cada 
uma das constelações abrange uma área de interesse, tais como a Aquisição (ACQ), o 
Desenvolvimento (DEV) e, Serviços (SVC). 

As constelações CMMI surgiram a partir da versão 1.2, lançado no ano de 2006, quando 
uma nova arquitetura foi introduzida nos modelos, permitindo a criação de variáveis 
do CMMI que foram relevantes para melhoria de processos em áreas específicas. Uma 
constelação é definida como um conjunto de componentes do CMMI que são utilizados 
para construir modelos, materiais de treinamento e documentos de avaliação (GALLAGHER 
et al., 2010; CHRISSIS et al., 2010; FORRESTER et al., 2010). Dentre as constelações CMMI, 
a última lançada foi o CMMI para Serviços (CMMI-SVC), em fevereiro de 2009, o que 
estendeu o CMMI para Desenvolvimento (CMMI-DEV) e o CMMI para Aquisição (CMMI-
ACQ) para as práticas que eram necessárias às organizações que fornecem serviços 
como principal negócio. 

Os componentes que são comuns a todos os modelos CMMI são chamados de CMMI 
Model Foundation (CMF), ou seja, as áreas de processos são compartilhadas em todos os 
modelos. Já os componentes do CMMI que estão incluídos em dois ou mais modelos são 
chamados de Shared CMMI Material, ou seja, compartilham áreas de processos comuns 
em alguns modelos. Por fim, as áreas de processos específicas de cada modelo são 
atribuídas ao próprio nome do modelo, demonstrando que a área é única do modelo 
em questão (GALLAGHER et al., 2010; CHRISSIS et al., 2010; FORRESTER et al., 2010). Os 
Modelos CMMI possuem ainda as representações contínua e estagiada como forma de 
implementação e avaliação de uma empresa. 

Este trabalho foi realizado considerando os níveis de maturidade, níveis de capacidade, as 
áreas de processos e as práticas específicas do Modelo CMMI-SVC. A seleção do Modelo 
CMMI-SVC considerou o tempo em que o modelo está sendo implantado no mercado 
e a sua abrangência internacional. Segundo o Instituto CMMI, atualmente existem no 
Brasil 15 empresas avaliadas no Modelo CMMI-SVC, sendo todas as empresas no nível 2 
de maturidade.

2.4.3. A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL BRASILEIRA 
O ato da APF de contratar bens e serviços com a iniciativa privada está fundamentado 
no Decreto Lei n° 200/67. Este Decreto afirma que, para melhorar o cumprimento das 
tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, a APF deve isentar-se 
da realização de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução 
indireta, mediante o estabelecimento de um contrato com terceiros. Sendo a contratação 
necessária, o planejamento deste importante ato administrativo torna-se mandatório 
para atender o interesse público, a fim de minimizar desperdícios e desvios dos recursos, 
utilizando-os de forma mais efetiva. Segundo (CRUZ, 2008) a contratação é um dos atos 
administrativos mais frequentemente utilizados. 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), através da Secretaria de 
Logística de Tecnologia da Informação (SLTI), é o órgão responsável que disciplina as 
contratações de Soluções de TI pelos Órgãos e Entidades integrantes do Sistema de 
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Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo 
Federal (BRASIL, 2008). 

Neste contexto, definir e institucionalizar processos de Contratação de TI abrange ações 
complexas que envolvem questões técnicas e comportamentais.  As questões técnicas 
compreendem ações como: a identificação de requisitos, a garantia da qualidade, os 
critérios de aceitação, a gestão de mudanças, a transferência de conhecimento, a legislação 
brasileira, entre outros. As questões comportamentais compreendem o relacionamento 
entre clientes e fornecedores, o que implica em competências administrativas e jurídicas 
(BRAGA, 2009; WEILL et al., 2006). Essas complexidades apresentam riscos para as partes 
envolvidas e, como consequência, é comum a ocorrência de sérios conflitos envolvendo 
contratante e contratada (WRIGHT, 2004).

2.4.3.1 INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG 04/2014

A estrutura da IN/SLTI/PPOG 04/2014 (SLTI, 2015) provê mecanismos de governança para 
contratações de serviços e soluções TI de acordo com a seguinte estrutura:

• No Capítulo I - Disposições Gerais - está a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 
(EGTI), elaborada pelo órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática (SISP), estabelecido pelo Decreto 1.048/1994 (BRASIL, 1994). 
A EGTI é revisada anualmente e contém orientações gerais para as Áreas de TI dos 
Órgãos e Entidades da APF. Em seguida, encontra-se a obrigatoriedade da formulação 
de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) por parte de cada órgão ou 
entidade integrante do SISP.  O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e 
gestão dos recursos e processos de TI, que visa atender às necessidades tecnológicas 
e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período. Nesse 
documento, são apresentados a avaliação e o diagnóstico dos recursos de TI, as 
necessidades de informação identificadas pelo órgão, além do planejamento de 
investimentos, recursos humanos e sua capacitação, aquisição de equipamentos e 
contratações de soluções de TI.

• No Capítulo II - Processo de Contratação - encontra-se o processo de contratação de 
soluções de TI, constituído das fases de planejamento da contratação, de seleção do 
fornecedor e de gerenciamento do contrato.

• No Capítulo III - Disposições Finais - contém os elementos e dispositivos finais da 
estrutura da IN/SLTI/MPOG 04/2014.

2.4.3.2 GUIA DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO (GCSTI)

As contratações públicas relacionadas às soluções de TI, são orientadas pela IN/SLTI/
MPOG 04/2014 e o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia 
da Informação (BRASIL, 2014), baseado nas fases e processos descritos na Instrução 
Normativa IN/SLTI/MPOG 04/2014 (CAVALCANTI, 2015).

O Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI (GSTI) é um conjunto de 
processos, atividades e tarefas para contratação de soluções de TI pela APF, que 
implementa as definições previstas na IN/SLTI/MPOG 04/2014, através de fases que se 
desdobram durante todo o processo de contratação de soluções de TI (CAVALCANTI, 
2015). O Guia, assim como a IN/SLTI/MPOG 04/2014 possui três fases: (i) Planejamento 
da Contratação de Soluções de TI (PCTI); (ii) Seleção do Fornecedor de Soluções de TI 
(SFTI); e, (iii) Gestão do Contrato de Solução de TI (GCTI).
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As fases do GCSTI foram desenhadas, contemplando processos, atividades e a elaboração 
de artefatos. Para melhorar o entendimento, descrição e padronização dos processos do 
GCSTI, foi utilizado o padrão BPMN (Business Process Modeling Notation). Esta notação foi 
utilizada por se tratar de um modelo simples, didático e de fácil interpretação (ABPMP, 
2012).

2.4.4. MAPEAMENTO ENTRE O GCSTI E O MODELO CMMI-SVC
Visando alcançar os objetivos deste trabalho, foi realizado um mapeamento entre o Guia 
de Contratação de Soluções de TI (GCSTI) da APF (SLTI, 2015) e o Modelo CMMI-SVC. O 
mapeamento visa identificar qual a cobertura dos Processos do GCSTI em relação ao 
CMMI-SVC, ou seja, quanto o Processo de Contratação de Soluções de TI, que implementa 
as Fases da IN/SLTI/MPOG/2014, atende às práticas específicas dos modelos CMMI. 
Como esta investigação visa analisar, descrever e explicar os fenômenos do mundo real, 
a abordagem qualitativa é adequada. Além disso, o contexto da pesquisa é um fenômeno 
que precisa ser explorado devido as poucas pesquisas realizadas sobre o tema, sendo 
este um tema novo, não tratado com a amostra estudada, e as teorias existentes não 
se aplicarem ao contexto do trabalho (CRESWELL, 2013). O Autor ainda aponta que a 
pesquisa qualitativa é uma abordagem para explorar e compreender o significado que 
as pessoas ou grupos atribuem a um problema social ou humano.

O mapeamento foi realizado em nove fases, sendo: (i) Estudo dos Modelos; (ii) 
Delimitação do Escopo do Trabalho; (iii) Definição dos Critérios de Classificação; (iv) 
Criação do Formulário de Mapeamento Inicial; (v) Definição do Formulário Padrão para o 
Mapeamento; (vi) Definição do Formulário Padrão de Análise Detalhada; (vii) Comparação 
dos Modelos; (viii) Consolidação dos Resultados; (ix) Validação através da Técnica de 
Revisão por Pares. As fases do mapeamento são apresentadas na Figura 5.

 
Figura 5. Mapeamento entre o GCSTI e o Modelo CMMI-SVC

Em cada fase do mapeamento, foram construídos artefatos para facilitar e apoiar o 
entendimento e execução das atividades. Um aspecto relevante é que um dos autores 
deste trabalho, tem experiência e conhecimento nos Modelos CMMI, tendo participado 
de implementações e avaliações oficiais. Além disso, o autor teve participação em 
projetos do Governo Federal Brasileiro, nos quais foram utilizados o Guia GCSTI como 
instrumento para o gerenciamento de contratos de serviços de TI. 

Em relação aos trabalhos relacionados a prestação de serviços de TI para a APF, as 
pesquisas e trabalhos encontrados limitam-se a processos que focam na contratação de 
serviços e soluções de TI pela APF. Quando o assunto está relacionado a Prestação de 
Serviços de TI, focados nos provedores e prestadores de Serviços e Soluções de TI para a 
APF, não foram encontrados estudos e trabalhos relacionados que estivessem alinhados 
ou direcionados ao objetivo da pesquisa.
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2.4.4.1 EXECUÇÃO DO MAPEAMENTO

Após o estudo dos modelos, foi realizado o mapeamento inicial entre o GCSTI e o CMMI-
SVC. Este mapeamento considerou as Fases do Processo de Contratação de Soluções de 
TI da IN/SLTI/MPOG/2014 e as áreas de processos do CMMI-SVC, conforme apresentado 
na Tabela 1. 

Guia de Contratação de Solução de TI 
(GCSTI)

Áreas de Processo do Modelo CMI SVC

Fase de Planejamento da Contratação de 
Soluções de TI (PCTI)

WP; SSD; PPQA; CM; DAR; REQM; IWM; 
SST; SAM; CAM; SCON; OPD; OPF; WMC; 
RSKM; SD; WP.

Fase de Seleção do Fornecedor de 
Soluções de TI (SFTI)

SCON; SAM; SD; SAM; WP.

Gestão do Contrato de Soluções de TI 
(GCTI)

PPQA; WP; REQM; SSD; SAM; WMC; SCON; 
CM; SD; OPF.

Tabela 1. Mapeamento Inicial entre o GCSTI e os Modelos CMMI 

Com o mapeamento inicial, uma visão de alto nível foi percebida entre o relacionamento 
das fases do processo de contratação do GCSTI e as áreas de processos do CMMI-SVC. 
Com base nas percepções, identificou-se a necessidade de aprimorar o detalhamento 
das informações, considerando a estrutura dos processos. Logo, níveis de detalhamento 
foram criados para representar a estrutura dos processos, contendo os elementos 
essenciais para realizar o mapeamento. 

No GCSTI, foram criados 04 níveis de detalhamento contendo sua estrutura, conforme 
apresentado na Tabela 2.

Fase do GCSTI Processo do GCSTI Atividade do GCSTI Artefato

PCTI Iniciação Verificar Requisitos 
do DOD DOD

PCTI Iniciação Alterar DOD DOD

PCTI Iniciação Indicar Integrante 
Técnico DOD

PCTI Iniciação Analisar DOD DOD

SFTI Realizar Licitação

Responder 
Questões / 
Impugnações 
Técnicas

Contrato

SFTI Realizar Licitação Analisar Propostas Contrato
SFTI Avaliar TR/PB Avaliar TR/PB TR/PB

SFTI Revisar 
Tecnicamente

Revisar 
Tecnicamente TR/PB

GCTI Monitoramento da 
Execução Receber Objeto TR/PB/Entrega 

GCTI Monitoramento da 
Execução

Elaborar Termo 
de Recebimento 
Provisório

TR/PB/ Entrega

GCTI Monitoramento da 
Execução Avaliar Qualidade TR/PB/ Entrega
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Fase do GCSTI Processo do GCSTI Atividade do GCSTI Artefato

GCTI Monitoramento da 
Execução

Analisar Desvios de 
Qualidade TR/PB/ Entrega

Tabela 2. Processos do GCSTI (Fonte: SLTI, 2014)

Em seguida, foi realizado o levantamento das informações dos CMMI-SVC, considerando 
6 níveis de detalhamento que representam sua estrutura, conforme apresentado na 
Tabela 3.

