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RESUMO
As certificações da capacidade do processo de desenvolvimento de software
(PDSW), obtidas pela empresa com base em projetos realizados, não garantem a
capacidade de uma configuração do processo que será utilizada para um projeto
específico. Esta pesquisa se propõe a produzir um conjunto de perfis de processos
catalogados, que possam ser reutilizados para apoiar a avaliação do PDSW de uma
organização ou na avaliação da configuração proposta deste processo para um
projeto específico. O perfil de processo é elaborado a partir da extração de requisitos
de um modelo de referência de processos, no caso desta pesquisa a norma ABNT
NBR ISO/IEC 15504, e de sua representação gráfica, o Softgoal Interdependency
Graph (elemento do NFR-framework), de forma que possa expressar os requisitos
do processo, suas inter-relações, seus estados de satisfação, a propagação destes
estados e as conseqüências das decisões tomadas em relação à configuração do
processo. Como resultado esperado, tem-se um conjunto de perfis reutilizáveis para
apoio às avaliações de processos de desenvolvimento de software e suas
configurações que, tendo sua viabilidade confirmada, pode constituir um
componente do método requerido na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 para o
tratamento dos requisitos.

Palavras-chaves: avaliação do processo de software, NFR-framework, ISO/IEC
15504, reuso, requisitos, Softgoal Interdependency Graph.

7

ABSTRACT
Application of the NFR-framework and ISO/IEC 15504 to promote the reuse
of software process profile
The certification related to process capability for software development,
obtained by the company based on projects evaluated, does not guarantee the same
level of capability to the process that will be used for a specific project. This research
aims to produce a set of catalogued process profiles that can be reused to support
the evaluation of the company’s software development process or the proposed
configuration of this process for a specific project. The profile process is drawn from
requirements extracted from a reference model for processes, in the case of this
study, the standard ISO / IEC 15504 and its graphical representation, the Softgoal
Interdependency Graph (NFR-framework element ), so that it can express the
requirements of the process, their interrelationships, their state of satisfaction, the
propagation of these states and the consequences of decisions taken in relation to
the configuration process. As a expected result, there is a reusable set of process
profiles to support the assessment of software development processes and their
settings. Having its viability confirmed, it may be a component of the method required
in the standard ISO / IEC 15504 for the treatment of the requirements.
Keywords: evaluation of the software process, NFR-framework, ISO / IEC 15504,
reuse, requirements, Softgoal Interdependency Graph.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Mainbaum (2007) afirma que como o software vem invadindo mais e mais
áreas do dia a dia das pessoas, a certificação de software emerge como uma das
mais importantes questões para governos, indústrias e consumidores. Existe um
crescente comércio de serviços relacionados ao desenvolvimento de software.
Segundo Villalón, Agustín, Hurtado, e Gilabert (2009), está crescendo o número de
organizações que decidem adquirir soluções de tecnologia (desenvolvimento,
manutenção e serviços relacionados à aquisição de software) ao invés de
desenvolver internamente, como resultado de estratégias de negócios que têm por
objetivo comum a eficiência organizacional.
O comércio internacional de produtos e serviços entre os países é disciplinado
por meio de acordos, a exemplo da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais
Multilaterais que produziu, por meio da Divisão de Atos Internacionais da OMC
(Organização Mundial do Comércio), o documento “Acordo Sobre Barreiras Técnicas
Ao Comércio” que reconhece e fomenta o uso de normas internacionais como
facilitadoras do curso do comércio (MRE, 1994). O Brasil, em conformidade com o
acordo firmado, alterou suas leis relacionadas a licitações, por meio da Medida
Provisória Nº 495 de 19 de julho de 2010, de forma que possa ser estabelecida uma
margem preferencial para produtos e serviços que atendam a normas técnicas
brasileiras (BRASIL, 2010). A ABNT é o órgão reconhecido pela OMC para
publicação de normas técnicas no Brasil (ISONET, 2011).
A norma técnica brasileira relacionada ao comércio de serviços de
desenvolvimento de software, no que tange à avaliação do Processo de
Desenvolvimento de Software (PDSW), é a ABNT NBR ISO/IEC 15504 Tecnologia da
informação – Avaliação de processo, porém, requer o uso de um método de apoio
para a realização das avaliações.
“A fim de satisfazer os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, também se
faz necessário um processo documentado sustentando outros requisitos da
ABNT NBR ISO/IEC 15504-2. Essa necessidade pode ser satisfeita, por
exemplo, através da adoção de um método de apoio para a realização das
avaliações.” (NBR-15504-5, 2008 p.3).
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Dentre os métodos utilizados para apoio às avaliações de conformidade à
norma ISO/IEC 15504, podemos citar o OOSPICE (Software Process Improvement
and Capability dEtermination for Object Oriented / component based software
development)

para

desenvolvimento

baseado

em

componentes,

o

S4S

(SPICEforSPACE) para indústria espacial, assim como métodos adaptados para
pequenas e médias empresas, tais como o RAPID (Rapid Assessment for Process
Improvement for software Development) , o SPINI (Na approach for SPI Inititiation), o
TOPS (Toward Organised Processes in SMEs) e o MARES (Metodologia de
Avaliação de Processos de Software) (ANACLETO, 2005). Um ponto comum entre
estes métodos é a representação do perfil do processo, que é o conjunto de valores
dos atributos de processo para um processo avaliado (NBR-15504-1, 2008). A
Figura 01 mostra um exemplo de representação de um conjunto de perfis de
processo.

Figura 1 - Exemplo de representação de perfis de processos
Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 15504-4 (NBR-15504-4, 2008)

O perfil de processo na forma como é apresentado nos métodos de apoio
citados, atende ao que é requerido na parte 2 da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504
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em relação à apresentação dos resultados da avaliação: “Um Modelo de Avaliação
de Processo deve prover um mecanismo formal e verificável para a representação
dos resultados de uma avaliação como um conjunto de pontuações de atributos de
processo para cada processo” (NBR-15504-2, 2008 p.15). Porém, na parte 3 da
norma, é solicitada rastreabilidade adicional:
“Convém apresentar o perfil de processo em formato que permita a
interpretação direta de seu significado e valor. Os requisitos para construção
do Modelo de Avaliação de processo asseguram que os indicadores são
rastreáveis às declarações de propósitos e produtos de saída no Modelo de
Referência de processo e aos atributos de processo na ABNT NBR ISO/IEC
15504-2, seção 5. Nesta seção, rastreabilidade adicional é requerida entre as
pontuações de atributos e a evidência objetiva utilizada. Isto é requerido para
justificar os julgamentos do avaliador e prover a base para repetibilidade. Em
outras palavras, uma verificação ou repetição da pontuação por uma terceira
parte poderia rastrear toda a evidência associada a uma pontuação de
atributos e presumivelmente iria chegar aos mesmos resultados. Outrossim,
para facilitar esta rastreabilidade e para proporcionar confiança na presença
efetiva de um indicador, é requerido que, para cada atributo pontuado, seja
registrada a ligação entre os indicadores e as evidências objetivas.” (NBR15504-3, 2008 p.8).

Uma vez que os elementos do processo são inter-relacionados (NBR-15504-5,
2008), o grau de satisfação de um elemento tem influência nos demais elementos e
conseqüentemente na capacidade do processo como um todo. A representação do
perfil de processo segregada de seus elementos, inter-relações, notas e
propagações, não explicita suas relações de causa e efeito, e, desta forma, não
permite a identificação do impacto na capacidade do processo, quando da
configuração deste processo para um projeto específico, momento em que o
responsável pelo PDSW decide sobre quais práticas serão ou não adotadas e quais
produtos de trabalho serão ou não gerados, dentre outros aspectos que afetam em
algum grau a capacidade do processo decorrente.
Segundo Oscar Pedreira, Mario Piattini, Miguel R. Luaces e Nieves R. Brisaboa
(2007), as adaptações dos processos constituem um problema vital para
organizações que possuem certificações do tipo ISO, pois, os desvios em relação
aos processos definidos podem resultar problemas graves para a manutenção de
suas certificações. Os autores citam a falta de um arcabouço que assegure que o
PDSW configurado, para uso em um projeto específico, mantém a conformidade
com o processo definido para a organização, e afirmam que as pesquisas nessa
área são limitadas, fazendo com que este ainda seja um problema em aberto
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1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é produzir um conjunto de perfis de processos,
compostos de elementos da ABNT NBR ISO/IEC 15504 representados em gráficos
Softgoal Interdependency Graph (SIG), elemento do NFR-framework (CHUNG,
2000), que sirvam de apoio à avaliação de requisitos de PDSW.
Cada perfil de processo deverá explicitar os requisitos extraídos da norma com
suas contribuições, inter-relações, estados de satisfação e propagação dos estados,
de forma que possa ser utilizado na avaliação do processo adotado pela
organização e reutilizado para avaliar os impactos das decisões de configuração do
processo para um projeto específico.

1.3 Contribuições
Tendo sido a viabilidade do uso do NFR-framework com a norma ISO/IEC
15504 confirmada, o conjunto de perfis de processos resultante desta pesquisa pode
constituir um elemento do método de apoio requerido pela norma.
O NFR-framework foi originalmente concebido para tratar requisitos não
funcionais (RNF) de software. A possibilidade de sua utilização em um contexto de
requisitos de processos é citada pelos autores no livro (CHUNG, 2000), porém na
bibliografia pesquisada não foi identificada uma aplicação prática dos elementos do
NFR-framework em requisitos de capacidade de processo. Este trabalho poderá
constituir um exemplo prático de tal aplicação.

1.4 Método de trabalho
Esta pesquisa tem o propósito explanatório de proporcionar maior familiaridade
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito e assim confirmar ou não a
viabilidade do uso dos perfis de processo propostos. Na maioria dos casos, essas
pesquisas envolvem (a) levantamento bibliográfico, (b) entrevistas com pessoas que
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, (c) análise de exemplos
que estimulem a compreensão e tendem a assumir a forma de pesquisa bibliográfica
ou de estudo de caso (GIL, 2009).
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No caso desta pesquisa, a aplicação dos perfis de processos propostos é
observada no PDSW de uma empresa, sendo que a aplicação dos perfis de certa
forma interage com o contexto. O método técnico utilizado é de estudo de caso, que
segundo Per Runeson e Martin Höst (2008), caracteriza-se por investigar um
fenômeno contemporâneo no seu contexto, sendo que a fronteira entre o fenômeno
e o seu contexto não é muito clara, e a informação é obtida a partir de poucas
entidades, pessoas, grupos, organizações, dentre outras.
Esta pesquisa utiliza como referência a norma NBR ISO 19011 (2002), e um
guia para realizar pesquisas de estudo de caso em engenharia de software
(RUNESON, 2008), como referências para delinear e conduzir o estudo de caso.
Embora a norma NBR ISO 19011 tenha por título “Diretrizes para auditorias de
sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental”, ela é aplicável em outros contextos
de avaliações, conforme consta em seu texto, no item 1 Objetivo e campo de
aplicação:
“A aplicação desta Norma para outros tipos de auditorias é possível, em
princípio, contanto que, em tais casos, seja dada consideração especial à
identificação da competência necessária aos membros da equipe de
auditoria.” (NBR-19011, 2002 p.2).

As atividades previstas para esta pesquisa são descritas a seguir:
- Pesquisa bibliográfica. Esta atividade tem por objetivo o detalhamento de
contextos, conceitos e definições relacionados às exigências impostas aos PDSW,
ao tratamento de requisitos dessa natureza e à avaliação do processo. O material
analisado serve de subsídio para as demais etapas da pesquisa.
- Transformação da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 em requisitos. Esta
atividade tem por objetivo a identificação dos tipos de requisitos constantes na
norma, as inter-relações de contribuição ou dependência entre os requisitos, assim
como os critérios de atribuição de estados de satisfação desses requisitos, que,
segundo esta norma, resultam no nível de capacidade do processo. O conjunto de
requisitos, suas categorias e formas de avaliação constituem os elementos
representados no perfil de processo proposto nesta pesquisa.
- Seleção de elementos do Arcabouço NFR-framework para o tratamento de
requisitos de capacidade de processo. Esta atividade tem por objetivo identificar os
elementos de tratamento de RNF de software do NFR-framework que se apliquem
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ao conjunto de requisitos, categorias, inter-relações e formas de avaliação
identificados na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504. Todo elemento selecionado do
arcabouço deve ser justificado, assim como eventuais adaptações. Estes são os
elementos estruturais para a elaboração dos perfis de processos na forma como são
propostos nesta pesquisa.
- Construção do conjunto de perfis de processos propostos. Esta atividade faz
uso do SIG, previsto no NFR-framework, para a elaboração dos perfis de processos
que devem contemplar os requisitos identificados na norma ABNT NBR ISO/IEC
15504 e representá-los por meio da utilização dos elementos selecionados do NFRframework. Cada perfil de processo resultante desta atividade constitui um elemento
para a avaliação da capacidade do PDSW, conforme proposto nesta pesquisa.
- Realização do estudo de caso. Esta atividade é sub-dividida em 5 blocos
principais (RUNESON, 2008):
1. Planejamento do estudo de caso: são definidos os objetivos e é planejado o
estudo de caso;
2. Preparação para a coleta de dados: são definidos procedimentos e
protocolos para a coleta de dados;
3. Coleta das evidências: execução da coleta de dados no caso em estudo;
4. Análise dos dados coletados;
5. Elaboração do relatório.
A fim de que a aplicação dos perfis de processo seja realizada no contexto de
uma avaliação formal, a atividade de coleta das evidências considera as seguintes
atividades, previstas no capítulo 6 da norma NBR ISO 19011:
6.2 Iniciando a auditoria (avaliação);
6.3 Realizando a análise crítica de documentos;
6.4 Preparando atividades da auditoria (avaliação) no local;
6.5 Conduzindo atividades da auditoria (avaliação) no local;
6.6 Preparando, aprovando e distribuindo o relatório da auditoria (avaliação);
6.7 Concluindo a auditoria (avaliação).
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1.5 Organização do trabalho
O capítulo 2, Padronização do Processo de Desenvolvimento de Software
(PDSW), apresenta o contexto atual do PDSW em relação às necessidades de
padronizações e certificações requeridas por parte dos clientes, setores de atuação
e governos, dentre outras partes interessadas no PDSW.
O capítulo 3, Avaliação do PDSW Segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC
15504, apresenta métodos de avaliação da capacidade do PDSW conforme a
Norma ABNT NBR ISO/IEC 15504, e detalha os principais elementos desta norma,
dentre os quais, indicadores de execução, indicadores de capacidade, critérios de
avaliação e forma de atribuição da capacidade do processo.
O capítulo 4, Análise dos Requisitos de Avaliação de PDSW, propõe uma
representação e tratamento dos requisitos para uma avaliação de PDSW,
considerando

suas

contribuições,

inter-relações,

estados

de

satisfação

e

propagação dos estados de satisfação, dentre outros aspectos.
O capítulo 5, Construção dos Perfis de Processos Propostos, apresenta e
detalha a criação de um conjunto de perfis de processos a partir da norma ABNT
NBR ISO/IEC 15504, utilizando os elementos selecionados do arcabouço NFRframework.
O capítulo 6, Estudo de Caso, apresenta a aplicação de um conjunto de perfis
de processos em uma avaliação da capacidade do PDSW de uma empresa.
O capítulo 7, Considerações Finais, apresenta as conclusões sobre o trabalho,
limitações, e sugestões para trabalhos futuros
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2 PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
(PDSW)
Neste capítulo é apresentada uma visão sobre o PDSW, o papel dos padrões e
certificações no contexto do comércio de serviços de desenvolvimento de software e
a necessidade de aferir a conformidade do PDSW quando da configuração para um
projeto específico.

2.1 O PDSW no contexto do comércio de serviços
Barry Boehm (2006) apresenta a evolução da engenharia de software em forma
hipóteses que seguem um padrão de tese (é por isso que as coisas acontecem da
maneira como são feitas), antítese (a tese falha em alguns aspectos importantes) e
síntese (é um híbrido que capta o melhor da tese e da antítese, evitando seus
defeitos). O autor inicia a representação na década de 50, em que a tese vigente
era de que a engenharia de software era semelhante à engenharia de hardware, e
portanto o PDSW era análogo ao processo de desenvolvimento de hardware, até os
dias de hoje, em que diferentes modalidades de PDSW podem ser selecionadas
para uso em um projeto em função do contexto de negócio, porte do projeto, setor
de atuação da empresa, legislação vigente, dentre outros critérios. A evolução da
engenharia de software é sintetizada pelo autor conforme o pensamento
predominante da década:
Anos 1950 - Tese: Engenharia de Software é semelhante à Engenharia de
Hardware.
Anos 1960 – Antítese: Codificar e Consertar.
Anos 1970 – Síntese e Antítese: Formalismo e Processo Cascata.
Anos 1980 – Síntese: Produtividade e Escalabilidade.
Anos 1990 – Antítese: Processos Seqüenciais X Processos Concorrentes.
Anos 2000 – Antítese e Síntese parcial: Agilidade e Valor.
Anos 2010 em diante – Antítese e Síntese Parcial: Globalização e Sistemas de
Sistemas.
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Segundo o autor, a conectividade global provida pela Internet a baixo custo
possibilita maior economia de escala e influencia as estratégias de produtos e
processos das organizações. A independência da localidade em que o software será
desenvolvido ou do local em que será executado, abre perspectivas de exploração,
por meio da terceirização globalizada, de centros de competências em tecnologias
específicas, locais de menores salários e/ou menores custos de infra-estrutura para
desenvolvimento, operação e suporte.

A habilidade das organizações e seus

produtos, sistemas e serviços para competirem, adaptarem e sobreviverem,
dependerá de forma crescente do software e da habilidade de integrar sistemas de
uso intensivo de software com sistemas de sistemas (SOS) desenvolvidos para cada
domínio de negócio.
A natureza dos produtos e processos deve evoluir de forma a complementar
competências relacionadas à adaptação às diversas culturas em dimensões como:
individualismo e coletivismo, masculino e feminino, poder, distancia, aversão a
incertezas, orientação a longo-prazo, dentre outras. Segundo Bohen (2006), o uso
intensivo de terceirização de serviços impõe alguns desafios, dentre os quais o
estabelecimento de padrões para processos colaborativos globais, com o
compartilhamento de visões e confiança mútua, mecanismos de contratos com
incentivos, sincronização de mudanças em múltiplos fusos horários, sensibilidade à
cultura e orientação à colaboração “groupware”.
Boehm (2006) aponta os padrões desenvolvidos pela ISO (International
Organization for Standarization) / IEC (International Electrotechnical Commission), a
exemplo das normas 12207 (Standard for Information Technology – Software Life
Cycle Processes, 1995), e 15228 (Systems Engineering – System Life Cycle
Processes,

2002)

como

opções

para

situar

sistemas

e

processos

de

desenvolvimento de software no contexto das organizações, assim como o
arcabouço Zachman e o RM-ODP (Reference Model for Open Distributed
Processing), como padrões que possibilitam que as organizações se reinventem em
um ambiente de transformação orientado a redes de sistemas de sistemas.
Davenport (2005) identifica que a terceirização de processos desponta no final
do século 20 como um meio de atingir mais rapidamente benefícios em termos de
redução de custos e melhorias, quando comparada à abordagem de melhoria
contínua TQM (Total Quality Management), ou à reengenharia. Um conjunto de
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processos padronizados deve ser estabelecido de forma que as empresas possam
comparar os provedores de serviços, e avaliar os custos e benefícios do processo
que estiver sendo terceirizado.
A Organização Mundial do Comércio (OMC) reconhece o uso de normas
internacionais como instrumento para facilitar o comércio de bens e serviços entre os
países, conforme o documento “Acordo Sobre Barreiras Técnicas Ao Comércio”
(MRE, 1994), do qual o Brasil é Membro signatário, e como tal, promulgou e
incorporou o acordo em sua legislação na forma do decreto 1355 em 30/12/1994
(BRASIL, 1994). Esse decreto reconhece as normas técnicas como facilitadoras do
curso do comércio internacional, encoraja o desenvolvimento de normas
internacionais e sistemas de avaliação de conformidade e estabelece em seu Artigo
2 “Preparação, Adoção e Aplicação de Regulamentos Técnicos por Instituições do
Governo Central” que:
“2.4 Quando forem necessários regulamentos técnicos e existam normas
internacionais pertinentes ou sua formulação definitiva for iminente, os
Membros utilizarão estas normas, ou seus elementos pertinentes, como base
de seus regulamentos técnicos, exceto quando tais normas internacionais ou
seus elementos pertinentes sejam um meio inadequado ou ineficaz para a
realização dos objetivos legítimos perseguidos, por exemplo, devido a fatores
geográficos ou climáticos fundamentais ou problemas tecnológicos
fundamentais.” (MRE, 1994)

O Brasil alterou as leis relacionadas às licitações públicas 8.666, de 21 de
junho de 1993, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de
2004, por meio da Medida Provisória Nº 495 de 19 de julho de 2010 que estabelece
a possibilidade de margem preferencial, limitada a até vinte e cinco por cento acima
do preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros, para produtos e
serviços que atendam a normas técnicas brasileiras.
“§ 5º Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecida
margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais
que atendam a normas técnicas brasileiras.” (BRASIL, 2010)

A norma técnica brasileira ABNT NBR ISO/IEC 15504, referente à avaliação
do PDSW, tem sido designada para satisfazer as necessidades de adquirentes,
fornecedores e avaliadores, e seus requisitos individuais a partir de uma única fonte
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(NBR-15504-1, 2008). Segundo a norma, os benefícios que surgem de sua
utilização são:
Para adquirentes:
- uma habilidade para determinar a capacidade atual e potencial de um
fornecedor de processos.
Para fornecedores:
- uma habilidade para determinar a capacidade atual e potencial de
seus próprios processos;
- uma habilidade para definir áreas e prioridades para melhoria de
processo;
- um framework que define um roteiro para melhoria de processo.
Para avaliadores:
- um framework para condução de avaliações.

2.2 Adaptação do PDSW
Pedreira, Piattini, Luaces e Brisaboa (2007) constatam em sua pesquisa que a
adaptação do PDSW depende do tamanho da empresa e de seus projetos, sendo
essencial para algumas empresas que possuem diferentes linhas de produtos.
Segundo os autores, em empresas certificadas ISO ou CMMI, as atividades de
adaptação do PDSW devem assegurar que a configuração do processo usado em
cada projeto está em conformidade com o processo de referência definido para a
empresa. O estudo propõe que seja estabelecido um arcabouço para adaptação de
processo de software, e introduz à idéia de automaticamente verificar o processo
resultante por meio da medição do número de dependências entre os módulos do
processo que o processo de adaptação preservou. Os autores concluem que pouca
atenção tem sido dada às pequenas e médias empresas em relação à adaptação do
processo de software, e propõem que pesquisas sejam feitas no sentido de
desenvolver um arcabouço genérico que possa ser utilizado por essas organizações.
Doernhoefer (2006) destaca a reputação do processo de software associada a
uma atividade que produz toneladas de papel sem qualquer valor acrescentado ao
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resultado. Ainda segundo Doernhoefer, um bom processo de software deve prover
um arcabouço para orientar o desenvolvimento e produzir documentação concisa,
que sirva como material de referência importante para acelerar o processo de
desenvolvimento.
A adaptação de um processo, segundo Rosa, Gottschalk, Dumas e Aalst
(2007), tem seu primeiro passo na construção do mapeamento para capturar os
pontos de variação requeridos em relação ao modelo original de um determinado
domínio, por meio de um modelo de configuração. Essa tarefa deve ser realizada
pelo modelador do processo com a colaboração de especialistas do domínio. O
domínio deve ser representado por um modelo de processo configurável e em uma
notação adequada. Os fatos de processo devem ser identificados com os pontos de
variação requeridos do processo para seu atendimento, e as restrições do processo
correspondentes devem ser definidas para preservar a conformidade do modelo.
Como regra, um fato é a intenção de representar uma variação do domínio ou do
modelo de processo. Assim, um fato deve ser considerado como tal somente se
puder ser definido antes de iniciar a configuração do processo. Uma vez que os
fatos do domínio, fatos do processo e suas restrições foram identificados, é possível
fazer a análise de impacto de duas vias no mapeamento:
1) Do domínio para o processo: dado um fato de domínio, deve-se estimar que
implicações esse fato causa no modelo de processo;
2) Do processo para o domínio: dado um ponto de variação do processo, deve
ser considerado quais fatos de domínio são afetados pela configuração
correspondente à variação do processo em questão.
Um fato de domínio pode ser entendido, no contexto deste trabalho de
pesquisa, como sendo um requisito adicional, além dos requeridos pelo PDSW
definido para a organização, que a configuração do PDSW deverá atender. Os fatos
de domínio podem ter origem em padrões de segurança, legislação específica,
características específicas que o negócio impõe para o projeto, dentre

outros

requisitos relevantes capturados durante o levantamento das necessidades de
adaptação do processo de referência.
Embora seja válido o mapeamento, as restrições do processo podem diminuir a
margem de configuração para atender os requisitos do domínio. Essa situação pode
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levar a problemas quando se comunicam tais restrições aos interessados. Nesses
casos, os autores recomendam que o mapeamento ou o modelo do processo seja
modificado, considerando que o domínio não pode ser mudado. Por outro lado, o
mapeamento do domínio pode tornar a configuração tão restrita que nenhuma
versão correta de modelo de processo será capaz de atendê-lo no todo. Nessa
situação a recomendação dos autores é de que seja avaliada a viabilidade das
restrições do domínio e utilizar o mapeamento para sugerir sua revisão (ROSA,
2007) .
Os padrões definidos por setores empresariais, normas internacionais e
legislação vigente, influenciam o grau de formalização requerido do PDSW para
participação

de

licitações,

ou

mesmo

para

a

atuação

da

empresa

no

desenvolvimento de software em determinado setor. Segundo Outlay e Krishnan
(2010), o gestor de tecnologia da informação tem por responsabilidade desenvolver
mecanismos que demonstrem a conformidade com essas leis e padrões. Höhn e
Jürjens (2008) afirmam que o conjunto regulatório demanda das empresas maneiras
cada vez mais rigorosas para demonstrar que a organização, processos e apoio da
área de tecnologia da informação atendem aos requisitos e referências.
A literatura pesquisada aponta para a necessidade de instrumentos de
mapeamento que permitam representar de forma objetiva os requisitos, suas interrelações e as conseqüências decorrentes das decisões de configuração do processo
na conformidade com o modelo de referencia de processo adotado pela empresa e
no atendimento dos requisitos do domínio para o projeto específico.
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3 AVALIAÇÃO DO PDSW SEGUNDO A NORMA ABNT NBR ISO/IEC 15504
Neste capítulo é apresentada a estrutura da ABNT NBR ISO/IEC 15504,
composta de sete partes, das quais cinco estão publicadas em forma de normas e
duas em forma de relatórios técnicos, assim como os principais aspectos normativos
utilizados no perfil de processo proposto nesta pesquisa.