Modelo Nível Área de 
Processo

Objetivo Prática 
Específica

Subprática

Modelo 
CMMI - SVC 02 SD

SG 1 - 
Estabelecer 
Acordos de 
Serviço

SP 1.1 
Analisar 
os acordos 
existentes 
e dados de 
serviço

1. Descrições 
dos clientes de 
planos, metas e 
necessidades de 
serviço.

Tabela 3. Processos dos Modelo CMMI-SVC

Em continuidade à execução do mapeamento, foi realizada a análise detalhada dos 
processos do GCSTI e o CMMI-SVC, com base na estrutura e nos processos dos mesmos. 
Em seguida, foi identificada a necessidade de criar-se um novo nível de detalhamento, 
uma vez que as informações geradas até o momento do mapeamento, precisavam ser 
melhor explicitadas, para avaliar de forma mais objetiva, a relação entre os modelos, 
com o objetivo de facilitar o entendimento e consequentemente as decisões.

A análise detalhada foi realizada baseada em 4 níveis de detalhamento da estrutura e 
nos processos, conforme demonstrado na Tabela 4.

Fase 
do  

GCSTI

Processo do   
GCSTI

Atividade     
do GSCTI

Modelo Área              
de         

Processo

Objetivo Prática 
Especifica

Nota

GCTI Monitoramento 
da Execução.

Verificar 
Aderência 
aos Termos 
Contratuais

CMMI 
SVC

PPQA Avaliar 
Objetivamente 
Processos e 
Produtos de 
Trabalho

SP 1.1 Avaliar 
objetivamente 
os processos.

Atende

GCTI Monitoramento 
da Execução.

Verificar 
Aderência 
aos Termos 
Contratuais

CMMI 
SVC

PPQA Avaliar 
Objetivamente 
Processos e 
Produtos de 
Trabalho.

SP 1.2 Avaliar 
objetivamente 
os produtos.

Atende

GCTI Monitoramento 
da Execução.

Indicar 
Termos 
Não 
Aderentes

CMMI 
SVC

PPQA Avaliar 
Objetivamente 
Processos e 
Produtos de 
Trabalho.

SP 2.2 
Estabelecer 
registros. 

Atende
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Fase 
do  

GCSTI

Processo do   
GCSTI

Atividade     
do GSCTI

Modelo Área              
de         

Processo

Objetivo Prática 
Especifica

Nota

GCTI Monitoramento 
da Execução.

Avaliar 
Qualidade

CMMI 
SVC

SCON Verificar e 
validar o 
Plano de 
Continuidade 
do Serviço.

SP 3.2 verificar 
e validar o 
Plano de 
Continuidade 
do Serviço.

Atende

GCTI Monitoramento 
da Execução.

Efetuar 
Correções

CMMI 
SVC

SD Preparar para 
a Prestação de 
Serviços.

SP 2,3 
Estabelecer 
um Sistema de 
Gerenciamento 
de Solicitação.

Atende

Tabela 4. Análise Detalhada do GCSTI e o Modelo CMMI-SVC 

Por fim, com os resultados mapeados, foi realizada a quantificação do atendimento das 
práticas específicas do CMMI-SVC pelos processos do GCSTI, conforme apresentado na 
Tabela 5.

Modelo CMMI SVC
Áreade 

Processo
Objetivo Prática Específica Nota Frequência Evidência Observação

SD

SG1 
Estabelecer 
Acordos de 
Serviço

SP 1.1 Analisar 
acordos existentes 
e dados de serviço

1  Atende 2 Processo 
Ordem de 
Serviço

Não se 
Aplica.

SP 1.2 Estabelecer 
o contrato de 
Serviço

1 Atende 1 Processo /
Ordem de 
Serviço

Não se 
Aplica.

SD SG2 
Prepare-
se para 
Prestação 
de serviços

SP 2.1 Estabelecer 
a abordagem 
de Prestação de 
Serviços

1  Atende 2 Processo /
Ordem de 
Serviço

Não se 
Aplica.

SP 2.2 Prepare-se 
para operações 
do sistema de 
serviços

1 Atende 1 Processo /
Ordem de 
Serviço

Não se 
Aplica.

SP 2.3 
Estabelecer 
um Sistema de 
Gerenciamento 
de Requisições

1  Atende 5 Processo /
Ordem de 
Serviço

Não se 
Aplica.

SD SG3 
Entregar 
Serviços

SP 3.1 Receber 
e processar 
solicitações de 
serviços

1  Atende 2 Processo /
Ordem de 
Serviço

Não se 
Aplica.

SP 3.2 Operar 
o sistema de 
serviços.

1 Atende 1 Processo /
Ordem de 
Serviço

Não se 
Aplica.

SP 3.3 Mantenha 
o sistema de 
serviços

1  Atende 5 Processo /
Ordem de 
Serviço

Não se 
Aplica.

Total 4 100%

Tabela 5 – Atendimento das Práticas do Modelo CMMI-SVC pelo Guia GSCTI 
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O mapeamento foi realizado para todas as Áreas de Processos do Modelo CMMI-SVC, 
no Nível 3 de Maturidade, em relação aos Processos e Atividades do Guia GCSTI. Devido 
à quantidade de tabelas e linhas geradas contendo os resultados do mapeamento, 
foram apresentados os resultados consolidados, representando partes relevantes do 
mapeamento.

Após a execução do mapeamento, os resultados foram validados através de uma 
revisão por pares de especialistas na área. A revisão por pares foi realizada em duas 
fases, sendo a primeira fase com um grupo de 05 especialistas. Com base no consenso 
realizado entre os revisores, ajustes foram realizados, compondo, assim, uma primeira 
versão revisada do mapeamento. O consenso do mapeamento foi realizado com base 
no entendimento de cada especialista, que julgou os itens relevantes dos modelos e o 
alinhamento entre os mesmos. O consenso adotado foi adaptado do consenso realizado 
em avaliações oficiais dos Modelos CMMI e Modelos MPS. Para apoiar a revisão por 
pares, uma tabela de revisão por pares foi elaborada, com base nas necessidades da 
revisão e dos especialistas. Esta tabela foi adaptada com base no formulário de revisão 
adotada nos modelos MPS.

A Tabela 6 apresenta um exemplo da primeira etapa da revisão por pares realizada para 
a área de processo de Entrega de Serviço do Modelo CMMI-SVC em relação ao Guia 
GCSTI.

Revisão Por Pares do Mapeamento entre o GCSTI e o Modelo CMMI-SVC
Perfil dos Revisores: 

Revisor 1: (X) Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  

(X) Experiência na Academia; () Outro: _____________________.

Revisor 2: () Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  

(X) Experiência na Academia; () Outro: _____________________.

Revisor 3: (X) Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  

() Experiência na Academia; () Outro: _____________________.

Revisor 4: () Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  

()Experiência na Academia; () Outro: _____________________.

Revisor 5: () Experiência no Governo; ( ) Experiência na Indústria;  

(X)Experiência na Academia; () Outro: _____________________.
Modelo CMMI SVC
Nível de Maturidade: Nível 2
Área de Processo: Entrega de Serviço (SD)

Classificação:

1 - Sem Problema - SP 

2 - Problema Técnico Alto - PTA 

3 - Problema Técnico Baixo - PTB 

4 - Observação/Melhorias - OM

5 - Não se Aplica – NA
Quantidade de Práticas Específicas em Cada Specific Goals (SG ) 1 ( 2 )  SG 2 ( 5 )  SG 3 ( 5 )
Ações de Correções:
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Revisão Por Pares do Mapeamento entre o GCSTI e o Modelo CMMI-SVC
SG 1 - Trocar Não Atende por Atende em função de os valores financeiros da O.S. já serem 
considerados, logo, permanece a vinculação com a S.P 1.4.
Observações: N/A

Tabela 6 – Revisão por Pares do Mapeamento entre o GCSTI e o Modelo CMMI-SVC

Visando garantir resultados do mapeamento e que estes fossem ainda mais robustos e 
coesos, os resultados primeira versão da revisão por pares foi novamente revisto em o 
formato de uma segunda fase da revisão. Neste momento, a revisão por pares contou 
com um dos autores do trabalho e um Avaliador Líder e Instrutor Oficial do Modelo 
CMMI-SVC.

A segunda fase da revisão por pares foi realizada seguindo a mesma metodologia da 
primeira revisão, com a proposta de tornar os resultados mais próximos da realidade, 
reduzindo o viés da pesquisa. Ao final da segunda fase da revisão por pares, foi realizada a 
consolidação do percentual (%) de mudanças realizadas no mapeamento em decorrência 
dos ajustes realizados, considerando uma nova visão dos resultados.

A consolidação das mudanças realizadas nas duas fases de revisão por pares considerou 
a quantidade de mudanças realizadas nos objetivos (SG’s) das áreas de processos do 
modelo CMMI-SVC. 

Observando os resultados da validação através da revisão por pares, nota-se que as duas 
fases de revisão resultaram em mudanças significativas no mapeamento, contribuindo 
para a criação da versão final do mapeamento, sendo realizado o consenso entre todos 
os revisores para os ajustes realizados. 

2.4.4.2 RESULTADOS DO MAPEAMENTO ENTRE O GCSTI E O MODELO CMMI-
SVC

Esta seção apresenta a consolidação dos resultados do mapeamento realizado entre o 
Guia GCSTI e o Modelo CMMI-SVC, conforme apresentado na Tabela 7.

Áreas de Processo (%) CMMI SVC
WP 100%
WMC 100%
CM 85,71%
PPQA 100%
MA 68,75/%
SAM 100%
REQM 80%
SD 100%
OPF 11,11%
OPD 50%
DAR 100%
OT 28,57
IWM 70%
RSKM 85,71%
CAM 16,67%
IRP 50%
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Áreas de Processo (%) CMMI SVC
SSD 91,67%
SCON 75%
SST 60%
STSM 50%

Tabela 7. Consolidação do Mapeamento

Alguns aspectos importantes foram identificados na consolidação final dos resultados 
do mapeamento realizado entre o Guia GCSTI e os modelo CMMI-SVC. 

No nível 2 de maturidade, as Áreas de Processo de Planejamento de Trabalho (WP), 
Monitoramento e Controle do Trabalho (WMC), Gerenciamento de Acordo com 
Fornecedor (SAM) e Garantia da Qualidade do Processo e do Produto (PPQA) obtiveram 
100% de atendimento ou cobertura, ou seja, 100% das práticas específicas destas áreas, 
são atendidas por atividades e processos do Guia GCSTI. As demais Áreas de Processo 
obtiveram percentuais (%) semelhantes, sendo: Gerência de Configuração (CM) com 
85,71%; Gerência de Requisitos (REQM) com 80%; e Medição e Análise (M&A) com 68,75% 
de cobertura e atendimento, pelos processos e atividades do Guia GCSTI.

A Área de Processo de Gerência de Configuração (CM) não foi atendida completamente 
devido à falta de identificação de todos os itens de configuração que compõem o sistema 
de configuração e mudança, o que dificulta o gerenciamento de mudanças para todos os 
elementos que compõem o gerenciamento. Além disso, a criação de baselines não está 
definida, havendo somente a definição de entregáveis. 

A Área de Processo de Gerência de Requisitos (REQM) não foi totalmente atendida 
devido à falta de rastreabilidade dos requisitos, o que dificulta a análise de impacto em 
mudanças de requisitos.

Por fim, a Área de Medição e Análise (M&A), que obteve menor percentual (%) de 
cobertura e atendimento, apresenta falhas quanto à especificação de medidas para 
monitoramento dos indicadores. Além disso, o Guia GCSTI não define procedimentos 
de coletas, armazenamento e análise dos indicadores, o que compromete o sistema de 
medição.

No nível 3 de maturidade, a Área de Processo de Análise de Decisão e Resolução (DAR)  
obteve 100% de atendimento e cobertura. As demais Áreas de Processos obtiveram 
percentuais (%) diferenciados, sendo elas: Gerência de Riscos (RSKM), com 85,71%;, 
Gestão Integrada de Trabalho (IWM), com 70%; Definição do Processo Organizacional 
(OPD), com 50%; Treinamento Organizacional (OT) com 28,57%; Foco no Processo 
Organizacional (OPF), com 11,11%.

A Área de Gerência de Riscos (RSKM) não foi totalmente atendida devido à falta de 
especificação de fontes e categorias de riscos, o que dificulta a identificação de riscos 
nos contratos.

A Área Gestão Integrada de Trabalho (IWM) apresenta falhas em relação à definição de 
processos que orientem a contribuição com os ativos da organização, o que ocasiona a 
perda do conhecimento gerado com experiências e lições aprendidas do processo de 
contratação.

A Área de Definição do Processo Organizacional (OPD) apresenta falhas em alguns pontos, 
como: a falta de descrição de modelos de ciclos de vida que oriente a organização na 
execução do processo de contratação; falta a definição de um repositório organizacional 
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de medições, contendo os indicadores da organização; e falta de delimitação de normas 
para definição de ambientes de trabalho e formação de times, no contexto da organização.

A Área de Treinamento Organizacional (OT) não define as necessidades estratégicas de 
treinamento e quais são os treinamentos de responsabilidade da organização. Além 
disso, não há treinamentos, registros, consequentemente, não há a avaliação da eficácia, 
o que compromete o gerenciamento da área de treinamento na organização.

A Área de Foco no Processo Organizacional (OPF) apresenta diversos problemas na 
definição das necessidades dos processos, na identificação de melhorias, na implantação 
e monitoramento de processos, assim como na incorporação de lições aprendidas nos 
processos.

As Áreas Específicas de Gerenciamento e Prestação de Serviços, tiveram resultados 
diferentes. A Área de Entrega do Serviço (SD), teve 100% de atendimento; a Área 
de Prevenção de Incidentes e Resolução de Problemas (IRP), teve 50% apenas de 
atendimento, não havendo uma totalidade de cobertura da área de processo. A Área 
de Gerenciamento da Capacidade (CAM), teve 16,67% de cobertura e atendimento; a 
Área de Desenvolvimento do Sistema de Serviços (SSD), teve 91,67% de atendimento 
e cobertura em relação dos processos do GCSTI. A Área de Continuidade dos Serviços 
(SCON), teve 75% de cobertura e atendimento; a Área de Sistema de Transição de Serviço 
(SST), teve 60% de atendimento e, por fim, a Área de Gestão Estratégica do Sistema de 
Serviço (STSM), teve 50% de atendimento e cobertura em relação aos processos definidos 
no GCSTI da APF.

Com base nestes resultados, nota-se que, existe uma deficiência na sequencia de execução 
dos processos do Guia GCSTI, em relação aos Modelo CMMI-SVC, principalmente no 
que se refere a um nível de maturidade específico, composto pelo atendimento de um 
conjunto de áreas de processos. Considerando que o Guia GCSTI atende a diversas áreas 
de processos dos modelos CMMI em níveis diferentes. Ao mesmo tempo em que áreas 
de processos relacionadas à Gestão e prestação de Serviços, são atendidas em quase 
100% e, estas áreas estão em maior parte no nível 3 de maturidade, sendo que as áreas 
do nível 2 de maturidade, que define o nível gerenciado não é atendida completamente, 
podendo resultar em problemas e dificuldades na execução dos processos da qual não 
é possível atribuir o atendimento a um nível de maturidade.

2.4.4.3 DESAFIOS ENCONTRADOS 

Alguns desafios foram identificados no mapeamento realizado entre o GCSTI e o modelo 
CMMI-SVC. Parte desses desafios está no fato de a legislação brasileira ser complexa 
para garantir um processo de contratação eficiente, que exige tanto capacidade, quanto 
maturidade, do governo e das empresas fornecedoras de soluções de TI. O GCSTI define 
em detalhes o passo a passo para a execução das atividades relacionadas à contratação 
de soluções de TI. Este Guia, define o processo especificado na Norma IN/SLTI/MPOG 
04/2014, que contem detalhes dos processos, o que dificulta a aplicação para qualquer 
tipo de contrato, não permitindo adaptações.

Em termos gerais, não há um alinhamento entre o processo de contratação de soluções 
de TI definidos no GCSTI e as metodologias, normas e modelos que comumente são 
utilizados como padrão de qualidade pela indústria de software e serviços. Dessa forma, 
as empresas têm um grande desafio de alinharem a realização de suas atividades à 
forma de trabalho definida pelo governo federal que está orientado a legislação brasileira 
e a Lei 8.666/93. Este desafio esta relacionada a falta de maturidade e capacidade da 
indústria brasileira de software e serviços, formada em maior parte por empresas de 
micro e pequeno porte, não possuindo processos definidos e especificados. 
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O GCSTI define processos e atividades que em grande parte estão equivalentes ao nível 
3 de maturidade dos modelos CMMI. Neste nível de maturidade, as empresas possuem 
processos definidos para o gerenciamento serviços. Logo, tem-se o desafio de elevar 
a capacidade e a maturidade das empresas que compõem o setor de TI no Brasil, 
promovendo sua capacitação, para que estas tornem-se aptas a prestarem serviços para 
o Governo Federal Brasileiro, promovendo assim, o crescimento da micro e pequena 
empresa, que representa 83% do Setor de TI no Brasil, o fortalecimento da indústria de 
software nacional e, garantindo os princípios constitucionais sobre as contratações de 
soluções de TI. 

2.4.5. LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 
Os resultados do trabalho permitem identificar a maturidade e aderência do Guia CSTI 
em relação ao Modelo CMMI-SVC. Além disso, alguns aspectos foram identificados nos 
resultados do mapeamento. Dentre esses aspectos, destacam-se: 

• Existe uma forte cobertura entre o Processo de Contratação de Soluções de TI, definido 
no Guia GCSTI e os itens requeridos no Modelo CMMI-SVC, havendo um certo equilíbrio 
entre processos e práticas;

• Os processos e atividades do GCSTI atendem a diversas práticas do modelo CMMI-SVC, 
no entanto, o modelo CMMI-SVC é estruturado em níveis de maturidade e capacidade. 
Cada nível de maturidade é composto por um conjunto de processos que possuem 
a mesma capacidade em atingir um resultado específico. Já o Guia GCSTI não possui 
uma estrutura e orientação para execução de uma sequência de processos ordenados, 
resultando em dificuldades na execução das atividades. 

• O Guia GCSTI define um processo de contratação de soluções de TI com uma única 
forma de implementação e esta forma deve ser seguida criteriosamente, estando as 
empresas passíveis de punições e multas em caso de descumprimento. Já o Modelo 
CMMI-SVC, provê mecanismos de adaptação e flexibilização para facilitar a definição 
e implementação de processos, considerando as características de cada organização; 

• O Guia GCSTI define “o que” e “como” fazer as atividades dos processos ligados à 
contratação de soluções de TI. Já o Modelo CMMI-SVC define “o que” é requerido para 
implementação de cada área de processo;

• O Guia GCSTI é uma iniciativa do Governo Federal para contratação de soluções de 
TI, baseado nas fases da Instrução Normativa SLTI/MPOG 04/2014, independente 
de tamanho, complexidade e finalidade da contratação, sendo este modelo uma 
diretriz obrigatória para uso. O CMMI-SVC contem níveis de capacidade e maturidade 
e agrupados nas categorias de Gerenciamento de Projetos, Engenharia, Suporte e 
Gerenciamento de Processos.
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Abstract. There are several kinds of organizations that acquire software, including public or 
private ones. Software acquisition can occur in different ways and at different stages of the life 
cycle. These organizations deal with a lot of problems in the management of suppliers, which 
often results in projects that do not meet the requirements that motivated their development 
or that have cost and duration well above the estimated. Considering these issues, the MPS.
BR Program defined a MPS Reference Model for Software (MR-MPS-SW) Implementation Guide 
focused on organizations that do not develop software but acquires software from one or 
more suppliers. This paper reports an implementation carried out by following this guide, in a 
public organization in Rio de Janeiro, which was latter successfully appraised at the MR-MPS-
SW Level G.

Resumo. Organizações que adquirem software podem ser de diversos tipos, públicas ou 
privadas, e a aquisição pode se dar de diversas formas e em diferentes fases do ciclo de 
vida. Estas organizações têm uma série de problemas na gerência de seus fornecedores, o 
que muitas vezes resulta em projetos que não atendem os requisitos que motivaram seu 
desenvolvimento ou que têm custos e prazos muito acima do estimado. Considerando estas 
questões, o Programa MPS.BR definiu um Guia de Implementação do Modelo de Referência 
MPS para Software (MR-MPS-SW) com orientações para a implementação do modelo quando 
a organização não desenvolve e sim adquire software de um ou mais fornecedores. Este artigo 
relata uma implementação realizada, seguindo este Guia, em um órgão público do Rio de 
Janeiro, avaliado como Nível G do MR-MPS-SW.

2.5.1. INTRODUÇÃO
Organizações que adquirem software podem ser de diversos tipos, públicas ou privadas, 
e a aquisição pode se dar de diversas formas e em diferentes fases do ciclo de vida. Desta 
forma, algumas organizações começam a aquisição desde a etapa de especificação de 
requisitos, outras após a especificação englobando todas as atividades posteriores à 
especificação. Outras fazem aquisição apenas de código contratando uma Fábrica de 
Código. Outras, ainda, contratam as atividades de teste de uma Fábrica de Testes.  
Estas organizações têm uma série de problemas na gerência de seus fornecedores, o 
que muitas vezes resulta em projetos que não atendem os requisitos que motivaram seu 
desenvolvimento ou que tem custos e prazos muito acima do estimado. 

Considerando estas questões, o Programa MPS.BR definiu um Guia de Implementação 
do Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW) com orientações para a 
implementação do modelo quando a organização não desenvolve e sim adquire software 
de um ou mais fornecedores (Softex, 2012). Estas organizações podem, seguindo este 
Guia, implementar e serem avaliadas segundo o modelo MPS para software. Embora este 
guia se aplique a todas as empresas que adquirem software, é de particular interesse de 
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organizações públicas que contratam o desenvolvimento de um software e precisam ter 
controle das atividades desempenhadas pelo fornecedor visando à redução de riscos 
da entrega de produtos que não atendam os requisitos de qualidade esperados ou não 
cumpram os prazos e custos previamente acordados.

Este artigo relata uma implementação realizada, seguindo este Guia, em um órgão público 
do Rio de Janeiro, avaliado como Nível G do MPS-Software. O artigo está composto da 
seguinte forma: a Seção 2 apresenta brevemente a parte 8 do Guia de Implementação 
do MR-MPS-SW, a Seção 3 apresenta a visão geral do processo de software do órgão 
adquirente e, por fim, a Seção 4 apresenta as considerações finais.

2.5.2. O GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO MPS-SOFTWARE (PARTE 8)
Para serem competitivas, as organizações de desenvolvimento de software precisam 
investir na qualidade do software que constroem, que é fortemente influenciada pela 
qualidade dos processos utilizados. A implementação do MR-MPS de acordo com o 
Guia de Implementação Parte 8 (Softex, 2011) é adequada quando uma organização 
habitualmente não executa parte do ciclo de vida de um projeto devido a um acordo formal 
com um ou mais fornecedores. Qualquer que sejam as atividades sob responsabilidade 
do fornecedor, existem processos e atividades executados pelo Órgão Adquirente e este 
necessita ter estes processos formalizados para serem executados de forma adequada 
para  que o projeto envolvido na Aquisição tenha êxito. É, também, reconhecida a 
importância para uma organização adquirente de ter seus processos no mesmo nível de 
maturidade, ou em nível superior, das organizações fornecedoras que contrata para que 
seja possível uma gerência adequada do projeto objeto do contrato.

Note-se que o objetivo desse Guia não é auxiliar a definição de um processo de aquisição 
para uma organização (ver, por exemplo, (Elisiane et al., 2013) e (Scalet et al., 2011), 
mas apoiar organizações que apenas adquirem software a implementar o MR-MPS-SW 
e estarem aderentes a um de seus níveis de maturidade. Exemplos de processos que 
também utilizaram a parte 8 do guia como base podem ser vistos em (Cardoso e Rocha, 
2012) e (Cardoso e Rocha, 2013).

No guia é explicitado que alguns processos podem ser excluídos, total ou parcialmente, 
do escopo de uma avaliação MPS por não serem pertinentes ao negócio da unidade 
organizacional que está sendo avaliada.  Uma discussão de quando cada resultado 
pode ser excluído é feita ao longo do guia de implementação ao se tratar de cada processo 
específico.

2.5.3. VISÃO GERAL DO PROCESSO DE SOFTWARE DO ÓRGÃO 
ADQUIRENTE 
O Órgão onde foi implantado o MPS-Software não tinha nenhuma atividade de 
desenvolvimento, nem setor ou equipe com responsabilidades de desenvolvimento. A 
única atividade relacionada a software era gerência de um ou mais projetos desenvolvidos 
por fornecedores externos. Sendo assim, o único colaborador com responsabilidades 
relacionadas a software era um gerente de projetos.

Foi, então, iniciado em setembro de 2013 o trabalho de implementação com a definição 
de um processo de desenvolvimento de software de forma a possibilitar sua aderência 
às melhores práticas propostas no modelo MR-MPS-SW (Nível G) para organizações que 
fazem Aquisição. O processo também incluiu as atividades do processo Garantia da 
Qualidade, por ser considerado fundamental em projetos deste tipo. Durante a definição 
do processo a consultoria trabalhou em conjunto com a organização com objetivo de 
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torná-lo o mais adequado possível à sua realidade e reduzir possíveis riscos relacionados 
à inadequação do processo, como [Dutra e Santos, 2015]: definição do processo sem 
ajuda de consultoria especializada, definição do processo sem alinhamento com as 
necessidades da organização e não definição de processo de desenvolvimento de 
software para situações específicas.