3.1 Modelos de maturidade para o PDSW
Segundo Mettler e Rohner (2009) o conceito de modelos de maturidade tem
sido utilizado de forma crescente na área de engenharia de software, sendo o
Capability Maturity Model Integrated (CMMI) e o ISO/IEC 15504, também conhecido
como SPICE (Software Process Improvement and Capability determination), os
modelos mais populares dentre uma lista de 135 diferentes modelos de maturidade
encontrados pelos autores. Eles destacam o fato de que os modelos de maturidade
pesquisados utilizam uma visão estática da organização, sem considerar os
aspectos situacionais de cada projeto.
Dentre os diversos modelos de avaliação de PDSW, esta pesquisa tem por foco
a norma técnica brasileira ABNT NBR ISO/IEC 15504 Tecnologia da informação –
Avaliação de processo, em consonância com o decreto 1355 (BRASIL, 1994) e com
a Medida Provisória 495 (BRASIL, 2010), publicados pelo governo brasileiro. A
norma ABNT NBR ISO/IEC 15504, elaborada no Comitê Brasileiro de Computadores
e Processamento de Dados (ABNT/CB-21), pela Comissão de Estudo de Avaliação
de Software (CE-21:007.10), é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura
e redação, à ISO/IEC 15504, elaborada pelo Information Technology (ISO/IEC JTC
1). A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 é publicada em 7 partes, sendo 5 partes na
forma de normas e duas partes na forma de TR (relatório técnico, fase anterior à
publicação no formato de norma), A Tabela 1 apresenta os nomes das normas com
os respectivos assuntos associados.
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Tabela 1 – Normas e relatórios técnicos da família 15504
Norma

Assunto

ABNT NBR ISO/IEC 15504-1:2008

Parte 1: Conceitos e vocabulário

ABNT NBR ISO/IEC 15504-2:2008

Parte 2: Realização de uma avaliação

ABNT NBR ISO/IEC 15504-3:2008

Parte 3: Orientações para realização de uma
avaliação

ABNT NBR ISO/IEC 15504-4:2008

Parte 4: Orientação no uso para melhoria do
processo e determinação da potencialidade
do processo

ABNT NBR ISO/IEC 15504-5:2008

Parte 5: Um exemplo de modelo de
avaliação de processo

ABNT ISO/IEC TR 15504-6:2009

Parte 6: Exemplo de modelo de avaliação de
processo de ciclo de vida de sistema

ABNT ISO/IEC TR 15504-7:2009

Parte 7: Avaliação da maturidade de uma
organização

Fonte: Disponível em: <http://www.abntcatalogo.com.br/normagrid.aspx>. Acesso
em: 21 mai. 2011.
A seguir são apresentados aspectos relevantes para esta pesquisa, referentes
às partes da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 publicadas na forma de normas
vigentes.

3.2 Parte 1 (informativa) - conceitos e vocabulário
A parte 1 da norma descreve como as partes da norma se encaixam, esclarece
os requisitos exigidos pela norma e sua aplicabilidade na realização de uma
avaliação. A Figura 2 apresenta a relação entre as demais partes da família ABNT
NBR ISO/IEC 15504 já publicadas em forma de normas, ou seja as partes de 2 a 5.
A Figura 2 também faz referência ao Modelo de Referência de Processo, como
sendo um elemento externo, que, no caso do exemplo de Modelo de Avaliação de
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Processo da parte cinco da norma, utiliza a norma ISO/IEC 12207 amd 1 e 2 como
modelo de referência.

Figura 2 – Visão geral do relacionamento entre os elementos da norma ABNT NBR
ISO/IEC 15504
Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 15504-1 (NBR-15504-1, 2008)

A parte 1 da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 também apresenta os termos e
definições utilizados pelas demais partes da norma, dentre os quais, são
selecionados os principais termos utilizados nesta pesquisa, que estão descritos no
Anexo A. Os termos são apresentados em grupos, conforme as categorias citadas
na norma (NBR-15504-1, 2008):
 Termos de arquitetura de modelo. São relevantes para conceitos gerais da
ABNT NBR ISO/IEC 15504.
 Termos de processo. São relevantes para conceitos de processo.
 Termos para estrutura de medições. São relevantes para a estrutura de
medições.
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 Termos de avaliação de processo. São relevantes para a realização de
avaliações.
 Termos de avaliadores. Descrevem a competência de avaliadores.

3.3 Parte 2 (normativa) – realização de uma avaliação
A parte 2 da norma trata da avaliação de processo para a melhoria e
determinação da capacidade. Define o conjunto mínimo de requisitos para a
realização de uma avaliação, de forma que garantam que os resultados da avaliação
sejam objetivos, imparciais, consistentes, repetíveis, e representativos com relação
aos processos avaliados. Os resultados de avaliações podem ser comparados
quando os escopos das avaliações são considerados semelhantes. A norma foi
concebida de forma orientada a objetivos e cita que os níveis mais altos de
capacidade podem fornecer maior confiança de que os objetivos de negócio de uma
organização serão alcançados, e que os níveis mais baixos de capacidade podem
indicar potenciais fontes de riscos (NBR-15504-2, 2008).
Uma avaliação deve ser conduzida de acordo com um processo de avaliação
documentado, e que atenda aos elementos normativos da norma ABNT NBR
ISO/IEC 15504 que constituem de: Modelo de Referência de Processo, Estrutura de
Medição, Modelo de Avaliação de Processo, Processo de Avaliação, Entrada Inicial,
Papéis e Responsabilidades, e Saída (NBR-15504-2, 2008). A Figura 3 apresenta a
relação entre os elementos normativos da ABNT NBR ISO/IEC 15504-2.

Figura 3 – Elementos normativos da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504
Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 (NBR-15504-2, 2008)
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Elemento normativo “Papéis e Responsabilidades”. Existem 3 papéis principais
relacionados ao processo de avaliação, definidos na norma, sendo que nesta
pesquisa o papel de avaliador é desempenhado pelo pesquisador.
 Patrocinador: deve verificar que o responsável pela avaliação seja um
avaliador competente e garantir que os recursos necessários estejam
disponíveis para a execução da avaliação;
 Avaliador competente: deve assegurar o envolvimento dos participantes da
avaliação, conduzir a avaliação de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC
15504, orientar os participantes, concluir a avaliação e comunicar os

resultados;
 Avaliadores: devem executar as atividades relacionadas com a avaliação,
por exemplo, planejamento, coleta de dados, documentação e comunicação.
Elemento normativo “PROCESSO DE AVALIAÇÃO”. O processo de avaliação
trata das atividades mínimas que uma avaliação deve conter para que seja capaz de
atender aos propósitos da avaliação, das quais destacamos as principais
características das atividades utilizadas nesta pesquisa.
Planejamento, que consiste na elaboração do documento que formaliza o
plano para a avaliação. Este documento contem as entradas requeridas, as
atividades a serem executadas com os recursos e cronograma atribuídos às
mesmas, identidades e responsabilidades dos participantes, os critérios para
verificar se os requisitos da norma foram atendidos, e uma descrição dos resultados
planejados da avaliação.
Coleta de dados, que consiste na coleta sistemática dos dados requeridos
para a avaliação e deve atender às seguintes características:
 A estratégia e técnicas para seleção, coleta, análise dos dados e
justificativas das pontuações devem ser explicitamente identificadas e
devem ser demonstráveis;
 Uma correspondência deve ser estabelecida entre os processos da unidade
organizacional e os elementos do Modelo de Avaliação do Processo;
 Cada processo do escopo da avaliação deve ser avaliado com base em
evidências objetivas;
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 As evidências coletadas para cada atributo devem ser suficientes para
atender o escopo e objetivo da avaliação;
 A identificação das evidências objetivas reunidas deve ser registrada e
mantida para servir de base para a verificação das pontuações.
Validação dos dados, que consiste em confirmar se a evidência coletada é
objetiva, garantir que a evidência é suficiente em relação ao escopo e propósito da
avaliação, e garantir que o conjunto de dados é consistente.
Pontuação de atributo de processo, que consiste na atribuição de pontuação
com base em dados válidos para cada atributo de processo. Essa atividade deve
atender no mínimo as seguintes características:
 O conjunto de pontuações dos atributos de processo deve ser registrado
como o perfil de processo para a unidade organizacional definida;
 O conjunto de indicadores de avaliação deve ser utilizado para apoiar o
julgamento dos avaliadores de forma a fornecer as bases para a
repetibilidade entre avaliações;
 O processo de tomada de decisão utilizado no julgamento da pontuação dos
atributos deve ser registrado;
 Uma rastreabilidade deve ser mantida entre uma pontuação de um atributo e
a evidência objetiva na determinação da pontuação;
 Para cada atributo de processo pontuado, a relação entre os indicadores e a
identificação das evidências objetivas reunidas devem ser registradas.
Documentação e comunicação, que consiste em documentar e comunicar os
resultados da avaliação ao patrocinador ou ao seu representante, incluindo no
mínimo os elementos identificados no item Saída (será detalhado neste capítulo).
Elemento normativo “ENTRADA INICIAL”. A norma determina que a entrada
inicial deve ser definida antes da fase de coleta de dados, deve ser aprovada pelo
patrocinador ou pelo seu representante designado e deve especificar no mínimo:
 Identificação do patrocinador;
 Propósito da avaliação;
 Escopo da avaliação;
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 A abordagem da avaliação;
 As restrições da avaliação;
 A identificação do Modelo de Avaliação de Processo e a identificação do
Modelo de Referência de Processo utilizado;
 Identificação do avaliador competente;
 Critérios utilizados para aferir a competência do avaliador responsável pela
avaliação;
 Identificação dos papéis dos avaliados;
 Qualquer informação adicional a ser coletada durante a avaliação para
apoiar a melhoria do processo ou determinação da capacidade do processo.
Elemento normativo “SAÍDA”. Os resultados da avaliação devem ser
compilados e registrados para serem arquivados pelo patrocinador ou pelo seu
representante nomeado, e esse registro deve conter no mínimo:
 Data da avaliação;
 Dados de entrada da avaliação;
 A identificação das evidências objetivas coletadas;
 A identificação do processo de avaliação documentado;
 O conjunto de perfis de processo resultantes da avaliação;
 A identificação de qualquer informação adicional coletada durante a
avaliação para apoiar a melhoria do processo ou determinação da
capacidade do processo.
Elemento normativo “ESTRUTURA DE MEDIÇÃO”. A norma define uma
estrutura de medição para a avaliação da capacidade de processo. A capacidade de
processo é definida em uma escala ordinal de seis pontos, conforme apresentada na
Tabela 2. Cada nível de capacidade tem um conjunto de atributos de processo
(process attribute – PA) associado, e a atribuição do nível de capacidade do
processo é atribuída em função da extensão do alcance de atendimento do conjunto
de atributos correspondentes a cada nível, sendo que os níveis superiores de
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capacidade dependem do atendimento completo dos atributos de processo dos
níveis inferiores.

Tabela 2 – Escala do nível de capacidade do processo
Escala

Atributos de Processo

Capacidade

Nível 0

Não atingido

Processo
Incompleto

Pouca ou nenhuma evidência de
qualquer alcance sistemático do
propósito do processo

Nível 1

Execução de Processo

Largamente ou completamente

Nível 2

Nível 1

Completamente

Processo
Gerenciado

Gerência de Execução

Largamente ou completamente

Gerência de Produto de Trabalho

Largamente ou completamente

Nível 3

Nível 1

Completamente

Processo
Estabelecido

Nível 2

Completamente

Definição de Processo

Largamente ou completamente

Implementação de Processo

Largamente ou completamente

Nível 4

Nível 1

Completamente

Processo
Previsível

Nível 2

Completamente

Nível 3

Completamente

Medição de Processo

Largamente ou completamente

Controle de Processo

Largamente ou completamente

Nível 5

Nivel 1

Completamente

Processo em
Otimização

Nível 2

Completamente

Nível 3

Completamente

Nível 4

Completamente

Inovação de Processo

Largamente ou completamente

Processo
Executado

Otimização de Processo
Largamente ou completamente
Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 (NBR-15504-2, 2008)
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A escala de pontuação de atributos de processo é definida em termos da
extensão do alcance desse atributo, e é expressa em uma escala ordinal de quatro
pontos:
N não atingido: existe pouca ou nenhuma evidência do alcance do atributo
definido no processo avaliado
P parcialmente atingido: existe alguma evidência de aproximação e algum
alcance do atributo no processo avaliado.
L largamente atingido: existe evidência de aproximação sistemática e de
alcance significativo do atributo definido no processo avaliado.
F completamente atingido: existe evidência de uma aproximação completa e
sistemática e de alcance total do atributo definido no processo avaliado. Não
existem pontos fracos significativos relacionados com este atributo no
processo avaliado.
Os valores obtidos na escala ordinal devem ser entendidos em termos de uma
escala percentual que representa a extensão do alcance. A Tabela 3 apresenta esta
correspondência conforme descrito na norma.

Tabela 3 – Correspondência da escala ordinal com a escala percentual de avaliação
de atributos de processo.
Escala

Significado

Correspondência na escala

Ordinal

percentual

N

Não atingido

0 a 15% de alcance

P

Parcialmente atingido

15% a 50% de alcance

L

Largamente atingido

50% a 85% de alcance

F

Completamente atingido

85% a 100% de alcance

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 (NBR-15504-2, 2008)
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A cada pontuação de atributo de processo deve ser atribuído um identificador
que registre o nome do processo e o atributo de processo avaliado. Segundo a
norma, as avaliações podem ser apresentadas em qualquer formato, contanto que a
representação permita a identificação das pontuações individuais. O conjunto de
pontuações de atributos de processo resulta no perfil de processo, e o resultado de
uma avaliação inclui o conjunto de perfis de processo para todos os processos
avaliados. O nível de capacidade de um processo deve ser derivado das pontuações
de seus atributos de processo.
Elemento normativo “Modelo de Avaliação de Processo”. A norma define que
os modelos de processo utilizados para apoiar a avaliação de processo devem ser
baseados em uma fonte apropriada de referência de definições de processo, ou seja
o Modelo de Referência de Processo, que no caso desta pesquisa utilizará o modelo
descrito na parte 5 da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504.
O Modelo de Avaliação de Processo deve prover uma visão bidimensional da
capacidade de processo:
 Dimensão de Processo: descreve um conjunto de entidades de processo
que estejam relacionadas aos processos definidos no Modelo de Referência
de Processo específico;
 Dimensão

de

Capacidade:

descreve

as

capacidades

que

estejam

relacionadas aos níveis de capacidade de processo e aos atributos de
processo definidos na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504.
A Figura 4 mostra o relacionamento entre as duas dimensões, sendo a
dimensão de processo no eixo horizontal e a dimensão de capacidade no eixo
vertical.
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Figura 4 – Relacionamento entre as dimensões de Processo e de Capacidade
Fonte: norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504-5, 2008)

Elemento normativo “Modelo de Referência de Processo”. A norma define que
um Modelo de Referência de Processo deve conter:
 Uma declaração do domínio do Modelo de Referência de Processo;
 Uma descrição, que atenda aos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 15504-2,
dos processos dentro do escopo Modelo de Referência de Processo;
 Uma descrição do relacionamento entre o Modelo de Referência de
Processo e o contexto de uso pretendido;
 Uma descrição do relacionamento entre os processos definidos no Modelo
de Referência de Processo.
Segundo a norma, os elementos fundamentais de um Modelo de Referência de
Processo são as descrições, que incluem os objetivos gerais de execução do
processo juntamente com os resultados que demonstrem a realização de tais
objetivos. No caso desta pesquisa é utilizado o Modelo de Processo descrito na
ABNT NBR ISO/IEC 15504-5:2008 – Parte 5 - Um exemplo de modelo de avaliação
de processo, que tem por domínio o PDSW e provê um mapeamento explícito dos
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elementos relevantes do Modelo de Avaliação de Processo nos processos do
Modelo de Referência de Processo e nos atributos relevantes da estrutura de
medição de processo.
A parte 2 da norma cita mecanismos para verificação de conformidade.
Conformidade é o atendimento aos requisitos especificados por um produto,
processo ou serviço. A conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR
ISO/IEC 15504-2 pode ser verificada por autodeclaração, por segundos ou por
terceiros. A norma define 3 tipos de conformidade, sendo que para cada tipo de
conformidade devem ser considerados aspectos específicos, por parte daquele
que estiver realizando a verificação:
 Conformidade com os Modelos de Referência de Processo: deve buscar
evidência objetiva de que o modelo de Referência de Processo atende aos
requisitos descritos na ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, seção 6.2. No caso
desta pesquisa é utilizado o próprio Modelo de Referência de Processo
descrito na parte 5 da norma;
 Conformidade com os Modelos de Avaliação de Processo: deve buscar
evidência objetiva de que o Modelo de Avaliação de Processo atende aos
requisitos descritos na ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, seção 6.3. No caso
desta pesquisa é utilizado o próprio Modelo de Avaliação de Processo
descrito na parte 5 da norma;
 Conformidade de avaliações de processo: deve assegurar que a avaliação
tenha conformidade com os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC
15504-2, seção 4, que trata do processo de avaliação, dos papéis e
responsabilidades, da definição da entrada inicial a avaliação e do registro
dos resultados da avaliação, citados anteriormente. No caso desta pesquisa
é utilizado o perfil de processo proposto para os registros dos resultados, e a
norma NBR ISO 19011 como referência para o processo de avaliação,
definição de papéis, responsabilidades e da entrada inicial, considerados na
condução do estudo de caso desta pesquisa.
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3.4 Parte 3 (informativa) – orientações para realização de uma avaliação
A parte 3 da norma fornece orientações para a interpretação dos requisitos
estabelecidos na parte 2 da norma, com destaque para a interpretação relacionada
ao perfil de processo, objeto desta pesquisa, e à adaptação do PDSW.
Em relação ao perfil de processo, esta parte da norma explicita a necessidade
da apresentação do perfil de processos em formato que permita a interpretação
direta de seu significado e valor, e, requer rastreabilidade adicional entre as
pontuações de atributos e a evidência objetiva, de forma que, para cada atributo
pontuado, seja registrada a ligação entre os indicadores e as evidências objetivas. O
perfil de processo proposto nesta pesquisa busca prover a rastreabilidade e a
interpretação direta de seu significado e valor, requeridas na ABNT NBR ISO/IEC
15504, por meio da representação gráfica dos atributos e evidências objetivas interrelacionados, assim como da atribuição das notas nos elementos gráficos que
compõem este perfil de processo.
Em relação à adaptação do PDSW para um projeto específico, a norma
considera como sendo algo que constrói, altera ou adapta a descrição do processo
para uma finalidade em particular, com o objetivo de atingir os objetivos, restrições e
ambiente para o projeto. A norma também cita que o conjunto de processos-padrão
da organização é descrito em um nível geral que pode não permitir que seja
diretamente usado para executar um processo. A norma sugere que sejam definidas
orientações para adaptação, que descrevam o que pode e o que não pode ser
modificado, de forma que auxiliem aqueles que estabelecem o processo definido
para os projetos.

3.5 Parte 4 (informativa) – orientação no uso para melhoria do processo e
determinação da potencialidade do processo
A parte 4 da norma fornece orientações sobre como utilizar uma avaliação de
processo em conformidade com o padrão em um programa de melhoria do PDSW
ou para a determinação da capacidade de processos.
No contexto da melhoria do PDSW esta parte da norma tem por foco a análise,
em relação aos objetivos de negócio de uma unidade organizacional, os resultados
de um processo conforme a avaliação, a identificação de pontos fortes, fraquezas e
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riscos relacionados com os processos. A Figura 5 mostra a relação entre as etapas
propostas nesta parte da norma, referentes a melhoria do PDSW, sendo que esta
pesquisa tem por foco a etapa 3 do fluxo proposto.

Figura 5 – Etapas do processo de melhoria
Fonte: norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504-4, 2008)

No contexto da determinação da capacidade do processo esta parte da norma
tem por foco o uso da avaliação do PDSW como uma entrada fundamental para um
processo de seleção de fornecedor, em que o adquirente pode utilizar a
determinação da capacidade de processo para avaliar o risco de contratação de um
ou mais fornecedores. A norma também cita o uso da avaliação de capacidade do
processo por parte dos fornecedores, que podem determinar a capacidade de seus
próprios processos como parte da avaliação dos riscos de negócio envolvidos, antes
de decidir se participam de uma concorrência ou contrato. A avaliação pode ser
realizada também durante o desenvolvimento de um projeto, para determinar os
riscos envolvidos de completar o trabalho, dentre outras razões (NBR-15504-4,
2008). As etapas para a determinação da capacidade de processo são
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representados na Figura 6, sendo que esta pesquisa tem por foco a etapa 3 do fluxo
proposto.

Figura 6 – Etapas da determinação da capacidade do processo
Fonte: norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504-4, 2008)

3.6 Parte 5 (informativa) – um exemplo de modelo de avaliação de processo
A parte 5 da norma fornece um exemplo de modelo de avaliação de
capacidade de processos que detalha a estrutura, os componentes principais do
modelo de avaliação de processo, assim como os indicadores de avaliação nas duas
dimensões previstas no modelo: a dimensão do processo e a dimensão da
capacidade. Na dimensão do processo a norma utiliza os processos da ISO/IEC
12207 AMD1 e AMD2 para identificar o Modelo de Referência a partir do qual o
Modelo de Avaliação de Processo desenvolve as definições de processo, que
incluem para cada processo: práticas-base, produtos de trabalho e resultados
esperados. Na dimensão da capacidade são reproduzidos os 9 atributos da norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, aos quais são associadas práticas genéricas, recursos
genéricos e produtos de trabalho. A seguir são apresentados detalhes da estrutura
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do modelo de avaliação de processo, da dimensão do processo e da dimensão da
capacidade relevantes para a construção dos perfis de processo propostos nesta
pesquisa.

3.6.1 Estrutura do modelo de avaliação de processo
O exemplo de Modelo de Avaliação de Processo apresentado na norma ABNT
NBR ISO/IEC 15504-5, elaborado em conformidade com os requisitos da norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, estabelece uma base comum para a realização de
avaliações da capacidade do processo de engenharia de software, permitindo o
registro de resultados usando uma escala de classificação comum. O Modelo de
Avaliação de Processo é elaborado a partir da adição e uso de indicadores de
avaliação, sendo denominados indicadores de execução, ou indicadores de
desempenho do processo, na dimensão do processo e denominados indicadores de
capacidade, ou indicadores de atributo do processo, na dimensão da capacidade. O
conjunto de indicadores previstos na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5 não tem o
objetivo de ser um conjunto completo nem de ser aplicado em sua totalidade.
Subconjuntos apropriados ao contexto devem ser selecionados e possivelmente
acrescidos se necessário (NBR-15504-5, 2008).
Na dimensão da capacidade o exemplo de Modelo de Avaliação de Processo
inclui os níveis de capacidade e atributos de processo, previstos na ABNT NBR
ISO/IEC 15504-2. O atributo de processo “PA1.1 Execução do processo” da
dimensão da capacidade é estendido na dimensão do processo. A dimensão do
processo inclui processos em 3 categorias, conforme descritas na ISO/IEC 12207
AMD1 e AMD2. Cada categoria apresenta os processos agrupados de acordo com o
tipo de atividade abordada. As categorias, grupos e processos correspondentes
estão descritos no Anexo B.
A Figura 7 apresenta as relações dentro da estrutura geral do Modelo de
Avaliação de Processo. A dimensão de capacidade é representada na forma dos 6
níveis de capacidade definidos na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, a dimensão
de processo é representada na forma das 3 categorias de processos definidas na
norma ISO/IEC 12207, e o fluxo descrito na figura mostra como é feita a relação
entre as duas dimensões, para efeito da avaliação de processos.
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Figura 7 – Relação entre as dimensões de capacidade e de processo
Fonte: norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 (NBR-15504-4, 2008)

3.6.2 Dimensão do Processo
Na dimensão do processo, o Modelo de Avaliação de Processo apresenta, para
cada processo previsto no Modelo de Referência de Processo, os seguintes
elementos:
 Identificação do Processo: identificação única do processo;
 Nome do Processo: nome conforme descrito no Modelo de Referência;
 Resultados do Processo: lista dos resultados esperados diante da
implementação bem-sucedida do processo;
 Práticas-base: as atividades previstas para o processo identificadas no
Modelo de Referência. Cada Prática-base referencia um ou mais Resultados
do Processo;
 Produtos de Trabalho: orientação objetiva sobre os dados de entrada e
saída que devem ser observados e evidência objetiva que sustenta a
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avaliação do processo específico. Cada Produto de Trabalho referencia um
ou mais Resultados do Processo. A norma norma ABNT NBR ISO/IEC
15504-5 apresenta um anexo específico que descreve as características
esperadas de cada Produto de Trabalho.
A relação entre os elementos do processo é estabelecida por meio do elemento
“Resultados do Processo” que tem sua identificação numérica associada aos
elementos “Práticas-base” e “Produtos de Trabalho”, conforme pode ser constatado
no texto extraído da norma que descreve os elementos do processo “ENG.1
Elicitação de requisitos”. A escolha do processo “ENG.1 Elicitação de requisitos”
para exemplificar essas relações é em função do fato de ser um dos perfis de
processo tratados no estudo de caso desta pesquisa. Este processo é apresentado
na íntegra, pois, é utilizado nas demais partes desta pesquisa como referência para
associação de elementos ou conceitos utilizados na elaboração dos perfis de
processo propostos.

“5.4 Grupo de Engenharia (ENG)
5.4.1 ENG.1 Elicitação de requisitos
Identificação do
Processo

ENG.1

Nome do Processo

Elicitação de requisitos

Objetivo do
Processo

O objetivo do processo de Elicitação de requisitos é
coletar, processar e rastrear as necessidades e
solicitações emergentes dos clientes durante a vida do
produto e/ou serviço de modo a estabelecer uma linha de
referência que sirva como base para a definição dos
produtos de trabalho necessários. A elicitação de
requisitos pode ser realizada pelo comprador ou
desenvolvedor do sistema.

Resultado do
Processo

Como resultado da implementação bem-sucedida do
processo de elicitação de requisitos:
1) comunicação
estabelecida;

contínua

com

o

cliente

2) requisitos estabelecidos com o cliente
definidos e comparados com as referências;

é
são

3) um mecanismo de mudança é estabelecido para
avaliar e incorporar mudanças nas especificações
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das necessidades dos clientes;
4) é estabelecido um mecanismo para monitorar, de
maneira contínua, as necessidades do cliente;
5) aprimoramentos
provenientes
de
mudança
tecnológica e das necessidades do cliente são
identificados e seu impacto é administrado.
Práticas-base

ENG.1.PB1: Obter especificações e solicitações do
cliente. Obter e definir as especificações e solicitações do
cliente através do pedido direto e contínuo de dados do
cliente e usuário. [Resultado: 1, 4]
NOTA1: As especificações podem também ser obtidas
através da revisão das propostas de negócio do cliente,
ambiente de operação e hardware e outros documentos
relacionados com as respectivas especificações do
cliente.
ENG.1.PB2: Entender as expectativas do cliente.
Garanta que o fornecedor e o cliente entendam todas as
especificações da mesma maneira. Verifique com clientes
suas especificações e solicitações para melhor entender
suas necessidades e expectativas e checar a viabilidade e
adequabilidade de suas especificações. [Resultado: 6]
NOTA 2: Limitações ambientais, legais e outras que
possam ser externas ao cliente precisam ser levadas em
consideração.
NOTA 3: Exemplos e técnicas para verificar com clientes
suas especificações e solicitações incluem a observação
de
sistemas,
protótipos,
simulações,
modelos,
demonstrações tecnológicas, excertos de documento,
descrições de cenário e diálogos existentes.
ENG.1.PB3: Concordar com as especificações. Obter o
acordo das equipes com relação às especificações feitas
pelo cliente, obtendo as assinaturas dos representantes
de todas as equipes e outras partes associadas
contratualmente para trabalhar nessas especificações.
[Resultado: 2]
ENG.1.PB4:
Estabelecer
as
referências
das
especificações do cliente. Formalizar as especificações
feitas pelo cliente e estabelecer uma linha de referência
para uso do projeto e monitorar de acordo com as
necessidades do cliente. [Resultado: 2, 3]
ENG.1.PB5:
Administrar
as
alterações
das
especificações do cliente. Administrar todas as
alterações feitas nas especificações do cliente de acordo
com a linha de referência estabelecida a fim de garantir
melhorias resultantes de mudança tecnológica e das
necessidades identificadas do cliente e que, aqueles que
forem afetados pelas alterações, estejam aptos a avaliar o
impacto e os riscos, e tomar ações adequadas de controle
de alteração e atenuação de riscos. [Resultado: 4, 5]
NOTA 4: O rastreamento das especificações é tratado no
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processo de gerência de configuração (SUP.8)
ENG.1.PB6: Estabelecer mecanismo de consulta para
o cliente. Providenciar um meio pelo qual o cliente possa
consultar o status e disposição das alterações de seus
requisitos. [Resultado: 5]
NOTA 5: Isso pode incluir reuniões com o cliente ou
comunicação formal com a finalidade de verificar status de
suas especificações e solicitações. Consulte o processo
de revisão conjunta (SUP.4).

Produtos de Trabalho
Dados de Entrada

Dados de Saída

02-01 Termo de compromisso/acordo
[Resultado: 2]
13-00 Histórico [Resultado: 4,5]
13-16
Solicitação
[Resultado: 3,6]

de

mudança

13-17 Solicitação do cliente [Resultado:
1, 3]

13:21 Registro de controle
alteração [Resultado: 1,4]

de

15-01 Relatório de análise [Resultado:
2,3,6]
17-03 Especificações do consumidor 17-03 Especificações do consumidor
[Resultado: 3]
[Resultado: 2,3]
“(NBR-15504-5, 2008 p.28 e p.29).