Como o Órgão Adquirente só contava com um colaborador, o gerente de projetos, foi 
contratado um profissional em meio período para realizar as atividades de garantia da 
qualidade. Foi, também, contratado outro profissional em meio período para revisão de 
casos de teste. Estes dois profissionais, eram acionados apenas quando era necessário 
realizar as atividades sob suas responsabilidades.

O processo de desenvolvimento definiu as fases, atividades e tarefas necessárias 
ao bom andamento do projeto, os responsáveis pela execução de cada atividade ou 
tarefa, as ferramentas a serem utilizadas e os artefatos requeridos e gerados no projeto 
de desenvolvimento de software.  O processo não define as atividades e tarefas do 
fornecedor, que deve ter seu próprio processo de desenvolvimento. Contém, no entanto, 
considerações relacionadas às tarefas a serem executadas pelo fornecedor, de forma a 
garantir a integração entre este processo e o processo do fornecedor.

O processo tem início com a contratação de um fornecedor para desenvolvimento de um 
projeto de software, onde o contrato estabelece escopo e prazo do projeto. As atividades 
realizadas pelos fornecedores interagem com as atividades deste processo. A Figura 1 
mostra a interação entre o processo do fornecedor e o do adquirente onde as caixas 
pretas são atividades específicas do processo do fornecedor ou da empresa adquirente 
e as caixas brancas são as atividades comuns aos dois. Um exemplo de atividade comum 
ao adquirente e ao fornecedor é o planejamento do projeto, onde é produzido o Plano 
do Projeto do fornecedor e o do adquirente, que têm atividades em comum. 

 

PROCESSO DO ADQUIRENTE 

       PROCESSO  DO FORNECEDOR 

Figura 1- Interação entre os processos do Fornecedor e do Adquirente

O fornecedor pode, portanto, utilizar seu próprio processo de desenvolvimento, mas 
deve gerar os entregáveis estabelecidos no processo da empresa adquirente de acordo 
com os modelos de documentos estabelecidos. Para isso os fornecedores devem ter 
conhecimento desse processo e executar suas atividades de acordo com o estabelecido 
em “Considerações relacionadas às tarefas do fornecedor” ao longo da descrição do 
processo. A Figura 2 mostra, como exemplo, uma atividade do processo do adquirente 
com as considerações para o fornecedor. Para garantir a utilização adequada do processo 
por ambas as partes envolvidas, foi definida uma Política Organizacional conforme a 
Figura 3 e a Figura 4.
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Tarefa: Planejar o projeto

Descrição: Elaborar o plano do projeto no que se refere ao Órgão Adquirente. Esta 
tarefa é realizada em paralelo com a tarefa acompanhar o planejamento 
do projeto no fornecedor. O planejamento do projeto inclui planejar: 
equipe no Órgão Adquirente, recursos (por exemplo: equipamentos, 
software, viagens), riscos do projeto, marcos do projeto, controle da 
documentação, cronograma e orçamento. O cronograma do projeto deve 
ser único incluindo tarefas do Órgão Adquirente e do fornecedor. Para 
isto, após o fornecedor elaborar o cronograma com suas atividades, o 
gerente do projeto no Órgão Adquirente deve incluir neste cronograma 
as tarefas sob responsabilidade do Órgão Adquirente.

Pré-tarefa: Realizar a reunião de Kick off.

Critério de Entrada: Ter sido realizada a reunião de Kick off.

Critérios de Saída: Ter sido elaborado o plano do projeto no que se refere ao Órgão 
Adquirente.

Responsáveis: Gerente do Projeto no Órgão Adquirente.

Participantes:                       - 

Artefatos Requeridos: Contrato, Modelo (Plano do Projeto Órgão Adquirente), Modelo 
(Cronograma)

Artefatos Produzidos: Plano do Projeto Órgão Adquirente, cronograma.

Ferramentas: Word, MSProject.

Pós-tarefa: Obter o comprometimento com o Plano do Projeto.

Considerações relacionadas às tarefas do fornecedor

Enquanto o gerente do projeto no Órgão Adquirente está gerando o seu Plano do 
Projeto, o fornecedor deve gerar o seu Plano. Os dois Planos do Projeto, devem 
seguir o mesmo formato (modelo fornecido pelo Órgão Adquirente) porque são 
complementares. Cada parte deve planejar detalhadamente o que for de sua 
responsabilidade e planejar de forma macroscópica o que for de responsabilidade 
de outra(s) parte(s) envolvida(s) no projeto. O cronograma do projeto é elaborado 
primeiro pelo fornecedor com as tarefas sob sua responsabilidade, para depois o 
Órgão Adquirente incluir as tarefas pela qual é responsável.

Figura 2 - Exemplo de atividade do processo do Órgão Adquirente com 
considerações relacionadas às tarefas do fornecedor
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Política Organizacional de Processos

• Este processo se aplica ao desenvolvimento de projetos com aquisição e deverá 
ser utilizado por todos os envolvidos nas atividades de planejar, desenvolver e 
gerenciar o projeto sob a responsabilidade do Órgão Adquirente. 

• As atividades realizadas pelos fornecedores interagem com as atividades deste 
processo. O fornecedor pode utilizar seu próprio processo de desenvolvimento, 
mas deve gerar os entregáveis estabelecidos neste processo de acordo com os 
modelos de documentos do Órgão Adquirente.

• Os fornecedores devem ter conhecimento deste processo e executar suas 
atividades de acordo com o estabelecido em “Considerações Relacionadas às 
tarefas do fornecedor” ao longo da descrição do processo.

• A execução deste processo é obrigatória para todos os projetos com Aquisição no 
Órgão Adquirente, independente do tipo de projeto e do fornecedor. 

• Quaisquer alterações no processo só poderão ser realizadas mediante aprovação do 
grupo responsável pelos processos no Órgão Adquirente e registro da justificativa. 

• Este documento tem controle de versões. 

• Caso ocorram melhorias neste processo (novas versões) estas só devem afetar os 
projetos já em andamento após uma avaliação cuidadosa do impacto da mudança 
do processo no projeto. Neste caso o processo de desenvolvimento do projeto 
deve ser alterado para ajustar a modificação. 

Figura 3 - Política Organizacional de Processos - Geral

Políticas Específicas para os processos do MR-MPS-SW

Gerência de Projetos

• O planejamento do projeto deverá ser realizado pelo gerente do projeto no Órgão 
Adquirente e pelo gerente do projeto no fornecedor, seguindo o modelo de Plano 
do Projeto do Órgão Adquirente. Ao final é garantida a consistência entre os dois 
planos e, onde pertinente, são integrados. 

• O Plano do Projeto deverá ter a aprovação de todos os envolvidos, objetivando 
estabelecer compromissos com o projeto. O comprometimento do responsável 
pelo projeto no fornecedor implica no comprometimento de toda a sua equipe.

• O projeto deverá ser monitorado continuamente pelo gerente do projeto no Órgão 
Adquirente com base no plano do projeto e no cronograma. 

• Os finais de fase e/ou de sprints constituem marcos do projeto.

• Quaisquer alterações no Plano do Projeto e no cronograma só poderão ser 
implementadas após a obtenção de novos compromissos com os grupos 
envolvidos.



67

Políticas Específicas para os processos do MR-MPS-SW

Gerência de Requisitos

• Todos os requisitos devem ser avaliados pelo gerente do projeto no Órgão 
Adquirente e demais envolvidos, buscando seu total entendimento, clareza, 
coerência e completeza. 

• Qualquer alteração de requisitos deve ter avaliação de impacto, antes de ser 
aprovada.

• Os planos, artefatos e atividades do processo de gerenciamento de requisitos 
deverão ser alterados para manter sua consistência quando houver modificação 
nos requisitos e suas alterações deverão ser registradas.

• A especificação de requisitos deverá ter a aprovação e comprometimento de 
todos os envolvidos, por parte do Órgão Adquirente e do responsável pelo 
projeto no fornecedor, objetivando estabelecer compromissos com o projeto. 
O comprometimento do responsável pelo projeto no fornecedor implica no 
comprometimento de toda a sua equipe.

• Solicitações de mudança devem ser registradas em e-mail ou ata de reunião e 
devem ser armazenadas.

Garantia da Qualidade

• Todos os projetos devem ser auditados quanto à aderência ao processo e à 
qualidade dos produtos.

• O auditor da qualidade deve relatar as não conformidades ocorridas no Órgão 
Adquirente ao gerente do projeto no Órgão Adquirente. Não conformidades 
ocorridas em produtos sob a responsabilidade do fornecedor, devem ser relatadas 
ao gerente do projeto no fornecedor e ao gerente do projeto no Órgão Adquirente.

• Todas as não conformidades devem ser resolvidas em no máximo 5 dias. 
Não conformidades que não forem resolvidas nos prazos estabelecidos devem ser 
escaladas aos níveis superiores no Órgão Adquirente e no fornecedor. 

Figura 4 - Política Organizacional de Processos – Processos Específicos

O processo de desenvolvimento foi definido em 4 fases (Figura 5): Planejamento; Iniciação 
do Módulo; Construção do Módulo; Encerramento.

Figura 5 - Visão Geral do Processo do Órgão Adquirente
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Foram definidos também modelos de documentos, para permitir que o Órgão Adquirente 
e os fornecedores gerassem a documentação de forma uniforme e adequada. Foram, 
então, definidos os seguintes modelos de documentos:

i. Documentos a serem gerados pelo Órgão Adquirente

• Modelo (Ata de Reunião de Kick off)

• Modelo (Ata de Reunião)

• Modelo (Plano do Projeto do Órgão Adquirente)

• Modelo (Cronograma)

• Modelo (Relatório de Situação do Projeto)

• Modelo (Avaliação do Fornecedor)

• Modelo (Declaração de Finalização do Projeto)

ii. Documentos a serem gerados pelo Auditor da Qualidade 

• Modelo (Checklist Plano do Projeto do Órgão Adquirente)

• Modelo (Checklist Plano do Projeto Fornecedor)

• Modelo (Checklist Especificação de Processos de Negócio)

• Modelo (Checklist Matriz de Rastreabilidade)

• Modelo (Checklist Descrição de Casos de Uso)

• Modelo (Checklist aderência ao processo de desenvolvimento)

iii. Documentos a serem gerados pelo Revisor de Testes

• Modelo (Checklist Casos de Teste)

•  Modelo (Checklist Relatório de Testes)

iv. Documentos a serem gerados pelo Fornecedor

• Modelo (Plano do Projeto Fornecedor)

• Modelo (Cronograma)

• Modelo (Plano de Ação)

• Modelo (Análise de Impacto de Mudança)

• Modelo (Especificação de Processos de Negócio)

• Modelo (Matriz de Rastreabilidade)

• Modelo (Descrição de Casos de Uso)

• Modelo (Casos de Teste)

• Modelo (Relatório de Testes)

As Figuras 6, 7, 8 e 9 mostram as fases do processo com suas atividades explicitando 
as responsabilidades dos envolvidos. Como o foco do artigo está nas atividades da 
organização adquirente, não são fornecidos detalhes do processo do fornecedor, por 
exemplo, com os sprints são executados ou que procedimentos de gerenciamento de 
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projetos são adotados para conduzir o projeto ou gerar as informações e documentos 
requeridos pela organização adquirente. 

A Fase de Planejamento (Figura 6), assim como as de Iniciação do Módulo, Construção 
do Módulo e Encerramento, contém atividades que são de responsabilidade exclusiva 
do Gerente de Projeto (GP) Adquirente, do Fornecedor e do responsável pela Garantia 
da Qualidade (QA), assim como, atividades de responsabilidade compartilhada entre GP 
Adquirente e Fornecedor. 

Após o Kick off do projeto, o projeto é planejado tanto do lado do contratante quanto 
do fornecedor e, então, é feito o comprometimento com o plano do projeto. Ao final 
dessa e das duas fases seguintes, é feito a monitoração da fase por meio da execução da 
atividade “Registrar Status do Projeto”. 

Ao longo da fase é feito o compartilhamento dos planos de projeto entre a organização 
fornecedora e a adquirente. O QA tem por função principal nas 3 primeiras fases a auditoria 
da qualidade do produto e do processo (referente à fase em questão) e a gerência dos 
planos de ação decorrentes. O fornecedor deve planejar o projeto e também realizar 
uma reunião de Kick off interna.