3.6.3 Dimensão da capacidade
Na dimensão da capacidade o Modelo de Avaliação de Processo apresenta,
para cada Atributo de Processo associado ao nível de capacidade, os seguintes
elementos:
 Realização: apresenta cada resultado esperado da realização total do
atributo. Cada Resultado tem uma identificação em forma de letra minúscula
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que é utilizada como referência pelos demais elementos da dimensão da
capacidade;
 Práticas Genéricas: são as atividades previstas para a realização do atributo
de processo. Cada Prática Genérica refere-se a uma das realizações e
aparece na mesma ordem com que foi apresentada a realização
correspondente no item anterior da norma;
 Recursos Genéricos: são recursos necessários para a execução das
Práticas Genéricas, sendo que um Recurso Genérico pode servir para uma
ou mais Práticas Genéricas. Cada Recurso Genérico referencia uma ou mais
realizações, na forma das letras correspondentes;
 Produtos de Trabalho Genérico: evidência objetiva que sustenta a avaliação
do Atributo de Processo específico. Cada Produto de Trabalho Genérico
referencia uma ou mais realizações.
A relação entre os elementos do Atributo de Processo é estabelecida por meio
do elemento “Realização” que tem sua identificação em forma de letra e é
univocamente associada a uma Prática Genérica. Tanto os Recursos Genéricos
quanto os Produtos de Trabalho Genéricos referenciam as Realizações, e
conseqüentemente as Práticas Genéricas correspondentes, conforme pode ser
constatado no texto extraído da norma que descreve os elementos do Atributo de
Processo “PA 1.1 Processo executado”. A escolha do Atributo de Processo PA 1.1 é
em função do fato de ser o atributo de processo que faz a ligação entre a dimensão
capacidade e a dimensão processo conforme descrito na norma. Este Atributo de
Processo é apresentado na íntegra, pois, é utilizado nas demais partes desta
pesquisa como referência para associação de elementos ou conceitos utilizados na
elaboração dos perfis de processo propostos.

“6.1 Nível 1: Processo executado
6..1 PA 1.1 Atributo de execução do processo
O atributo de execução do processo é uma medida do grau que o objetivo do
processo é alcançado.
Como resultado da realização completa deste atributo:
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a) O processo consegue alcançar seus resultados definidos

6.1.1 Práticas Genéricas do PA 1.1
PG 1.1.1 Alcançar os resultados do processo
Alcançar o objetivo das práticas-base.
Criar produtos de trabalho que evidenciem os resultados do processo
NOTA: A avaliação de um processo executado é baseada nos indicadores de
execução do processo, os quais estão definidos na Seção 5 deste documento
(dimensão do processo).
6.1.1.2 Recursos Genéricos do PA 1.1
Os recursos são usados com a finalidade de alcançar o objetivo das práticas-base
específicas do processo. [PA 1.1 Realização a]
6.1.1.3 Produtos de Trabalho Genéricos do PA 1.1
21-00 Produto de trabalho [PA 1.1 Realização a]
Há produtos de trabalho que fornecem evidência do alcance dos resultados do
processo.” (NBR-15504-5, 2008 p.79).
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4 ANÁLISE DOS REQUISITOS DA AVALIAÇÃO DE PDSW
A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 trata da conformidade do PDSW em
relação a um ou mais Modelos de Referência de Processo. A capacidade do PDSW
é expressa em níveis que refletem o grau com que o processo avaliado satisfaz os
requisitos do escopo da avaliação. Os requisitos, que compõem o escopo da
avaliação, são especificados nos Modelos de Referência de Processo. Sendo assim,
o tratamento dos requisitos, em temos de sua representação, avaliação e
propagação dos estados de satisfação, é fundamental para a avaliação do PDSW.
Neste capítulo, propõe-se uma representação, avaliação e reutilização de requisitos
para avaliação de PDSW.

4.1 Representação dos requisitos da avaliação de PDSW
Os requisitos utilizados em uma avaliação de PDSW podem ser classificados
como requisitos não funcionais (RNF). Os RNFs normalmente têm origem em
atributos de qualidade ou objetivos a serem satisfeitos em algum grau pela
tecnologia empregada (métodos, processos, artefatos, dentre outros). Possuem
inter-relações entre si, de forma que o atendimento de um requisito pode contribuir
positivamente ou negativamente para o atendimento de outro. Por exemplo, o
atendimento de um requisito de criptografia pode contribuir de forma positiva para
um requisito de segurança de senha e negativamente para um requisito de tempo de
resposta (MYLOPOULOS, 1999).
Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 15504, a apresentação dos resultados
da avaliação da conformidade do processo avaliado, em relação aos requisitos,
pode envolver uma tradução direta das pontuações no Modelo de Avaliação de
Processo dentro de um perfil de processo. Considerando o que é requerido para o
perfil de processo, na parte 2 da norma, e a rastreabilidade adicional, requerida na
parte 3 da norma, uma notação para a representação do perfil de processo deve
prover:


Interpretação direta do seu significado e valor;



Rastreabilidade entre a evidência objetiva e cada pontuação de atributo
de processo;
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Rastreabilidade entre o valor do atributo e as notas que resultaram nos
valores dos atributos do processo avaliado.

O SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) em seu capítulo 9
(IEEE, 2011), que trata do Processo de Engenharia de Software, cita que o PDSW
pode ser representado em diferentes níveis de abstração, desde níveis mais
genéricos até níveis prescritivos, em que são definidos vários tipos de elementos dos
processos, por exemplo: atividades, produtos (artefatos) e recursos. Ele afirma que a
principal diferença entre as notações utilizadas para a representação de processos é
o tipo de informação que cada notação define, captura e usa. A escolha da notação
depende da aderência da abordagem ao propósito do que se deseja representar.
Dentre as abordagens os autores destacam:
 DFD: diagrama de fluxo de dados;
 ISO 15504: processos, objetivos e produtos (NBR-15504-2, 2009);
 ISO/IEC 12207: lista de processos decompostos em atividades, definidas em
linguagem natural (ISO/IEC, 2008);
 i* (Actor-Dependency modeling): dependências entre os atores relacionados
ao processo (YU, 2006);
 NFR-framework (notação da qual o i* é derivado): requisitos não funcionais
(CHUNG, 2000);
 IDEF0 (Integrated DEFnition Methods): decisões, ações e atividades de uma
organização ou sistema (IEEE, 1998);
 SPEM (Software Process Engineering Meta-Model): especificação do PDSW
que utiliza a UML como notação para a representação (OMG, 2008).
A escolha da notação para a representação dos perfis de processo propostos
nesta pesquisa considera características das notações citadas no SWEBOK e as
características requeridas pela norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 para um perfil de
processos. O Quadro 1 apresenta as notações citadas no SWEBOK (IEEE, 2011),
as características requeridas pela norma para um perfil de processo e a nota
atribuída nesta pesquisa, acompanhada de uma breve justificativa. A pontuação
atribuída no Quadro 1, para cada característica da notação, obedece à escala de
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pontuação prevista na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, que expressa a nota na
forma das letras F, L, P ou N, conforme visto no capítulo 3.
Característica
requerida

Interpretação direta do
significado e valor do perfil de
processo

Notação

Rastreabilidade:

Rastreabilidade:

Evidência
X
Atributos

Notas
X
Valor do Atributo

DFD

N – Não tem por finalidade N – Não associa a N – Não contempla

ISO 15504

representar graficamente o
processo ou seu perfil e sim o
fluxo da informação.
N – Requer um modelo de
avaliação externo para a
confecção e representação do
perfil de processo.

ISO/IEC 12207

N – Não tem por finalidade

i* (ActorDependency
modeling)

NFR-framework

IDEF0

SPEM

representar graficamente o
processo
ou
seu
perfil
(descreve os elementos do
PDSW)..
L – Representa em um único
gráfico
(SR
Strategic
Rationale
Model)
a
dependência
entre
as
intenções dos atores e os
elementos do processo. Trata
de
questões
estratégicas
associadas aos RNFs.
F – Representa em um único
gráfico
(SIG
–
Softgoal
Interdependency Graph) os
requisitos do processo e os
níveis de satisfação dos
mesmos. Trata de questões de
configuração associadas aos
RNFs.
P – Representa no gráfico
IDEF0 as entradas, saídas,
mecanismos e controles dos
processos. A representação
de estados pode ser feita em
diagrama separado, o IDEF3.

P – Define os elementos do
PDSW e utiliza a UML para a
representação gráfica (ex: a
estrutura do perfil de processo
no Diagrama de Classes, o
processo no Diagrama de
Atividades e os valores no
Diagrama de Estado).

atributos
evidência
objetiva em termos de
produto de trabalho.
P
–
Define
a
rastreabilidade entre a
evidência, atributo e
produto de trabalho.
Requer um modelo de
avaliação
externo
realizar e representar a
avaliação.
P – Fornece o Modelo
de
Referência
de
Processo. Não trata a
representação
da
avaliação do PDSW.
F – Permite associar
evidências a atributos
requeridos.

F – Permite associar
evidências a atributos
requeridos,

L – Os atributos podem
ser representados como
sendo controles e as
evidências como sendo
saídas. A associação
seria indireta, por meio
da atividade.
L – Permite associar
evidências a atributos
requeridos, por meio de
referências
em
diferentes diagramas.

regras
que
dão
suporte à atribuição e
propagação das notas.
N – A rastreabilidade
entre as notas das
avaliações e o valor do
atributo é provida pelo
modelo de avaliação
externo requerido na
norma.

N – Não contempla
regras
que
dão
suporte à atribuição e
propagação das notas.

F – Permite atribuir
notas de avaliações,
estabelecer
interdependências
e
contempla regras para
propagação
e
consolidação
das
notas.
F – Permite atribuir
notas de avaliações,
estabelecer
interdependências
e
contempla regras para
propagação
e
consolidação
das
notas.
P – Permite a
representação
de
estados de satisfação.
Não contempla regras
que dão suporte à
propagação
dos
estados de satisfação.
P – Permite a
representação
de
estados de satisfação.
Não contempla regras
que dão suporte à
atribuição
e
propagação
dos
estados de satisfação.

Quadro 1 – Atendimento dos requisitos para representação dos perfis de processo
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O Quadro 2 apresenta um resumo da pontuação atribuída a cada notação, e
aponta o NFR-framework como sendo a notação mais indicada para a representação
do perfil de processo proposto nesta pesquisa.

Característica requerida
Notação

Interpretação direta do
significado e valor do
perfil de processo

Rastreabilidade:

Rastreabilidade:

Evidência
X
Atributos

Notas
X
Valor do Atributo

N

N

N

N

P

N

N

P

N

L

F

F

F

F

F

P

L

P

P

L

P

DFD
ISO 15504

IEEE12207.0-96

i* (Actor-Dependency
modeling)
NFR-framework
IDEF0
SPEM

Quadro 2 – Resumo das pontuações atribuídas às notações

4.2 O arcabouço NFR-framework
Mylopoulos, Chung e Yu (1999) apresentam o tratamento da relação entre
requisitos e objetivos como uma forma complementar à análise de requisitos. Os
autores identificaram duas abordagens para o tratamento de RNF:


Orientada a produto. Nesta abordagem é avaliado o grau com que um
software atende seus RNF;



Orientada a processo. Nesta abordagem são justificadas decisões
tomadas durante o PDSW, e os autores enfatizam a busca da
racionalização do PDSW em termos dos RNFs.
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Ortogonalmente, o tratamento de RNF pode ser classificado como quantitativo
ou qualitativo. A abordagem orientada a produtos tende a utilizar

métricas

quantitativas, ao passo que a abordagem orientada a processos tende a utilizar
métricas qualitativas. Os autores classificam o arcabouço NFR-framework como
sendo orientado a processos e qualitativo.
Os RNFs são representados no NFR-framework na forma de softgoals, que
constituem características, ou aspectos a serem satisfeitos em algum grau pela
implementação proposta. Um softgoal não necessariamente possui um critério
previamente definido para a atribuição do seu atendimento com exatidão. Embora
em alguns casos os softgoals possam ser mensurados e quantificados, a abordagem
qualitativa pode ser utilizada quando são exploradas possibilidades de alternativas
para o atendimento do softgoal. O conceito do softgoal aplica-se aos RNFs do
PDSW, pois ainda que os RNFs sejam especificados no Modelo de Referência de
Processo utilizado no Modelo de Avaliação de Processo, tais requisitos podem ter
diferentes alternativas de implementação por parte do responsável do PDSW
avaliado.
Os NFR são relacionados entre si, sendo que influências ou interdependências
são identificadas e explicitadas na forma de contribuições, que podem afetar de
forma positiva ou negativa a satisfação dos RNFs para os quais apontam (CHUNG,
2000). A avaliação qualitativa do RNF é representada em termos de um estado que
representa o grau de satisfação do RNF, que pode ser atribuído diretamente ao RNF
mediante as evidências do atendimento dele, ou a partir da propagação dos estados
de outros RNFs a ele relacionados. O arcabouço prevê o método para a análise
qualitativa e uma forma gráfica, o Softgoal Interdependency Graph (SIG), que
representa os RNFs, suas inter-relações, o grau de atendimento, dentre outros
elementos apresentados na Tabela 4. O NFR-framework prevê também a
elaboração de catálogos de RNF que podem ser reutilizados em outros projetos.
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Tabela 4 – Elementos do NFR-Framework utilizados no SIG
Símbolo

Nome
RNF
Softgoal ou
NFR Softgoal
Argumentação

Operacionalização

Descrição
Representa um Requisito Não Funcional.
Representa pontos de atenção a serem
considerados na avaliação de outros RNFs
aos quais for associado
Representam técnicas para satisfazer os
Softgoals dos quais foi derivado

Contribuição

++
SOME+
+
?
–
SOME –
––
Contribuição

=
Interdependência ou
Correlação
Contribuição

AND
Contribuição

OR

!

Prioridade
Elemento de
Implementação

faz, ou atende
intermediário entre ajuda e faz
ajuda
não se sabe
prejudica
intermediário entre prejudica e inviabiliza
inviabiliza
Igual, o RNF somente pode ser satisfeito se
o RNF do qual deriva também tiver sido
satisfeito
Contribuição de um RNF para outro que
não está na mesma decomposição
hierárquica, pode ser positiva ou negativa
Todos os RNFs devem ser considerados
satisfeitos para que o RNF do qual derivam
possa ser considerado satisfeito
Um dos RNFs deve ser considerado
satisfeito para que o RNF do qual derivam
possa ser considerado satisfeito
Indica prioridade no atendimento de
determinado RNF
Implementação que satisfaz em algum grau
uma operacionalização

(Target)
Ligação de
Operacionalização
com Elemento de Associação de uma operacionalização a um
Implementação
elemento de implementação
(Operactionalizationtarget link)
Requisito Funcional

Representação de um Requisito Funcional
obtido do domínio

Fonte: Adaptado de An Approach to Ontology aided Performance Engineering Through NFR
Framework (SANCHO, 2007)
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O NFR-framework prevê também alguns elementos textuais que auxiliam na
construção e avaliação do SIG, dentre os quais destacam-se o TIPO (type), que
representa um tipo particular de requisito não funcional, geralmente de alto grau de
abstração e o TÓPICO (topic), que representa um objeto ou um aspecto específico a
ser satisfeito. É possível fazer a decomposição de um NFR em TIPO e TÓPICO,
utilizando-se os métodos definidos no NFR-framework, obtendo assim um melhor
entendimento dos requisitos, partindo de um nível mais alto de abstração para
chegar nas operacionalizações que satisfaçam em algum grau os requisitos dos
quais foram derivadas.
O NFR-framework permite a utilização de camadas (layers). As camadas são
numeradas e representam diferentes níveis de abstração, em que elementos de uma
camada são representados e tratados, podendo fornecer saídas a serem utilizadas
como entradas em outras camadas. No NFR-framework, as camadas superiores
correspondem a um nível mais alto de abstração e as camadas subseqüentes
apresentam um maior nível de detalhamento, até produzirem o entendimento
adequado do ambiente que está sendo avaliado. Cada SIG é representado na
camada correspondente ao nível de abstração que está sendo tratado.

4.3 Avaliação de requisitos não funcionais no NFR-framework
O NFR-framework prevê um método de avaliação composto de rótulos
atribuídos aos RNFs conforme o grau de satisfação deles, assim como a definição
de regras para a propagação destes estados de satisfação. O método consiste de
uma escala que varia do estado de não atendimento até o estado de ser
considerado satisfeito, com os símbolos correspondentes, conforme apresentados
na Tabela 5. O processo de avaliação considera a hierarquia da decomposição dos
RNFs, ou seja, o grau de atendimento identificado para um RNF terá seu estado
propagado para cima, seguindo as intensidades e condições de contribuição
explicitadas no SIG.
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Tabela 5 – Estados de satisfação de um Softgoal
Denied
(D)

Não atendido

Weakly Denied
(W-)

Fracamente não atendido

Undecided
(U)

Indefinido

Conflict
(C)

Conflito

Weakly Satisficed
(W+)

Fracamente atendido

Satisficed
Considerado satisfeito
(S)
Fonte: Adaptado de An Approach to Ontology aided Performance Engineering
Through NFR Framework (SANCHO, 2007)

O NFR-framework permite o uso de cores nos elementos gráficos, por exemplo
para informar significados dos elementos, dentre os quais, os estados de satisfação
dos requisitos. Segundo YU (2008), o uso de cores constitui uma adaptação útil, se
usada corretamente e consistentemente, sendo que uma legenda deve ser fornecida
com o modelo para eliminar qualquer confusão dos respectivos significados. O autor
ainda alerta que o uso de muitas cores pode causar distração ao leitor.
A Figura 8 mostra como o SIG possibilita a representação dos RNFs, suas
inter-relações,

operacionalizações

selecionadas,

situações

de

satisfação,

propagação dos estados, argumentações, priorização, e implementação associada
às operacionalizações. No exemplo da Figura 8, dois RNF são decompostos em
níveis

mais

baixos

de

abstração,

chegando

às

operacionalizações

e

à

implementação proposta. O grau de satisfação que a implementação proposta
representa para as operacionalizações é propagado para os RNFs dos quais foram
derivadas, conforme as regras de propagação dos estados de satisfação previstas
no NFR-Framework.
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Informal SIG
Bom Desempenho

Segurança

para contas

das contas

Manter
Contas

Tempo de
Confidencialidade

resposta para

Espaço para

Integridade das

contas

contas

_

das contas

contas

+

Completude

Acurácia das

das contas

contas

+

Usar formato
descompactado

+

_
Autoriza

Claim

acesso às

“Acurácia é
Usar índices

+

Vital”

! Acurácia das
contas

Claim
“Otimizar a validação não

informações
das contas

+
+

vai prejudicar muito o
tempo de resposta”

Para contas, use índice e formato não compactado; identifique
usuários e valide o acesso em relação às regras de elegibilidade; e
autentique o acesso do usuário comparando as assinaturas

Figura 8 – Exemplo de SIG (Softgoal Interdependency Graph)
Fonte: Laurence Chung, Brian A. Nixon, Eric Yu e John Mylopoulos ( 2000)
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4.4 Reuso de RNF
Uma vez definido o SIG para um conjunto de RNF, este pode ser catalogado e
reutilizado quando o mesmo conjunto de requisitos, ou contexto semelhante, for
tratado em outro projeto. Os requisitos acurácia, segurança e desempenho foram
inicialmente decompostos pelos autores do NFR-framework (Chung, 2000), e desde
então outros requisitos têm sido decompostos e catalogados para reuso por parte
dos desenvolvedores de software. Este é o caso do requisito “transparência”
catalogado no Instituto Militar de Engenharia (Cunha 2009). Kolagari e Reiser (2007)
abordam o tema reuso de requisitos a partir da elaboração de uma biblioteca de
requisitos, e citam que para promover reuso de requisitos eles devem ser descritos
de forma independente de uma solução técnica específica ou arquitetura.
O conceito de biblioteca de requisitos, quando aplicado ao NFR-framework,
permite que um SIG possa ser construído para um domínio específico. No caso
desta pesquisa, o processo a ser avaliado, de forma que represente os RNFs, suas
inter-relações e regras para propagação dos estados em conformidade com a norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504-5, constituindo um elemento do perfil de processo
proposto. Uma vez catalogado o perfil de processo proposto nesta pesquisa, são
identificadas pelo menos duas possibilidades de reuso:
1) Reuso do perfil de processo catalogado em avaliações de processos de
referência de empresas;
o Neste contexto são selecionados um ou mais perfis de processo
do catálogo, conforme o escopo da avaliação, e são aplicados na
avaliação do processo de referência da empresa.
2) Reuso do perfil de processo já avaliado para o processo de referência da
empresa, para a realização da avaliação da configuração de um projeto
específico;
o Neste contexto, o perfil de processo já avaliado é utilizado como
referência para avaliar os impactos provocados pela configuração
do PDSW para um projeto específico, em termos da extensão do
alcance resultante. Esses impactos são identificados em termos
da relação de causa e efeito das decisões de configuração, por
exemplo, quando um produto de trabalho deixa de ser
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considerado para o projeto, ou tem sua extensão de alcance
redefinida para o contexto do projeto. Essas modificações na
configuração do PDSW são refletidas na avaliação da extensão
do alcance das evidências objetivas que se propaga nos
resultados esperados, nas práticas-base e na resultante da
extensão do alcance do processo como um todo. As relações de
causa e efeito podem ser visualizadas no diagrama SIG referente
ao perfil de processo avaliado.
O reuso de requisitos em configurações de processos também é abordado por
Katahira, Miamoto, Münch, Nakao e Ocampo (2008), que apontam duas formas
básicas para o reuso de requisitos no PDSW:
1) Processo em linha, em que são selecionados projetos com características
semelhantes e é configurado um processo de referência que atenda aos
requisitos destes projetos como um todo. Essa configuração será repetida
para cada um dos projetos selecionados;
2) Projetos que requerem configurações de processos especificas. Para esses
casos os autores definem três categorias de requisitos a serem atendidos:
produto, projeto e mapa de processo. Os requisitos relacionados a produto
determinam

a

capacidade

requerida

para

o

desenvolvimento

de

determinado produto, os requisitos relacionados a projeto determinam se o
processo deverá seguir algum padrão de desenvolvimento, de distribuição,
dentre outros. Uma vez definidos os requisitos de produto e de projeto em
relação ao PDSW, tais requisitos são armazenados em um mapa de
processo, que poderá ser reutilizado em projetos semelhantes.
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5 CONSTRUÇÃO DOS PERFIS DE PROCESSOS PROPOSTOS
Neste capítulo é detalhada a construção dos perfis de processos propostos
nesta pesquisa. Esta construção considera as características dos perfis de
processos requeridas na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, assim como as
características relacionadas à rastreabilidade adicional requerida na norma ABNT
NBR ISO/IEC 15504-3. A representação gráfica dos perfis de processos propostos
utiliza elementos do NFR-framework.

5.1 Representação das dimensões em camadas
A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 define duas dimensões em que os RNFs
do processo devem ser mapeados: a dimensão de capacidade e a dimensão de
execução. Cada dimensão possui um conjunto específico de indicadores, que
podem ser classificados como RNF e suas inter-relações, devendo ser
representados nos perfis de processo propostos. A dimensão de execução fornece
entrada para a dimensão capacidade, pois o primeiro atributo de processo da
dimensão capacidade é o resultado da avaliação dos indicadores de execução do
processo que está sendo avaliado.
O conceito de camadas do NFR-framework apresenta características que
permitem a representação das dimensões em conformidade com o texto da norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, uma vez que a dimensão de capacidade pode ser
representada em uma camada de indicadores de capacidade com nível de
abstração superior à camada de indicadores de execução, em que pode ser
representada a dimensão de execução. A relação entre camadas (inter-layer
contribution) prevista no NFR-framework permite que o resultado da avaliação
aferida na camada de indicadores de execução seja considerada como entrada na
camada de indicadores de capacidade, conforme requerido na norma ABNT NBR
ISO/IEC 15504-2.
As camadas no NFR-Framework são numeradas em ordem crescente de nível
de abstração, sendo que, os autores iniciam a numeração a partir da camada de
nível 2. Para efeito desta pesquisa, são definidas duas camadas para avaliação de
processos e uma camada para atribuição do nível de capacidade resultante,
conforme descritas a seguir:
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Camada 2 (Indicadores de Execução), corresponde à dimensão de
execução e representa elementos do tipo: resultado do processo,
práticas-base, produtos de trabalho e as relações entre estes elementos;



Camada 3 (Indicadores de Capacidade), corresponde à dimensão de
capacidade e representa elementos do tipo: práticas genéricas, recursos
genéricos, produtos de trabalhos genéricos e as relações entre estes
elementos;



Camada 4 (Níveis de Capacidade), corresponde à consolidação das
avaliações dos atributos de processo, que resultam no nível de
capacidade do processo avaliado e representa elementos do tipo: nível
de capacidade, atributo de processo e as regras (restrições ou précondições) para a atribuição da capacidade.

Cada camada possui um conjunto de elementos próprios a serem
representados, inter-relacionados e utilizados nas avaliações dos processos,
conforme descritos na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5, desta forma é definida
uma estrutura de perfil de processo proposto para cada camada, que pode ser
replicada para todos os processos da mesma camada. A estrutura do perfil de
processo proposto é composta de uma representação gráfica dos elementos e um
conjunto de quadros para registros, dentre os quais constatações, notas atribuídas
às evidências objetivas avaliadas e critérios utilizados para a propagação das
mesmas nos RNFs a elas relacionados.

5.2 Perfil de processo proposto para a camada 2
Para a camada 2 (Indicadores de Execução) o perfil de processo é definido a
partir das características dos processos definidos na ABNT NBR ISO/IEC 15504-5.
Nessa camada são criados perfis de processo para cada processo considerado no
escopo da avaliação, que são avaliados individualmente e podem ser consolidados
diversos processos de um mesmo grupo, assim como os diversos grupos de
processos que compõem esta camada. O resultado consolidado obtido na camada 2
(Indicadores de Execução) é a entrada para a camada 3 (Indicadores de
Capacidade).
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5.2.1 Representação gráfica
Cada processo definido na ABNT NBR ISO/IEC 15504-5 tem um SIG específico
definido para a representação do perfil de processo proposto. Os elementos do perfil
de processo representados no SIG devem possuir identificadores, conforme
requerido na ABNT NBR ISO/IEC 15504-5:
“As pontuações podem ser representadas em qualquer formato, tal como
uma matriz ou como parte de uma base de dados, contanto que a
representação permita a identificação das pontuações individuais de acordo
com este esquema de referência” (NBR-15504-2, 2008 p.11)