Figura 6 - Fase de Planejamento

Na Fase de Iniciação do Módulo, e na seguinte, as atividades conjuntas da organização 
adquirente e da fornecedora estão relacionadas à monitoração do projeto e tratamento 
de possíveis mudanças de requisitos. As atividades exclusivas do fornecedor incluem a 
modelagem do processo de negócio, elicitação de requisitos e identificação de casos de 
uso, com criação da matriz de rastreabilidade. Compete, então, ao gerente adquirente 
o acompanhamento das atividades do fornecedor e a avaliação dos documentos 
produzidos por ele. 
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Ao final da fase, o gerente adquirente deve revisar/refinar o plano do projeto e o 
cronograma, além de registrar a situação do projeto. Esta fase pode ser executada várias 
vezes dependendo do escopo total do projeto. 

O escopo total do projeto maior de aquisição na organização incluía dois módulos a 
serem desenvolvidos. Para efeitos da avalição oficial do modelo MR-MPS-SW, os sprints 
que faziam parte do Módulo 1 foram considerados como sendo projetos. Isto também 
contribuiu para o curto espaço de tempo entre o início da implementação e avaliação 
oficial.

 

Figura 7 - Fase de Iniciação do Módulo

Na fase de Construção do Módulo, o fornecedor é responsável por elaborar o projeto de 
banco de dados, planejar os sprints e executá-los. Após a execução dos sprints os casos 
de testes devem ser especificados e utilizados para testar o software construído. Além 
disso, deve ser gerado o modelo final de classes. O gerente de projeto adquirente além 
de receber e avaliar os documentos produzidos pelo fornecedor, também deve realizar 
o teste de aceitação e se responsabiliza pela implantação do módulo. 
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Ao final da fase, o gerente adquirente deve revisar/refinar o plano do projeto e o 
cronograma, além de registrar a situação do projeto.  Como a fase anterior, esta 
fase pode ser executada várias vezes dependendo do escopo total do projeto. 

Figura 8 - Fase de Construção do Módulo

Na última fase, a de Encerramento, o Gerente de Projeto Adquirente deve registrar 
lições aprendidas, além de avaliar o fornecedor e elaborar a declaração de finalização 
do projeto.
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Figura 9 - Fase de Encerramento

2.5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo descreveu o Guia de Implementação do MR-MPS-SW, parte 8 e como foi 
implementado em um Órgão público, adquirente de software. Esta implementação bem-
sucedida (10 meses) teve como resultado a avaliação oficial, em junho de 2014, do Órgão 
Adquirente que alcançou o Nível G do Modelo MR-MPS-SW. Os dois primeiros projetos 
foram objeto da avaliação oficial e após a avaliação o processo foi acompanhado durante 
todo o escopo do projeto. Este acompanhamento resultou em uma melhoria que foi 
sugerida pelo fornecedor. Além disto, ao longo do projeto houve mudança do Gerente 
de Projetos sem que houvesse impacto no andamento do projeto, o que foi considerado 
um fato bastante positivo por todos.

Dentre as lições aprendidas nesta experiência pode-se destacar: (i) a constatação de que 
a Parte 8 de fato se mostrou adequada a apoiar a definição de um processo adequado 
para a organização adquirente; (ii) o fato de o fornecedor ter, como resultado positivo 
da experiência, definido o seu próprio processo de desenvolvimento de software; e (iii) 
que foi possível para o Órgão Adquirente executar o processo definido tendo apenas o 
gerente de projeto e nenhum outro funcionário a mais encarregado do desenvolvimento 
de software. Para a equipe de consultoria também ficou a certeza de um grande 
aprendizado que certamente será útil e utilizado em futuras implementações.
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2.6. COMPREENDENDO A INFLUÊNCIA DOS VALORES 
ORGANIZACIONAIS RELACIONADOS AO LÍDER 
DE PROJETO NAS INICIATIVAS DE MELHORIA DE 
PROCESSO DE SOFTWARE
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Abstract. This study describes the results of an investigation into the organizational values 
related to the project leader in order to understand his/her influence on software process 
improvement initiatives. The method adopted for conducting this research was based on a 
secondary study, called Systematic Mapping Study. The results show that all 7 organizational 
values related to project leader identified in previous works influence positively the success of 
a software process improvement initiative, and also point out that the organizational value 
“Management”, which refers to the adoption of a standard management style, is the most 
cited in the technical literature as an influencing factor to this success.

Resumo. Este trabalho descreve os resultados de uma investigação sobre os valores 
organizacionais relacionados ao líder de projeto de forma a compreender sua influência nas 
iniciativas de melhoria de processo de software. O método adotado para a condução da 
pesquisa foi a metodologia científica denominada Mapeamento Sistemático. Os resultados 
revelam que todos os 7 valores organizacionais relacionados ao líder de projeto identificados 
em pesquisas anteriores influenciam de maneira positiva no sucesso de uma iniciativa de 
melhoria de processo de software, e apontam que o valor organizacional “Administração”, 
que se refere à adoção de um estilo padrão de gestão, é o mais citado na literatura técnica 
como um fator de influência para este sucesso.

2.6.1. INTRODUÇÃO
Desenvolver software não pode mais ser considerado como uma simples tarefa de 
escrever códigos, mas sim como um trabalho em equipe, com processos bem definidos 
e respaldados pela aplicação de abordagens metodológicas de desenvolvimento 
[Weber, 2005]. Em virtude disto, muitas organizações que desenvolvem software têm 
implementado esforços para melhorar seus processos, com a finalidade de garantir a 
qualidade dos seus produtos [Fernandes, 2010; Montoni, 2010].  Uma das alternativas 
é adotar uma iniciativa de melhoria de processos de software (MPS), que visa melhorar 
o desempenho das organizações com respeito a custo, prazo, produtividade, satisfação 
do cliente e retorno do investimento e, consequentemente, aumentar sua vantagem 
competitiva [Santos, 2011].

Abordagens de iniciativas de MPS já conhecidas e difundidas incluem: (i) modelos de 
maturidade, como o CMMI-DEV (Capabilily Maturity Model Integration for Development) 
[SEI, 2010] e o modelo MR-MPS-SW (Modelo de Referência MPS para Software) [SOFTEX, 
2012], e (ii) normas internacionais, como ISO/IEC 12207 [ISO/IEC, 2008] e ISO/IEC 15504 
[ISO/IEC, 2003]. 
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Nessas abordagens, um papel sempre está presente como elemento chave para a 
implantação de uma iniciativa de MPS: o líder de projeto.  De acordo com Zoucas et al. 
(2012), ter a presença de um líder competente facilita a capacidade de compreender 
complexidades e de esclarecer visões dentro das organizações, inclusive contribuir com 
mudanças e adaptações a novos cenários. Entretanto, segundo Passos et al. (2013), 
para que essas mudanças sejam bem conduzidas, os líderes precisam estar atentos 
aos valores organizacionais (VOs), os quais constituem o núcleo fundamental da cultura 
organizacional (CO) e correspondem a um conjunto de crenças e atitudes que dão uma 
personalidade à organização e definem tanto o comportamento institucional quanto o 
comportamento dos funcionários [Hofstede e Hofstede, 2005].

Neste contexto, este artigo descreve os resultados obtidos a partir de um mapeamento 
sistemático que teve por objetivo investigar se os VOs relacionados ao líder de projeto 
exercem uma influência positiva ou negativa nas iniciativas de MPS, e como eles são 
tratados nas organizações de software

Este artigo está dividido em quatro seções, considerando esta Introdução. A Seção 2 
define os conceitos de CO e VOs, além de apresentar os VOs selecionados para fazerem 
parte deste estudo. A Seção 3 apresenta o planejamento do mapeamento sistemático e 
os resultados obtidos. Finalmente, a Seção 4 apresenta as considerações finais.

2.6.2. VALORES ORGANIZACIONAIS SELECIONADOS PARA O 
ESTUDO
Cultura organizacional (CO) pode ser definida como um conjunto de características 
adotadas pela organização que dizem respeito a padrões de comportamento, ideologias, 
memórias coletivas, normas e costumes, estilo de gerência e políticas administrativas, 
que são seguidas por todos os membros da organização para atingir seu objetivo 
[Schein, 2009].  A CO define o caráter fundamental da organização e seu núcleo é 
constituído de Valores Organizacionais (VOs), que são aspectos importantes dentro 
das organizações, pois refletem o conjunto das ações, costumes, tradição, regras 
e propósitos, no qual a empresa se ambienta, e uma vez compartilhados entre os 
membros da organização compõem a base da CO [Passos et al., 2013]. Esses aspectos 
são diretamente relacionados com a capacidade de influenciar as pessoas envolvidas no 
desenvolvimento dos produtos, principalmente no líder de projetos [Weber, 2005], além 
de influenciar a forma como os profissionais reagem a iniciativas de MPS.

Passos et al. (2013), por meio de uma revisão sistemática, identificaram um conjunto de 
40 VOs, listados na Tabela 1, que podem caracterizar a CO de uma empresa. Os VOs foram 
distribuídos em três categorias que representam o tipo de profissional da organização 
responsável pela sua implantação:

• Alta Gerência: representada pela alta gerência e executivos, com 20 VOs (50%);

• Líderes de Projeto: representado por gerente de projeto e coordenador, com 7 VOs 
(17%);

• Desenvolvedores: representados pela equipe técnica do projeto (projetistas, testadores, 
programadores e analistas), com 13 VOs (33%).
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Cat. Valores Organizacionais

Al
ta

 G
er

ên
ci

a
Estratégia para gerenciamento dos riscos
Personalidade de um membro da equipe
Resultados e lucros
Nível de relacionamento entre os funcionários
Investimento em tecnologia e inovação
Investimento em cursos de aperfeiçoamento, capacitação e treinamento
Plano de estratégia com relação a reparação de erros
Capacidade de se auto reorganizar para mudanças
Visão, metas e objetivos claros e estabelecidos
Foco no cliente
Regras definidas de competitividade
Regras específicas de como os funcionários têm acesso aos cargos
Processo de tomada de decisão
Plano de gerenciamento estratégico
Sistema de remuneração adequado ao cargo ocupado
Estrutura de controle e comunicação interna
Estrutura organizacional definida
Política de compromisso com a qualidade dos produtos, serviços e processos
Política de reconhecimento e premiação para o desempenho dos melhores 
funcionários
Valorizar e encorajar ideias criativas e inovadoras

Lí
de

re
s 

de
 P

ro
je

to Disponibilidade e acessibilidade
Autoridade e hierarquia
Informação das decisões tomadas
Levar em consideração as questões pessoais dos funcionários
Adoção de um estilo padrão de gestão
Acompanhamento das atividades planejadas
Poder e liberdade de tomar decisão

D
es

en
vo

lv
ed

or
es

Competência

Compartilhamento de valores, como respeito, lealdade e ética
Participação na definição das metas e objetivos
Participação na tomada de decisão
Protocolo para a realização das tarefas
Capacidade de se adaptar a mudanças
Capacidade de trabalhar em grupo
Envolvimento, comprometimento e participação
Estabilidade no emprego
Facilidades de aceitação em relação às pessoas externas e novos funcionários
Responsabilidades quanto a prazos e metas
Cooperativismo e colaborativismo
Concordância

Tabela 1. Lista dos valores organizacionais identificadas em [Passos et al., 2013].
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A distribuição dos VOs nas categorias foi baseada na leitura da definição das características 
tipológicas que sugerem a classe em que o VO está associado, como por exemplo, grupos 
de trabalho, líderes, gerentes e organização. Essas classes foram adaptadas para o tipo 
de profissional específico que trabalha na organização de software, como, alta gerência, 
líder de projetos e desenvolvedores [Passos et al., 2013].  

Para realizar o mapeamento sistemático, foram empregados os 7 VOs associados a 
categoria de “Líderes de Projeto”, listados na Tabela 1. O planejamento e os resultados 
deste estudo estão apresentados na próxima seção.

2.6.3. PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DO MAPEAMENTO 
SISTEMÁTICO
O Mapeamento Sistemático (MS) fornece uma visão geral de uma área de pesquisa, 
identificando a quantidade, os tipos de pesquisas realizadas, os resultados disponíveis, 
além das frequências de publicações ao longo do tempo para identificar tendências 
[Petersen et al., 2008]. 

A metodologia bem definida torna menos provável que os resultados encontrados na 
literatura técnica sejam tendenciosos. Este tipo de revisão é útil para mapeamento 
de áreas de estudo, onde é difícil visualizar a gama de materiais que possam estar 
disponíveis. Além disso, a aplicação de um MS requer que seja seguido um conjunto 
sequencial e bem definido de passos, segundo um protocolo de pesquisa desenvolvido 
apropriadamente [Kitchenham e Charters, 2007].  

O processo para a condução do MS realizado neste trabalho envolveu três etapas: 
(i) Planejamento do Mapeamento: o protocolo do MS é definido; (ii) Condução do 
Mapeamento: os estudos primários são identificados e avaliados de acordo com os 
critérios definidos no protocolo do MS; e (iii) Resultado do Mapeamento: os dados são 
extraídos dos estudos primários selecionados para serem apresentados [Kitchenham e 
Charters, 2007].

2.6.3.1 PLANEJAMENTO DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO

Nesta etapa foi definido o protocolo de pesquisa, que consiste em definir o objetivo 
do estudo, especificar as questões de pesquisa, definir as fontes e expressão de busca, 
além de mencionar os procedimentos de extração dos dados e os critérios de seleção 
de cada publicação. A estrutura do protocolo foi baseada nos trabalhos de Kitchenham 
e Charters (2007) e Passos (2014), conforme descrito a seguir:

• Objetivo: analisar publicações científicas com o propósito de investigar se os VOs 
relacionados ao líder de projeto exercem uma influência positiva ou negativa, e como 
eles são tratados com relação ao sucesso de iniciativas de MPS do ponto de vista dos 
pesquisadores no contexto das organizações de software.

• Questões de Pesquisa: pretende-se obter respostas para as questões a seguir:

• QP1: Quais os VOs que exercem influência positiva ou negativa nas iniciativas de 
MPS?

• QP2: Como são tratados os VOs, relacionados ao líder de projeto em relação às 
iniciativas de MPS?

• Fontes: as fontes de busca definidas para esta pesquisa foi busca manual em anais 
das conferências nacionais relacionadas à Engenharia de Software apoiada pela SBC 
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(Sociedade Brasileira de Computação) que possui relação com o tema a ser pesquisado: 
Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS) e Workshop Anual do MPS 
(WAMPS). Foram considerados somente os anais acessíveis pela Internet. Também foi 
realizada busca automática por meio de investigação em bibliotecas digitais como: 
IEEE Computer Science Digital Library (IEEExplorer) e Scopus (que segundo a Editora 
Elsevier (2016) é a maior base dados de revistas científicas e anais de conferências e 
cobre outras bibliotecas, como: Springer e Elsevier).

• Idioma: os idiomas escolhidos foram o Inglês (devido à sua adoção pela maioria das 
conferências, periódicos e editoras internacionais da área de pesquisa) e o Português 
(para incluir trabalhos técnicos publicados em conferências nacionais).

• Expressão de Busca: a busca foi restringida usando-se palavras-chave específicas para 
encontrar as publicações de interesse. A sequência de pesquisa foi definida de acordo 
com os trabalhos de (Passos, 2014), que utilizou dois aspectos dos quatro indicados por 
Petersen et al. (2008), população e intervenção, como mostra a Tabela 2. As palavras-
chave foram concatenadas para formar a expressão de busca.

Para investigação por busca manual (no idioma Português):

• População: publicações que fazem referências a iniciativas de melhoria de 
processo de software (e sinônimos):

Palavras-chave: “MPS” OU “melhoria de processo de software”

• Intervenção: publicações que fazem referências a valores organizacionais e a 
líder de projeto de software que exercem influência nas iniciativas de melhoria 
de processo de software (e sinônimos) 

Palavras-chave: “valores organizacionais” OU “valor organizacional” OU “fatores 
críticos de sucesso” OU “fator crítico de sucesso” OU “líder de projetos” OU 
“gerente de projetos”

Para investigação por expressão de busca (no idioma Inglês):

• População: publicações que fazem referências a iniciativas de melhoria de 
processo de software (e sinônimos):

Palavras-chave: “SPI” OR “process improvement” OR “process change” AND 
“software”

• Intervenção: publicações que fazem referências a valores organizacionais e a 
líder de projeto de software que exercem influência nas iniciativas de melhoria 
de processo de software (e sinônimos):

Palavras-chave: “organizational values” OR “success factors” OR “leader” OR 
“manager”

Tabela 2. Expressão de busca utilizada para encontrar as publicações.

• Critérios de Seleção: A estratégia de busca foi aplicada para identificar as publicações 
em potencial. Elas foram selecionadas pelos pesquisadores por meio da verificação 
dos critérios de seleção estabelecidos. Para diminuir o risco que uma publicação fosse 
excluída prematuramente em uma das etapas do estudo, sempre que existia dúvida 
sobre a inclusão, a publicação não era excluída. A seleção dos estudos foi feita em 3 
etapas:
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1) Busca preliminar das publicações coletadas nas fontes definidas;

2) Primeiro Filtro de Seleção: por meio de análise do título, o resumo e as palavras-
chave e aplicando o critério de seleção “CS1: possuir informações sobre os VOs 
com relação a iniciativas de MPS ou possuir evidência de que os VOs apresentados 
sejam sinônimos aos VOs identificados”;

3) Segundo Filtro de Seleção: por meio da leitura completa das publicações e 
aplicando o critério de seleção “CS2: apresentar evidências de que os VOs exercem 
influência positiva ou negativa nas iniciativas de MPS”.

• Procedimentos de Extração de Dados: os dados extraídos das publicações selecionadas 
foram armazenados em um repositório e contêm as informações apresentadas na 
Tabela 3.

Título: indica o título do trabalho
Autor(es): nome dos autores
Fonte de Publicação local de publicação
Ano da Publicação ano de publicação
Resumo: texto contendo uma descrição do resumo
Valor Organizacional: descrição do valor organizacional mencionado na 

publicação 
Validação de como o VO foi 
tratado (sim ou não):

se sim, qual tipo de estudo foi utilizado: estudo de 
caso, experimento, pesquisa de opinião, dentre outros

Resultado de como o VO foi 
tratado:

descrição de como o VO foi abordado e discutido na 
organização

Resultado da influência do VO: indica se o valor organizacional exerceu influência 
positiva ou negativa na implementação da iniciativa 
de MPS

Iniciativa de MPS: descrição do nível de maturidade, se houver
Organização: descrição das características das organizações 

onde foram realizados os experimentos, como sua 
localização, tamanho (se pequena, média, grande ou 
se corporação), se houver

Citação de outros trabalhos: descrição das características das organizações 
onde foram realizados os experimentos, como sua 
localização, tamanho (se pequena, média, grande ou 
se corporação), se houver

Comentários adicionais: comentário do pesquisador, se houver

Tabela 3. Campos de coleta de dados dos artigos selecionados.

2.6.3.2. CONDUÇÃO DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO

A execução do MS ocorreu entre os meses de Julho e Outubro de 2015, e as publicações 
foram selecionadas de acordo com os critérios estabelecidos no protocolo. Publicações 
duplicadas, inacessíveis ou indisponíveis na Internet foram descartadas. Além disso, 
foram excluídas as publicações que claramente abordavam outros assuntos não 
relevantes para a pesquisa.

Foram investigados por buscas manuais os anais do SBQS de 2002 até 2015, obtendo 
396 publicações, e nos anais do WAMPS de 2009 até 2014, obtendo 114 publicações. Nas 
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buscas automáticas nas bibliotecas Scopus e IEEE foram reportados, respectivamente, 38 
e 97 publicações, sendo que deste total, duas publicações eram duplicadas. A Figura 1(a) 
apresenta o total das 647 publicações retornadas inicialmente, conforme investigação 
nos anais das conferências e nas bibliotecas digitais.

Após a primeira análise, de acordo com o 1º filtro (leitura do título e resumo da publicação), 
88 publicações foram selecionadas pelo critério CS1 (possuir informações sobre os VOs 
com relação a iniciativas de MPS ou possuir evidência de que os VOs apresentados sejam 
sinônimos aos VOs identificados), como apresentado na Figura 1(b).

Do total das publicações que resultaram do 1º filtro, todas foram lidas na íntegra e ao final 
10 publicações foram selecionadas por estarem de acordo com o critério CS2 (apresentar 
evidências de que os VOs exercem influência positiva ou negativa nas iniciativas de MPS), 
como apresentado na Figura 1(c). Para todas as 10 publicações foram preenchidas as 
informações nos formulários de coleta de dados, conforme os dados definidos para 
extração de dados descritos no protocolo do MS (veja Tabela 4).

2.6.4. RESULTADO DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO
Com as informações obtidas nas 10 publicações selecionadas, foi possível responder às 
questões de pesquisa definidas no protocolo, e todas as publicações foram analisadas 
de forma manual preenchendo as lacunas sugeridas.

Figura 1. Publicações encontradas por etapa.
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ID Título Autores Ano Fonte
[P01] Gestão Integrada da Melhoria de 

Processo de Software
Mello, M.; Rocha, A. 2009 WAMPS

[P02] Lições Aprendidas em Uma 
Iniciativa de Melhoria de Processos 
de Software na perspectiva dos 
Gerentes de Projetos de um Grupo 
de Empresas Alagoanas

Omena, L.; Matias, K.; 
Silva, M.; Marinho, J.; 
Cabral, R.

2009 WAMPS

[P03] Fatores Críticos de Sucesso 
em Programas de Melhoria de 
Processo de Forma Cooperada

Lima, G.; Gomes, M. 2009 WAMPS

[P04] Evoluindo do CMMI-SW Nível 
3 para o CMMI-DEV Nível 5: A 
Experiência do Atlântico 

Trindade, L.; Bezerra, 
C.; Telles, G.; Pires, C.; 
Plácido, L.; Moreira, C.; 
Barbosa, J.; Ferreira, L.

2010 SBQS

[P05] Uso de práticas Ágeis para Alcançar 
o CMMI 5: Uma Abordagem 
Inovadora

Marçal, A.; Bezerra, C.; 
Coelho, C.; Pires, C.; 
Souza, G.; Trindade, L.

2010 SBQS

[P06] Utilização do Ambiente WebAPSEE 
na Implantação do Nível G do MPS.
BR no CTIC-UFPA

França, B.; Sales, E.; 
Reis, A.; Reis, R.

2009 SBQS

[P07] An Empirical Investigation of the 
Key Factors for Success in Software 
Process Improvement

Dyba, T. 2005 IEEE

[P08] Exploring the Relationship 
Between Organizational Culture 
and Software Process Improvement 
Deployment

Shih, C-C.; Huang, S-J. 2010 SCOPUS

[P09] Managing Cultural Variation in 
Software Process Improvement: 
A Comparison of Methods for 
Subculture Assessment

Muller, S.;  
Kraemmergaard, P.; 
Mathiassen, L.

2009 SCOPUS

[P10] Software Process Improvement 
as Organizational Change: A 
Metaphorical Analysis of the 
Literature

Muller, S.; Mathiassen, 
L.; Balshoj, H.

2010 SCOPUS

Tabela 4. Publicações selecionadas após o 2º filtro.

2.6.4.1 ANÁLISE DA QUESTÃO DE PESQUISA QP1

Com relação à primeira questão de pesquisa “Quais os VOs que exercem influência positiva 
ou negativa nas iniciativas de MPS?”, foi possível perceber que todas as publicações relatam 
que os VOs exercem uma influência positiva nas iniciativas de MPS, como mostra a Tabela 
5. Nessa tabela, os valores foram associados a um ID para facilitar a descrição da análise 
dos resultados na continuidade do texto.
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ID Valor Organizacional Tipo de 
Influência Publicação 

VO1 Informação: Informação das decisões 
tomadas

POSITIVA [P02] [P03] [P10]

VO2 Supervisão: Acompanhamento das 
atividades planejadas 

POSITIVA [P02] [P08] [P10]

VO3 Disponibilidade: Disponibilidade e 
acessibilidade

POSITIVA [P09]

VO4 Respeito: Levar em consideração as 
questões pessoais dos funcionários

POSITIVA [P09]

VO5 Liberdade: Poder e liberdade de 
tomar decisão 

POSITIVA [P10]

VO6 Administração: Adoção de um estilo 
padrão de gestão 

POSITIVA [P01] [P04] [P05] 
[P06] [P07]

VO7 Hierarquia: Autoridade e hierarquia POSITIVA [P08] [P09]

Tabela 5. Tipo de influência dos VOs relatados nas publicações.

O valor VO6, que se refere à adoção de um estilo padrão de gestão, é o mais citado como 
fator de influência associado ao líder de projeto em iniciativas de MPS. Isso sugere que 
as organizações de software, ao contratarem um líder de projeto, precisam evidenciar 
claramente como este deve administrar a equipe que coordena.

Com relação ao valor VO1, os trabalhos [P02, P03 e P10] relatam que possuir um meio de 
comunicação eficaz, assegurando que os funcionários sejam informados sobre a iniciativa 
de MPS, contribui para o sucesso de uma iniciativa de MPS. Sobre o VO2, [P02, P08 e 
P10] descrevem que os gerentes de projetos ou a pessoa responsável pela iniciativa de 
MPS devem estar envolvidos em todas as fases da implementação da iniciativa de MPS, 
reforçando as chances de obter o sucesso.  De acordo com [P08 e P09], com relação 
aos valores VO3, VO4 e VO7, a disponibilidade, o compromisso e o respeito, por meio de 
consideração ao bem-estar dos funcionários, assim como a hierarquia bem definida, são 
características da cultura que devem estar de acordo com a estratégia e objetivos para o 
sucesso da melhoria de processo.