Todo o SIG de uma camada tem o nome desta camada colocado no canto
superior esquerdo. No caso da camada 2 esse nome é “layer 2 (Indicadores de
Execução)”. A cada SIG, referente a um perfil de processo específico, é atribuído um
identificador único, que é apresentado dentro de um retângulo no topo esquerdo do
SIG, conforme mostra a Figura 9. O nome do identificador tem por composição “L2CC-GGG-X”, sendo:
L2  camada 2 (fixo);
CC  categoria à qual pertence o grupo do processo representado;
GGG  sigla do grupo do processo representado;
X  seqüência do processo dentro do grupo.
Cada RNF é representado no SIG na forma de uma nuvem e tem um
identificador único colocado logo abaixo do símbolo, composto pelo TIPO de
elemento e pelo TÓPICO específico que está sendo representado. O nome do TIPO
tem por composição “CC-GGG-X-DescricaoDoTipo”, sendo:
CC  categoria à qual pertence o grupo do processo representado;
GGG  sigla do grupo do processo representado;
X  seqüência do processo dentro do grupo;
DescricaoDoTipo  nome como aparece esse tipo de elemento na norma.
O TÓPICO tem por nome “atributoDoProcesso, C”, enquanto não corresponde
a uma característica específica do TIPO de RNF. Quando se refere a uma
característica específica, o nome tem por composição “YY-Z-DescricaoDoTopico, C”
sendo:
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YY  abreviatura do TIPO de RNF;
Z  seqüência do TÓPICO dentro do TIPO de RFN;
DescricaoDoTopico  nome como aparece a característica na norma;
C  número da camada em que o RNF está representado.
Nesta camada, o primeiro TIPO de RNF que aparece no perfil de processo
recebe o nome do processo correspondente no Modelo de Processo. Este RNF é
decomposto nos TIPOS “prática-base” e “resultado do processo”, ainda tendo por
TÓPICO o “atributo do processo”. O RNF do TIPO “prática-base” é decomposto em
TÓPICOS específicos, conforme descritos na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5.
O RNF do TIPO “resultado do processo” também é decomposto nos TÓPICOS
específicos descritos na norma, sendo que este RNF será representado na forma de
operacionalização, uma vez que a norma aponta os produtos de trabalho (evidências
objetivas das implementações) para TÓPICOS específicos deste TIPO de RNF.
Cada RNF decomposto é ligado ao RNF do qual foi derivado por meio do elemento
“contribuição” do NFR-framework, de forma que possam ser realizadas as
propagações dos graus de satisfação atribuídos aos RNFs “filhos” para os RNFs
“pais” correspondentes, assegurando a rastreabilidade requerida na norma ABNT
NBR ISO/IEC 15504-2.
As interdependências entre os RNFs do TIPO “práticas-base” e do TIPO
“resultado do processo” são explicitadas na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5,
uma vez que cada prática base indica um ou mais resultados do processo
correlacionados. Essa interdependência é representada graficamente por meio de
uma linha tracejada que une os dois elementos correlacionados, conforme previsto
no NFR-framework para relações entre RNF que não estão na mesma
decomposição hierárquica. A representação das interdependências contribui em
algum grau para a rastreabilidade adicional requerida na norma ABNT NBR ISO/IEC
15504-3.
A Figura 9 apresenta o nome do SIG no retângulo superior à esquerda, o nome
da camada 2, o RNF inicial com a decomposição nos TIPOS “prática-base” e
“resultados

do

processo”,

assim

interdependências entre esses RNF.

como

exemplos

de

contribuições

e
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Figura 9 – Exemplo de Tipos de NFR da Camada 2 (Indicadores de Execução)

A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 determina que, para cada atributo de
processo pontuado, a relação entre os indicadores e a identificação das evidências
objetivas reunidas deve ser registrada. A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5
descreve os produtos de trabalho como sendo artefatos associados à execução dos
processos que constituem evidências objetivas a serem avaliadas. O NFRframework pode permitir a representação do produto de trabalho por meio do
elemento target, que corresponde à materialização do que é requerido no RNF. O
elemento target no NFR-framework é associado aos RNFs e também a um requisito
funcional que, no caso do software, corresponde a uma funcionalidade requerida do
sistema que é atendida por uma ou mais implementações (target). No contexto desta
pesquisa, o elemento target corresponde a uma evidência objetiva requerida do
processo, que é atendida na forma de um produto de trabalho. O grupo de produtos
de trabalho requeridos no perfil de processo é representado por um retângulo com
bordas arredondadas, e os produtos de trabalho específicos são representados por
retângulos com cantos retos, conforme definido no NFR-framework.
O mesmo produto de trabalho, nomeado e descrito na norma ABNT NBR
ISO/IEC 15504-5, pode aparecer como requerido em diferentes processos e,
conseqüentemente, pode ter pontuações diferentes, conforme o contexto que este
produto de trabalho tem no processo avaliado. Sendo assim, o identificador do
produto de trabalho deve levar em conta a identificação do perfil de processo em
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que está sendo representado. A identificação única do produto de trabalho no perfil
de processo proposto tem por composição PT-GGG-X-W PP-PP, sendo:
PT  Produto de Trabalho;
GGG  sigla do grupo do processo representado;
X  seqüência do processo dentro do grupo;
W  seqüência do produto de trabalho dentro do perfil de processo;
PP-PP  código do produto de trabalho na ABNT NBR ISO/IEC 15504-5;
Descrição  nome do produto de trabalho na ABNT NBR ISO/IEC 15504-5.
A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5 relaciona cada produto de trabalho com
um ou mais resultados do processo. O elemento do NFR-framework que permite
representar a relação entre produto de trabalho e RNF é o operactionalization-target
link, que consiste na ligação da operacionalização com o elemento de
implementação. A Figura 10 apresenta um grupo de produtos de trabalho, dois
produtos de trabalho específicos e ligações com os RNFs correspondentes.

Figura 10 – Exemplo de representação dos produtos de trabalho na Camada 2
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5.2.2 Quadros para registros
O perfil de processo proposto apresenta um conjunto de quadros para o
registro de constatações, justificativas, a extensão do alcance de cada elemento
avaliado e critérios utilizados para a propagação das extensões do alcance nos
elementos. Os quadros previstos no perfil de processo proposto são descritos a
seguir e consistem de:


Quadro de registro dos produtos de trabalho;



Quadro de registro dos produtos de trabalho equivalentes;



Quadro de registro de constatações;



Quadro de registro dos resultados do processo;



Quadro de registro das práticas-base;



Quadro de registro das justificativas dos fatores de relevância.

O quadro de registro dos produtos de trabalho, exemplificado no Quadro 3, tem
por objetivo o registro de quais produtos de trabalho estão sendo considerados na
avaliação do perfil de processo, as respectivas extensões de alcance detectadas
durante o processo de avaliação. É atribuído um código que leva em conta a
identificação do perfil do processo, para produzir um identificador único para cada
produto de trabalho. A identificação e o nome do produto de trabalho são extraídos
da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5. A extensão do alcance é obtida a partir da
avaliação do grau de satisfação das características do produto de trabalho por parte
da evidência objetiva apresentada, e é representada conforme a tabela 3 do capítulo
3, sendo a extensão do alcance representada na sua forma percentual na coluna
“Extensão do Alcance” e na forma da letra correspondente na coluna “Avaliação”.

Quadro 3 – Quadro de registro dos produtos de trabalho
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Em momento de avaliação, o processo avaliado pode apresentar produtos de
trabalho com nomes diferentes dos previstos na norma, mas que apresentam
características semelhantes. O quadro de registro de produtos de trabalho
equivalentes apresenta o código do produto de trabalho previsto na norma, um
espaço

para

registro

dos

produtos

de

trabalho

equivalente

associados,

considerados na respectiva avaliação do processo, conforme exemplo apresentado
no Quadro 4.

Quadro 4 – Quadro de registro dos produtos de trabalho equivalentes

Durante as avaliações são realizadas constatações referentes aos produtos de
trabalho, aos resultados do processo e às práticas-base. O quadro de registro de
constatações possui a identificação do elemento do perfil de processo e um espaço
para registrar a constatação correspondente, conforme exemplo apresentado no
Quadro 5.

Quadro 5 – Quadro de registro das constatações
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O quadro de registro dos resultados do processo apresenta o código do
resultado do processo utilizado no perfil do processo, a descrição do resultado do
processo, os produtos de trabalho a ele associados, conforme a norma ABNT NBR
ISO/IEC 15504-5, os fatores de relevância e a extensão do alcance. Os produtos de
trabalho podem ter relevâncias diferentes, conforme o contexto do processo que
está sendo avaliado, na composição da nota dos resultados de processo a eles
associados. No quadro de registro dos resultados são registrados os fatores de
relevância que cada produto de trabalho representa na composição da evidência
objetiva de atendimento de cada resultado do processo.
A extensão do alcance do resultado do processo é calculada a partir da média
ponderada das extensões de alcance dos produtos de trabalho associados
multiplicadas pelos fatores de relevância correspondentes. Neste quadro também
são representados os fatores de relevância que cada resultado do processo
representa na composição da extensão do alcance consolidado dos resultados do
processo para o perfil de processo avaliado. A extensão do alcance de cada produto
de trabalho é propagada a partir dos valores registrados no quadro de registro dos
produtos de trabalho. O Quadro 6 apresenta um exemplo de quadro de registro dos
resultados do processo.

Quadro 6 – Quadro de registro dos resultados do processo
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O fator de relevância é um número inteiro que multiplica o valor numérico
atribuído à extensão do alcance conforme a relevância em um contexto específico.
Uma forma de atribuição de relevância é a utilização de uma escala exponencial, por
exemplo de base 3, em que pouco relevante seria 1 (3º = 1), relevante seria 3 (3¹ =
3), muito relevante seria 9 (3² = 9), imprescindível seria 27 (3³ = 27), e assim
sucessivamente. A escolha da base é realizada em função do quanto a distância
entre o menor e o maior o maior ponto da escala deva ser evidenciada. Quanto
maior o valor da base maior será a distância entre os extremos de uma escala. A
Figura 11 mostra esse efeito a partir do uso de 3 bases diferentes (2, 3 e 4) com a
aplicação da mesma escala de 4 posições:


0 = pouco relevante;



1 = relevante;



2 = muito relevante;



3 = imprescindível.

Figura 11 – Exemplo de uso de diferentes bases para uma mesma escala

Inicialmente todos os elementos do perfil de processo catalogados apresentam
fator de relevância = 1, que equivale a qualquer base elevada a 0 (zero), e, em
momento de avaliação, se necessário, é atribuída a relevância dos elementos,
conforme o contexto específico da empresa ou do projeto.
O quadro de registro das práticas-base apresenta o código da prática-base
utilizado no perfil de processo, a descrição, os produtos de trabalho relacionados,
identificados por meio do relacionamento com os resultados do processo, conforme
descrito na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5, os fatores de relevância e a
extensão do alcance. O quadro de registro das práticas base trata os fatores de
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relevância e cálculo das extensões do alcance de forma análoga ao tratamento dado
no quadro de registro dos resultados do processo. Cada produto de trabalho pode
ter uma relevância distinta na composição da extensão do alcance da prática-base,
e cada prática-base pode ter uma relevância distinta na composição da extensão do
alcance resultante das práticas-base do perfil de processo avaliado. O Quadro 7
apresenta um exemplo do quadro de registro das práticas-base.

Quadro 7 – Quadro de registro das práticas-base

Quando for utilizado um fator de relevância diferente de 1, para quaisquer
elementos da avaliação, pode-se registrar a justificativa dessa relevância
diferenciada no quadro de registro de justificativas dos fatores de relevância. O
Quadro 8 apresenta um exemplo de quadro para registro de justificativas de fatores
de relevância, no qual pode ser informado o código do requisito (elemento do perfil
de processo) e a correspondente justificativa para adoção de fator de relevância
diferente de 1.

Quadro 8 – Quadro de registro das justificativas de fatores de relevância
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Os perfis de processo representados nesta camada podem ser consolidados
nos grupos de processos aos quais pertencem. A Figura 11 apresenta um exemplo
de consolidação dos processos do grupo Engenharia, conforme descritos na norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504-5. Esta representação permite a rastreabilidade da
propagação da extensão do alcance dentro do grupo de processos.

Figura 12 – Exemplo de representação dos processos do grupo engenharia

A Figura 13 apresenta os grupos de processos que compõem o indicador de
execução resultante do Modelo de Processo utilizado como referência na norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504-5. Esta representação permite a rastreabilidade da
propagação das extensões do alcance dos grupos de processo dentro do indicador
de execução.
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Figura 13 – Exemplo de representação dos grupos de processos da Camada 2

5.3 Perfil de processo proposto para a camada 3
Para a camada 3 (Indicadores de Capacidade) é definido um perfil de processo
a partir das características dos atributos de processos definidos na ABNT NBR
ISO/IEC 15504-5. Nesta camada são criados perfis de processo para cada atributo
de

processo

considerado

no

escopo

da

avaliação,

que

são

avaliados

individualmente e serão consolidados na camada 4, em que é definido o nível de
capacidade correspondente à extensão do alcance dos atributos de processo
avaliados. O resultado consolidado obtido para cada atributo de processo na
camada 3 (Indicadores de Capacidade) é a entrada para a camada 4 (Níveis de
Capacidade).
A estrutura de representação do perfil de processo proposto para esta camada
utiliza os mesmos elementos na representação gráfica e a mesma estrutura de
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quadros. A diferença está nos nomes dos elementos e nas relações entre os
mesmos.