O trabalho de [P10], sobre o VO5, considera a importância da liberdade dos membros da 
organização de tomar decisão, como uma prática de gestão utilizada no desenvolvimento 
de software. Com relação ao VO6, os trabalhos [P01, P04, P05 e P07] relatam que a 
compreensão do contexto empresarial e organizacional é fundamental para alcançar o 
alinhamento entre as atividades da iniciativa de MPS e as estratégias de negócios, que 
por sua vez, é de muita importância para o sucesso dessas iniciativas. 

2.6.4.2  ANÁLISE DA QUESTÃO DE PESQUISA QP2

Para a segunda questão de pesquisa “Como são tratados os VOs, relacionados ao líder de 
projetos, em relação às iniciativas de MPS?”, das 10 publicações selecionadas após o 2º 
filtro, que envolvia o tratamento dos VOs durante a implementação de uma iniciativa de 
MPS, três publicações [P02, P03 e P04] citam o modo que as organizações de software 
tratam os VOs, e apenas três VOs (VO1, VO2 e VO6) são abordados por essas publicações, 
conforme mostra a Tabela 6.

A informação compartilhada entre os membros de uma organização de software, bem 
como os meios de comunicação, uma vez abordada de maneira padronizada por meio de 
recursos que apoiam a sua disseminação, é importante durante uma implementação de 
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iniciativas de MPS. Esse resultado reforça que informar os avanços e resultados obtidos 
por meio de um canal de comunicação eficiente facilita a avaliação e aumenta as chances 
de que o prazo estimado de uma avaliação seja cumprido, como discutido nos trabalhos 
de [P02, P03]. 

ID Como os VOs são Tratados
[P02] • VO1: Informar com antecedência à equipe de Garantia da Qualidade sobre 

a necessidade de adequação dos laudos de avaliação dos artefatos do 
projeto, para facilitar a avaliação e aumentar as chances de que o prazo 
estimado para a avaliação seja cumprido. 

• VO2: Manter uma monitoração constante sobre a execução do projeto por 
meio de um mecanismo de reporte de horas para facilitar o controle sobre 
a aderência do processo.

[P03] • VO1: Foi criada uma intranet para que todos os participantes da cooperativa 
pudessem trocar informação livremente, gerando assim um canal de 
comunicação. Pela intranet, foi possível trocar experiências, divulgar 
notícias, compartilhar material e enviar os comunicados das atividades do 
grupo. Foi importante incentivar a comunicação entre as empresas sem 
que a mesma dependesse do intermédio da IOGE (Instituição Organizadora 
de Grupo de Empresas), especialmente para troca de experiências.

[P04] • VO6: A adoção foi realizada em três fases. A primeira fase caracterizou-se 
pela realização dos treinamentos dos processos impactados. Na segunda 
fase iniciaram-se os ciclos de projetos de melhoria, utilizando a metodologia 
Six Sigma na implementação dos projetos DMAIC (Define, Measure, Analyse, 
Improve and Control) e DMADV (Define, Measure, Analyse, Design and Verify). 
Na terceira fase foi iniciada a seleção dos projetos pilotos. Essa estratégia 
foi adotada com o objetivo de avaliar a implantação dos processos em 
projetos que exigiam o suporte de uma arquitetura de processos robusta 
para o desenvolvimento de software.

Tabela 6. Como as organizações tratam os VOs

É possível observar que a supervisão por meio de mecanismo que auxilie o 
acompanhamento das atividades relacionadas a iniciativas de MPS contribui para 
alcançar um devido alinhamento das mesmas. Isso reforça o controle sobre a aderência 
do processo, abordado no trabalho de [P02].

Com relação à administração, manter a iniciativa de MPS adotando um estilo padrão 
de gestão, por meio de ferramentas ou metodologias de gerenciamento de projetos, 
contribui diretamente na institucionalização dos processos. Esse resultado reforça 
a utilização de estratégia de gestão para avaliar a implementação dos processos em 
projetos abordados por [P04].

2.6.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Organizações de software estão cada vez mais preocupadas em melhorar a qualidade de 
seus produtos e serviços para garantir aos seus clientes uma maior satisfação. Para isto, 
investem na adoção de iniciativas de MPS. Entretanto, investir nessas iniciativas, muitas 
vezes, não é suficiente pelo fato de que características organizacionais não são tratadas 
como deveriam para sua efetivação.  

Essas características organizacionais tomam inúmeras formas, e uma delas, podem ser 
os valores organizacionais, que compõe o núcleo da cultura organizacional e que devem 
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ser levados em considerações pelos líderes de projeto para que a organização consiga 
minimizar os riscos e garantir um maior grau de sucesso em iniciativas de MPS dentro 
da indústria de software. 

Os resultados obtidos com o estudo indicam que todos os 7 VOs relacionados ao papel 
de líder de projeto que foram selecionados para este estudo exercem uma influência 
positiva nas iniciativas de MPS, e que o a adoção de um estilo padrão de gestão é o mais 
citado como fator de influência no líder de projeto nessas iniciativas. Isso sugere que 
as organizações de software, ao contratarem um líder de projeto, precisam evidenciar 
claramente como este deve administrar a equipe que coordena.

Não obstante, durante a leitura das publicações identificadas foi possível perceber que 
o líder de projeto deve criar um canal de comunicação, mantendo sempre informado os 
integrantes da equipe sobre os procedimentos e avaliações da iniciativa de MPS.
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Abstract. The changes that have been occurring in business environments have motivated 
companies to modify its organizational structures and processes, thus, one notices that the 
adoption of agile methodologies is increasing among these companies. Agile methodologies 
prioritize software operation, and according to its manifesto, these methodologies are not 
document-oriented, thereby, making harder to implement a quality program like the MPS.Br. 
The main goal of this work is to verify the possibility of using agile methodologies at the MPS.
Br assessment process and to propose agile metrics that meet the objectives of Level F of MPS.
Br measurement process, based on the experience of certified companies, evaluators and 
implementors.

Resumo. As mudanças que estão ocorrendo nos ambientes de negócios têm motivado as 
empresas a modificar estruturas organizacionais e processos produtivos, desta forma, 
observa-se o aumento da adoção das metodologias ágeis nas empresas de desenvolvimento 
de software. As metodologias ágeis priorizam o funcionamento do software, e de acordo com 
o seu manifesto, estas metodologias não são orientadas a documentação, dificultando a 
implantação de um programa de qualidade como o MPS.Br. O objetivo deste trabalho é verificar 
a possibilidade de utilização de metodologias ágeis no processo de avaliação do MPS.Br e 
propor métricas ágeis que atendam aos objetivos do processo de medição do nível F do MPS.
Br, de acordo com a experiência de empresas certificadas, avaliadores e implementadores.

2.7.1. INTRODUÇÃO
Atualmente, percebemos que as mudanças que estão ocorrendo nos ambientes 
organizacionais, em especial na área de negócios, têm motivado as empresas de 
software a modificarem suas estruturas organizacionais e processos produtivos [SOFTEX 
2012] e como consequência, temos a adoção em massa das metodologias ágeis no 
desenvolvimento de software [VERSIONONE 2015].

Uma das principais preocupações da indústria de software é a garantia da qualidade do 
produto, pois hoje a maior parte das empresas atuantes no mercado utiliza esse tipo de 
indicador para gerir negócios, produtos e relacionamentos com clientes [De Abreu et al. 
2010]. Existem diversas medidas de garantia de qualidade fundamentais para o sucesso 
de qualquer tipo de projeto de software, entre elas, uma das mais simples e menos 
custosa, é a medição de software, responsável por auxiliar na tomada de decisões através 
dos dados levantados [De Abreu et al. 2010]. Observa-se que “um processo de medição 
eficaz ajuda a compreensão da habilidade de uma organização em desenvolver planos 
viáveis para executar e entregar os serviços acordados com seus clientes” [Trinkenreich 
and Santos 2014], e de acordo com a especificação do MPS.Br, o seu processo de medição 
é um dos principais processos para gerenciar as atividades do ciclo de vida de software e 
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avaliar a viabilidade dos planos de projeto [SOFTEX 2012].

 Neste contexto, chegamos a seguinte questão-problema: Quais são as métricas ágeis 
em uso pelas empresas certificadas que atendem os objetivos do processo de medição 
do nível F do MPS.Br? O objetivo deste artigo é propor métricas ágeis que atendam aos 
objetivos do processo de medição do nível F do MPS.Br, de acordo com a experiência 
de empresas certificadas, avaliadores e implementadores do programa. Os resultados 
alcançados por este trabalho poderão ajudar as empresas que utilizam metodologias 
ágeis e que visam a obtenção do nível F do MPS.Br. 

Este artigo é organizado da seguinte forma, a seção 2, descreve a fundamentação teórica 
que servirá como base para entendimento deste artigo. A seção 3 descreve a metodologia 
utilizada para a realização deste trabalho. A seção 4 apresenta os resultados obtidos, e 
por fim, a seção 5 apresenta as conclusões finais.

2.7.2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O MPS.Br é um programa criado para atender especificamente a indústria de software 
brasileira [SOFTEX 2012]. O programa possui modelos de qualidade, os quais apresentam 
um crescimento acumulado de adesão ao longo dos anos, até o final de 2015, foram 
concluídas 692 avaliações MPS.Br [SOFTEX 2016]. Este crescimento foi proporcionado 
por empresas que buscavam a melhoria do seu processo de desenvolvimento para o 
aumento da qualidade de seus produtos [SOFTEX 2012].

Observa-se uma crescente adoção das metodologias ágeis que pode ser confirmada 
mediante pesquisa realizada pela VERSIONONE (2015), que constatou que 94% das 
empresas pesquisadas afirmaram que utilizavam metodologias ágeis. De acordo 
com Xavier (2015), diversos fatores podem dificultar a implementação de modelos de 
qualidade nas organizações, devido à sua complexidade, e para Silva (2009) o fato das 
metodologias ágeis não serem orientadas à documentação, levam ao questionamento 
sobre a adaptação do uso destas metodologias juntamente com os modelos de qualidade. 
O uso das metodologias ágeis e a aderência às práticas do MPS.Br pode ser uma boa 
estratégia para a sobrevivência das pequenas e médias empresas do setor tecnológico 
brasileiro, evitando a burocracia excessiva das metodologias tradicionais [Silva et al. 
2009].

2.7.2.1 MEDIÇÃO DE SOFTWARE 

A medição de software é a avaliação quantitativa de aspectos do processo e produtos 
da engenharia de software, permitindo seu melhor entendimento e auxiliando no 
planejamento, controle e melhoria do que é produzido [Bass 1999]. Segundo Rocha 
e Barcellos (2012), o ato de medir está presente em vários aspectos da vida humana. 
Segundo o IEEE (1990), o fornecimento das informações quantitativas a respeito do 
produto e do processo, torna mais clara e objetiva a avaliação da qualidade do software, 
o que faz com que a qualidade do produto se torne mais visível aos interessados. Em 
pesquisa realizada em 2012 pela Câmara Americana de Comércio [AMCHAM 2012] com 
44 executivos da área de tecnologia da informação, 73% dos entrevistados afirmaram 
que a medição e o desenvolvimento de indicadores de desempenho fazem parte da 
política das suas empresas.

Para Mcgarry (2002), medições de software fornecem informações objetivas que auxiliam 
os gestores de projetos nos seguintes aspectos:

• Comunicação efetiva através das informações.
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• Acompanhamento dos objetivos através da medição dos processos e produtos.

• Identificação e correção dos problemas de forma antecipada.

• Suporte na tomada de decisões.

• Justificativas para as decisões tomadas.

Na engenharia de software, as medidas são usadas para entender e controlar processos, 
produtos e projetos [ROCHA; SOUZA; BARCELOS, 2012], e de acordo com Feitosa (2004), 
os ganhos que podem ser obtidos através de técnicas de medição são grandes, desde a 
execução operacional até o gerenciamento estratégico das organizações. 

2.7.2.2.1 Medição nos processos ágeis

A principal prioridade do desenvolvimento ágil é satisfazer o cliente através da entrega 
de valor no seu produto [Beck 2001], entretanto sem medição não é possível controlar de 
forma direta a entrega dos benefícios para o cliente [Kulas 2012]. Segundo Sato (2007), 
não é tarefa simples encontrar maneiras eficazes de avaliar o processo e a equipe de 
desenvolvimento e a escolha da melhor forma de medição é responsabilidade do time 
completo. Com base em pesquisas realizadas, Hartman e Dymond (2006) propuseram 
características que devem ser observadas na escolha de métricas para as equipes, 
algumas dessas características são: Adotar métricas fáceis de coletar, Medir o valor do 
produto ou processo e Adotar medidas de resultado, não de saída.

2.7.3. METODOLOGIA
Esta seção apresenta a metodologia seguida para a realização deste trabalho. A 
metodologia utilizada foi composta pelas fases ilustradas na figura 1. Cada fase será 
detalhada nos tópicos a seguir.

 

Figura 1 – Metodologia seguida.

2.7.3.1 REVISÃO DA LITERATURA

Com o objetivo de aprofundar os conhecimentos teóricos sobre MPS.Br e seu processo de 
Medição, foram realizados estudos nas áreas de metodologias ágeis, medição e modelos 
de maturidade. Esta revisão foi baseada em publicações disponíveis no Google Scholar, 
IEEE e nos anais dos congressos WAMPS (Workshop Anual do MPS) e SBQS (Simpósio 
Brasileiro de Qualidade de Software). 

2.7.3.2 SURVEYS

Por ser uma pesquisa de natureza qualitativa, optou-se por realizar um levantamento do 
tipo survey. Segundo  Bryman (1989), uma survey pode ser definida como:

... a pesquisa de survey implica a coleção de dados (...) em um número de 
unidades e geralmente em uma única conjuntura de tempo, com uma visão 
para coletar sistematicamente um conjunto de dados quantificáveis no que 
diz respeito a um número de variáveis que são então examinadas para 
discernir padrões de associação. ... [BRYMAN, 1989, p. 104]
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Ainda segundo Bryman (1989), a amostragem de uma população tem elevada importância 
na coleta de dados. Marconi e Lakatos (2010) sugerem que seja realizada uma avaliação 
dos questionários antes da aplicação, na expectativa de minimizar possíveis falhas 
referentes ao seu conteúdo. Essa avaliação do questionário foi realizada por especialistas 
nas áreas de medição e modelos de qualidade, ou seja, professores e pesquisadores 
desta área. Após a avaliação, cada questionário foi submetido a testes, sendo aplicados 
inicialmente para avaliar a estrutura e dinâmica de submissão de cada um deles, com o 
objetivo de identificar possíveis brechas para evitar a perda de dados. Essa avaliação foi 
feita profissionais que estavam fora dos grupos de pesquisa, engenheiros de testes e de 
software, com dez anos de experiência em média e com titulações que variavam entre 
bacharelado e mestrado.

Nesse contexto, foram realizadas duas Surveys1, a primeira teve o seu questionário, 
desenvolvido com base na revisão da literatura (fase 1 da metodologia de pesquisa) 
e destinado a empresas certificadas no MPS.Br no nível F (ou superior, sempre que a 
empresa tenha sido certificada no processo de medição). O principal objetivo deste 
questionário foi verificar a utilização das metodologias ágeis no processo das empresas 
certificadas e a identificação das métricas ágeis utilizadas para atender os objetivos do 
processo de Medição do MPS.Br. Para a descrição da forma de utilização das métricas 
utilizadas, por haver algumas lacunas nas respostas, foi utilizada a técnica de teoria 
fundamentada, a qual, segundo Glaser (1967), é utilizada para o desenvolvimento de 
uma teoria a partir de dados qualitativos. Para o desenvolvimento destas descrições, a 
teoria foi desenvolvida tomando como base as revisões bibliográficas e a experiência 
profissional nas áreas das metodologias ágeis e medição. Desta forma, foi possível a 
descrição da utilização das métricas apresentadas pelas empresas pesquisadas e a 
criação do segundo questionário. 

A segunda survey teve o seu questionário criado com o objetivo de avaliar as práticas 
apresentadas pelas empresas no primeiro questionário, verificando assim a possibilidade, 
na opinião dos respondentes, do uso de metodologias ágeis para a avaliação no MPS.
Br e a validade na utilização das métricas escolhidas pelas empresas. Para isso, foi 
utilizada a escala Likert [McLeoud 2008], em que o respondente deve escolher uma das 
alternativas: “concordo totalmente”, “concordo”, “não discordo nem concordo”, “discordo” 
e “discordo totalmente”. Os questionários das Surveys foram enviados via e-mail para 
os dois grupos. Os endereços de e-mail das empresas, avaliadores e implementadores, 
foram encontrados no site do SOFTEX.

2.7.3.3 CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

Na terceira fase, as respostas dos dois questionários foram analisadas e categorizadas, 
com o objetivo de extrair as contribuições deste trabalho. Por meio das respostas do 
primeiro questionário, foram identificadas as métricas candidatadas à avaliação realizada 
pelo segundo questionário. Com base no segundo questionário, as métricas identificadas 
foram ordenadas de acordo com os melhores resultados de concordância (concordância 
total ou parcial). Por fim, as métricas e suas práticas de utilização que foram identificadas 
no primeiro questionário, passaram por modificações para se adequarem as sugestões 
coletadas junto aos avaliadores e implementadores, por meio da análise das respostas 
obtidas no segundo questionário. Desta forma, foram definidas as métricas (e suas 
práticas de utilização).

1 Questionários da primeira e segunda survey disponíveis nos links: https://goo.gl/7ad0Mh e https://goo.
gl/2rdehV respectivamente



89

2.7.4. RESULTADOS
Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir dos questionários aplicados a 
empresas certificadas, avaliadores e implementadores.

2.7.4.1 CONJUNTO DE MÉTRICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE 
MEDIÇÃO NÍVEL F DO MPS.BR

O conjunto de tópicos exibido a seguir pormenoriza as métricas ágeis identificadas neste 
trabalho, assim como suas práticas de utilização. O conjunto representa uma listagem 
de práticas aderentes ao processo de medição nível F do MPS.Br.

2.74.1.1 Burndown:

• Descrição: Representação gráfica da quantidade dos itens de backlog em aberto 
por tempo da sprint, com o objetivo de medir o progresso do trabalho no dia a dia.

• Coleta: Ao final do dia, os membros da equipe atualizam o quadro de atividades 
(manual ou informatizado) com suas atividades finalizadas. Os registros das 
atividades completas servirão de entrada para a geração do burndown corrente no 
time ágil.

• Armazenamento: Numa ferramenta informatizada, junto com a indicação da sprint 
corrente. 

• Análise: Verificar a curva criada, e em caso de desvios acentuados face ao ideal, 
rever o processo de estimativa adotado.

• Comunicação: Diariamente nas reuniões de acompanhamento.

2.7.4.1.2 Velocidade:

• Descrição: Soma das estimativas das estórias de usuários entregues com sucesso em 
uma sprint, com o objetivo de contribuir para a melhoria da produtividade do time 
por meio da comparação dos resultados com outras equipes e do acompanhamento 
do impacto de variações pessoal na produtividade. 

• Coleta: Ao final de cada sprint é coletado pelo responsável o número de estórias 
finalizadas pelo time, por meio de consultas na ferramenta informatizada em uso.

• Armazenamento: Numa ferramenta informatizada.

• Análise: A velocidade obtida deverá ser comparada com as faixas de resultados 
esperados pela empresa.

• Comunicação: Sprint retrospective.

2.7.4.1.3 Densidade de Defeitos:

• Descrição: Indicativo do número de defeitos identificados por ferramentas de 
análise estática no código produzido durante a sprint, com o objetivo de ajudar no 
processo de melhoria do código produzido pelo time ágil.

• Coleta: Ao final de cada sprint são coletados os resultados obtidos pela execução 
das ferramentas de análise de código estático.

• Armazenamento: No repositório do projeto ou numa ferramenta informatizada.
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• Análise: Os resultados deverão ser comparados com as faixas esperadas pela 
empresa.

• Comunicação: Sprint retrospective.

2.7.4.1.4 Lead Time:

• Descrição: Tempo decorrido da data de abertura do pedido do cliente até a 
disponibilização do trabalho realizado, com o objetivo de acompanhar o desempenho 
do atendimento ao cliente pelo time ágil.

• Coleta: Obter a data da abertura e finalização dos pedidos do cliente na ferramenta 
informatizada.

• Armazenamento: Numa ferramenta informatizada.

• Análise: O pedido realizado pelo cliente deverá ser atendido nos prazos estabelecidos 
pela empresa.

• Comunicação: Sprint retrospective.

2.7.4.1.5 Cycle Time:

• Descrição: Tempo decorrido do início do tratamento da funcionalidade até a 
finalização do seu desenvolvimento, com o objetivo de acompanhar o desempenho 
do time ágil.

• Coleta: Obter a data de início e fim do desenvolvimento da funcionalidade numa 
ferramenta informatizada.

• Armazenamento: Numa ferramenta informatizada.

• Análise: O tempo decorrido, deverá ser compatível com os prazos estabelecidos 
pela empresa.

• Comunicação: Reuniões de acompanhamento diárias.

2.7.4.1.6 Problemas e itens bloqueados:

• Descrição: Representação gráfica do acumulado de impedimentos reportados 
sobreposto as atividades bloqueadas, com o objetivo de identificar riscos ao projeto.

• Coleta: Identificar junto aos membros da equipe qualquer impedimento que impeça 
o avanço das atividades.

• Armazenamento: Numa ferramenta informatizada.

• Análise: Impedimentos que representem riscos ao projeto deverão ser tratados o 
mais breve possível.

• Comunicação: Reuniões de acompanhamento diárias.

2.7.4.1.7 Número Acumulado de Defeitos:

• Descrição: Total de defeitos encontrados em um determinado período ou ciclo de 
testes, com o objetivo de ajudar na melhoria da qualidade do produto.

• Coleta: Identificar o número de defeitos abertos numa ferramenta informatizada, 
durante a sprint.
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• Armazenamento: Numa ferramenta informatizada.

• Análise: O número obtido deverá ser compatível com a expectativa da empresa.

• Comunicação: Sprint retrospective.

2.7.4.1.8 Running Tested Features:

• Descrição:  Indicativo do número de funcionalidades com valor de negócio que 
foram disponibilizadas com sucesso para o cliente, com o objetivo de acompanhar 
a qualidade do produto.

• Coleta: Obter o número das funcionalidades testadas e aprovadas na ferramenta 
informatizada, durante a sprint.

• Armazenamento: Numa ferramenta informatizada.

• Análise: O número obtido deverá ser compatível com a expectativa da empresa.

• Comunicação: Sprint retrospective.

As métricas apresentadas e suas práticas de utilização, foram baseadas nas informações 
colhidas através das duas Surveys realizadas neste trabalho (e especificadas na 
metodologia de pesquisa, capítulo 3). Vale ressaltar que esses dados podem e devem 
ser atualizados no decorrer do projeto, e algumas alterações podem ser necessárias de 
acordo com algumas variáveis do projeto, tais como o processo/metodologia utilizada, a 
disponibilidade de ferramentas e outras.

2.7.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho propôs um conjunto de métricas ágeis aderentes ao processo de 
Medição nível F do MPS.Br, de acordo com empresas certificadas a partir do nível F e 
implementadores e avaliadores do MPS.Br. Foi verificado neste trabalho, que na prática, 
é possível utilização das metodologias ágeis para a avaliação no MPS.Br, assim como já 
constatado por Silva et al. (2009) e Vieira (2014).

Por meio do primeiro questionário, observou-se que as metodologias ágeis são 
frequentemente utilizadas por empresas no processo de avaliação. Por meio do segundo 
questionário, foi possível confirmar a aderência das métricas utilizadas pelas empresas 
e a possível utilização das metodologias ágeis para a avaliação no MPS.Br.  Diante dos 
resultados obtidos, foi possível confirmar a possibilidade de utilização das metodologias 
ágeis e identificar um conjunto de métricas ágeis para utilização no processo de avaliação 
do MPS.Br, no nível F.

Observou-se também que as métricas identificadas neste trabalho representavam 
o cenário das empresas no que diz respeito à medição de software, e viabilizavam a 
conivência entre os objetivos da avaliação do processo de medição do MPS.Br nível F com 
o cotidiano dos times ágeis. Desta forma, o conjunto de métricas apresentado poderá 
ajudar as empresas que visam o processo de avaliação do MPS.Br, como uma proposta 
para o suporte ao resultado esperado MED2, que exige a definição de um conjunto 
adequado de medidas orientado pelos objetivos de medição da empresa. Cada métrica 
identificada foi documentada conforme seus objetivos, procedimentos de coleta, análise, 
comunicação e armazenamento, atendendo assim os resultados esperados do processo 
de Medição do nível F do MPS.Br.

Como limitações, observou-se a baixa disponibilidade para contato dos representantes 
das empresas certificadas no processo de medição do MPS.Br, assim como a restrição 
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de tempo desses profissionais para a contribuição neste trabalho, dificultando desta 
forma a obtenção de resultados mais detalhados. Como trabalhos futuros, observa-se a 
necessidade da condução de estudos de caso em empresas, com base na aplicação do 
conjunto de métricas proposto.
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