5.3.1 Representação gráfica
A identificação única do perfil de processo nesta camada tem por composição
“L3-PA-X.X”, sendo:
L3  camada 3 (fixo);
PA  atributo de processo (fixo);
X.X  sigla do atributo de processo representado;
O identificador de cada RNF é composto pelo TIPO de elemento e pelo
TÓPICO específico que está sendo representado. O nome do TIPO tem por
composição “AA-X-X-NomeDoTipo”, sendo:
AA  abreviação do TIPO de RNF, sendo PA(Atributo de Processo),
PG(Práticas Genéricas) ou RG(Recursos Genéricos);
X-X  sigla do atributo de processo representado;
NomeDoTipo  nome do TIPO de RNF na ABNT NBR ISO/IEC 15504-5.
O TÓPICO tem por nome “atributoDoProcesso, C”, enquanto não corresponde
a uma característica específica do TIPO de RNF, e quando refere-se a uma
característica

específica,

o

nome

tem

por

composição

“YY-X-X-Z-

DescricaoDoTopico, C” sendo:
YY  abreviatura do TIPO de RNF;
X-X  sigla do atributo de processo representado;
Z  seqüência do TÓPICO dentro do TIPO de RFN;
DescricaoDoTopico  nome como aparece a característica na norma;
C  número da camada em que o RNF está representado.
Nesta camada, o primeiro TIPO de RNF que aparece no perfil de processo
recebe o nome do atributo de processo correspondente. Este RNF é decomposto
nos TIPOS “práticas genéricas” e “recursos genéricos”, ainda tendo por TÓPICO o
“atributo do processo”. O RNF do TIPO “recursos genéricos” é decomposto em
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TÓPICOS específicos, conforme descritos na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5.
O RNF do TIPO “praticas genéricas” também é decomposto nos TÓPICOS
específicos descritos na norma, sendo que este RNF, será representado na forma de
operacionalização, uma vez que a norma aponta os produtos de trabalho (evidências
objetivas das implementações) para TÓPICOS específicos deste TIPO de RNF.
Embora a norma também aponte os produtos de trabalho para os RNFs do tipo
“recursos genéricos”, entende-se que os recursos precedem as práticas e, dessa
forma, as “práticas genéricas” estão mais diretamente relacionadas aos produtos de
trabalho que os “recursos genéricos”. Cada RNF decomposto é ligado ao RNF do
qual foi derivado por meio do elemento “contribuição” do NFR-framework, de forma
que possam ser realizadas as propagações dos graus de satisfação atribuídos aos
RNFs “filhos” para os RNFs “pais” correspondentes, assegurando a rastreabilidade
requerida na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2.
As interdependências entre os RNFs do TIPO “práticas genéricas” e do TIPO
“recursos genéricos” são explicitadas na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5, uma
vez que cada “prática genérica” e cada “recurso genérico” apontam para uma ou
mais realizações. Dessa forma, pode-se estabelecer as co-relações entre “práticas
genéricas” e “recursos genéricos” por meio das realizações comuns a ambos. A
representação e a rastreabilidade adicional segue o mesmo padrão do perfil de
processo da camada 2.
A Figura 14 apresenta o nome do SIG no retângulo superior à esquerda, o
nome da camada 3, o RNF inicial com a decomposição nos TIPOS “práticas
genéricas” e “recursos genéricos”, assim como contribuições e interdependências
entre estes RNF.
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Figura 14 – Exemplo de Tipos de NFR da Camada 3 (Indicadores de Capacidade)

Os produtos de trabalho são representados da mesma forma que no perfil de
processo proposto para a camada 2, exceto pela identificação, que nesta camada
tem por composição PTG-X-X Descrição, sendo:
PTG  Produto de Trabalho Genérico (fixo);
X-X  sigla do atributo de processo representado;
W  seqüência do produto de trabalho dentro do perfil de processo;
PP-PP  código do produto de trabalho na ABNT NBR ISO/IEC 15504-5;
Descrição  nome do produto de trabalho na ABNT NBR ISO/IEC 15504-5.
A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5 relaciona cada produto de trabalho com
uma ou mais “práticas genéricas”. A representação é análoga à do perfil de processo
da camada 2. A Figura 15 apresenta um exemplo em que o “produto de trabalho
genérico” é ligado a mais de uma “prática genérica”.
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Figura 15 – Exemplo de representação dos produtos de trabalho na Camada 3

5.3.2 Quadros para registros
O conjunto de quadros para o registros é igual ao utilizado no perfil de processo
da camada 2, devendo apenas substituir os nomes “práticas-base” por “práticas
genéricas” e “resultado do processo” por “recursos genéricos”.

5.4 Perfil de processo proposto para a camada 4
Na camada 4 é atribuído o nível de capacidade, com base nas avaliações
realizadas nas camadas 3 e 2. A extensão do alcance aferido nessas camadas é
propagado para a camada 4, e nesta camada é estabelecida a lógica de atribuição
da capacidade, conforme definida na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2.
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Considerando cada elemento da escala do nível da capacidade como um RNF
a ser atendido em algum grau para obter-se o nível correspondente, é elaborado um
SIG

que

representa

os

RNFs,

suas

dependências,

interdependências

e

contribuições que permite consolidar os perfis de processo das demais camadas e
obter o nível de capacidade correspondente. Para este perfil de processo não há
necessidade de quadros de registros, uma vez que as avaliações são registradas
nas demais camadas.

5.4.1 Representação gráfica
A identificação única do perfil de processo nesta camada tem por composição
“L4-NÍVEIS-CAPACIDADE”. A esta identificação pode-se acrescentar o nome do
processo, caso esteja sendo aferida a capacidade de um processo específico, ou o
nome de um grupo de processos, caso esteja sendo aferida a capacidade de um
grupo de processos específico.
Os níveis de capacidade são expressos em forma de RNF. Possuem
identificador único que tem por composição: “PA-N-Capacidade_Nivel_N”, sendo:
PA  atributo de processo (fixo);
N  nível de capacidade correspondente;
Capacidade  literal (fixo);
Nível  literal (fixo);
N  nível de capacidade correspondente;
Nesta camada é utilizado o elemento Claim do NFR-framework. Esse elemento
é representado por uma nuvem tracejada e é utilizado para expressar pré-condições
para que um NFR, referente a determinado nível de capacidade, possa ser
considerado satisfeito. O elemento Claim tem por nome do TIPO o identificador
composto por “Claim-XXX” sendo:
Claim  literal (fixo);
XXX  número do nível correspondente quando representa um pré-requisito
entre níveis de capacidade, ou o número do PA quando depende da
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extensão do alcance de dois atributos de processo, a ele atribuídos, para
satisfazer seu nível de capacidade.
O elemento Claim tem por nome do TOPICO o identificador composto por
“*condição*, 4”, sendo:
*condição*  pré-condição de atendimento do RNF;
4  camada em que está representado o elemento.
Os demais NFR constantes no SIG apresentam os mesmos nomes que utilizam
nas camadas das quais vieram, modificando apenas o número da camada para 4 no
nome do TOPICO. A passagem da extensão do alcance de um RNF de uma camada
para outra é realizada no NFR-framework por meio do inter-layer interdependency
link, que permite fazer o refinamento de um RNF de uma camada em uma camada
de nível de abstração mais baixo, sendo que na passagem é mantido o TIPO e
TÓPICO do RNF da camada superior. O grau de satisfação aferido para o RNF na
camada inferior é propagado para a camada superior, esse sincronismo é previsto
pelo método Flow Though do NFR-framework.
O perfil de processo proposto nesta pesquisa tem diferentes níveis de
abstração representados nas respectivas camadas, com os elementos e critérios
para a avaliação do processo pertinentes a cada camada. Os instrumentos de
propagação dos estados de satisfação dos requisitos previstos no NFR-framework
permitem que a extensão do alcance seja propagada e rastreada no perfil do
processo como um todo, independente de quantas camadas foram utilizadas para a
sua representação gráfica. A abordagem de representação do perfil de processo
utilizada nesta pesquisa tem por objetivo permitir que seja representado em um
único SIG todas as camadas, que podem conter todos os processos avaliados,
conforme definidos no escopo da avaliação.
A Figura 16 apresenta os RNFs da camada 4, suas relações e as précondições para que cada nível seja atendido, representadas pelo elemento “Claim”.
A atribuição do nível de capacidade do processo é realizada a partir da propagação
das extensões do alcance dos RNFs avaliados na camada 3, e da aplicação das
restrições, ou pré-condições, pertinentes a cada nível de capacidade, representados
no perfil de processo da camada 4. Um nível superior de capacidade somente pode
ser atribuído quando todos os níveis abaixo são completamente atendidos.
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Figura 16 – Exemplo da representação dos níveis de capacidade da camada 4

5.5 Atribuição e propagação de notas de avaliação nos RNFs
A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 estabelece uma escala para pontuação
da extensão do alcance do atendimento do que é requerido para cada elemento
avaliado durante o processo de avaliação do PDSW. Esta escala considera que um
elemento do PDSW pode ter uma extensão de alcance entre 0% e 100% e esta
extensão do alcance pode ser expressa na forma das letras F, L, P ou N, conforme a
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intensidade do atendimento do que é requerido para o elemento na avaliação. O
NFR-framework tem abordagem similar, ao considerar que um softgoal pode ser
satisfeito em algum grau e que este grau de satisfação pode ser expresso na forma
dos símbolos D, W-, W+ e S, conforme a intensidade da satisfação do requisito.
Pode-se, portanto, estabelecer uma equivalência de escalas permitindo que seja
utilizado o método de propagação de estados previsto do NFR-framework nos perfis
de processo propostos nesta pesquisa.
A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-3 cita que convém apresentar o perfil de
processo em formato que permita a interpretação direta de seu significado e valor.
Para tanto, no perfil de processo proposto (NBR-15504-3) é utilizado o recurso de
cores atribuídas aos elementos do NFR-framework. As cores são atribuídas em
ordem crescente de freqüência, alinhada à ordem crescente do grau de satisfação
(NFR-framework), e à ordem crescente da extensão do alcance dos RNFs (ABNT
NBR ISO/IEC 15504-2), mantendo a equivalência do significado das escalas. O
Quadro 9 apresenta a cor com o significado correspondente na escala prevista na
norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 e na escala prevista no NFR-framework.
Cor
Atribuída

ISO/IEC 15504-2
Sigla

Significado

NFR-framework
Extensão

Sigla

Significado

de alcance
Não atendido
N

Não atingido

P

Parcialmente atingido

L

Largamente atingido

F

0 a 15%
15% a
50%
50% a
85%

Completamente

85% a

atingido

100%

D

W-

W+

S

Fracamente não
atendido
Fracamente
atendido
Considerado
satisfeito

Quadro 9 – Correspondência dos significados das cores e escalas
Fonte: ISO/IEC 15504-2 (2008) e Chung (2000)
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A norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 prevê que a pontuação seja realizada em
dois tipos de indicadores de avaliação. Estes indicadores dizem respeito às
atividades, recursos ou resultados significativos, associados com a realização do
objetivo do atributo por um processo:
 Indicadores de capacidade, compostos de:
o Práticas Genéricas (PG);
o Recurso Genérico (RG);
o Produto de Trabalho Genérico(PTG).
 Indicadores de execução, compostos de:
o Prática-Base(PB);
o Produto de Trabalho(PT);
o Resultado do Processo(RP), é explicitado no detalhamento do processo e
faz a ligação entre as práticas-base e os produtos de trabalho.
A pontuação para cada atributo de processo deve ser rastreada em relação à
evidência objetiva utilizada na determinação da pontuação (NBR-15504-2), sendo
que a evidência objetiva é constituída dos dados que apóiam a existência ou
veracidade de algo (NBR-15504-3). No Modelo de Avaliação de Processo descrito
na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5, o Produto de Trabalho é apontado como
sendo uma evidência da realização de um atributo.
Para indicadores de capacidade a norma declara que:
“Produto de Trabalho Genérico (PTG) são conjuntos de características que
se espera que sejam evidentes em produtos de trabalho de tipos genéricos
como um resultado da realização de um atributo.” (NBR-15504-5, 2008 p.13)

Para indicadores de execução a norma declara que:
“A execução de um processo gera produtos de trabalho que são
identificáveis e úteis durante a satisfação de seu objetivo. Neste modelo de
avaliação, cada produto de trabalho possui um conjunto definido de exemplos
de características que podem ser usadas quando o produto de trabalho for
verificado para avaliar o desempenho efetivo de um processo” (NBR-15504-5,
2008 p.14).

A pontuação do perfil de processo proposto tem início na pontuação da
extensão do alcance dos produtos de trabalho, que é atribuída conforme o grau com

81

que a evidência objetiva apresentada atende ao que é requerido do produto de
trabalho em questão. A extensão do alcance atribuída ao produto de trabalho é
propagada para os elementos do perfil aos quais está diretamente relacionado, e
estes aos demais elementos aos quais estão relacionados, de forma que as
extensões de alcance estejam lastreadas em evidências objetivas. A Figura 17
apresenta um exemplo de avaliação do perfil de processo proposto para o processo
ENG.1 Elicitação de requisitos, do Grupo de Engenharia (ENG) (NBR-15504-5,
2008), em que as extensões de alcance dos Produtos de Trabalho avaliadas são
propagadas para os Resultados do Processo e para as Práticas-Base.

Figura 17 – Exemplo perfil de processo proposto avaliado
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A propagação das extensões do alcance é apresentada em quadros
específicos dos indicadores de cada perfil de processo proposto. As pontuações
atribuídas aos produtos de trabalho são registradas conforme exemplo apresentado
no Quadro 10, em que, para cada produto de trabalho é informada a extensão do
alcance aferida a partir da avaliação da evidência objetiva e também apresenta a
nota na forma da letra e cor de fundo correspondente. Neste quadro é feita a
primeira propagação de extensão do alcance, que é representada no topo do quadro
como sendo a extensão de alcance resultante de todos os produtos de trabalho do
perfil de processo avaliado.

Quadro 10 – Registro da extensão do alcance dos produtos de trabalho

As extensões de alcance atribuídas às práticas-base são propagadas a partir
das extensões de alcance registradas para os produtos de trabalho a elas
associados. Esta associação é descrita na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5. O
Quadro 11 apresenta um exemplo de propagação de extensão de alcance das
práticas-base, que tem em sua parte superior a consolidação da extensão do
alcance das práticas base como um todo. A seguir são apresentados, para cada
prática-base, o fator de relevância de cada produto de trabalho utilizado no cálculo
da extensão do alcance da prática-base e o fator de relevância de cada prática-base
utilizado no cálculo da extensão do alcance das práticas-base consolidadas.
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Quadro 11 – Propagação da extensão do alcance nas práticas-base

A propagação da extensão do alcance nos resultados do processo também é
feita a partir da propagação das extensões do alcance dos produtos de trabalho a
eles associados. O Quadro 12 apresenta um exemplo de propagação de extensão
do alcance dos resultados do processo. Na parte superior encontra-se a extensão do
alcance consolidada dos resultados do processo avaliados, assim como o fator de
relevância dos resultados do processo para o cálculo da extensão do alcance do
processo como um todo. Para cada resultado do processo é apresentado o
identificador único, a descrição e os produtos de trabalho a ele associados com os
respectivos fatores de relevância.
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Quadro 12 – Propagação da extensão do alcance nos resultados do processo

Os elementos e critérios do perfil de processo proposto, descritos neste
capítulo, são aplicados no estudo de caso desta pesquisa.
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6 ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi sub-dividido em 5 blocos, detalhados neste capítulo:


Planejamento do estudo de caso;



Preparação para a coleta de dados;



Coleta das evidências;



Análise dos dados coletados;



Elaboração do relatório.

6.1 Planejamento do estudo de caso
Segundo Martin Höst (2008) um bom planejamento para um estudo de caso é
crucial para seu sucesso. Recomenda-se que contenha no mínimo os seguintes
elementos:


Objetivo;



O caso;



Teoria ou referência;



Questão da pesquisa;



Métodos;



Estratégia de seleção.

O objetivo deste estudo de caso é verificar a viabilidade de reutilizar perfis de
processos previamente catalogados, construídos a partir da norma ABNT NBR
ISO/IEC 15504 e o NFR-framework, em uma avaliação do processo de
desenvolvimento de software de uma empresa.
O caso é uma avaliação de PDSW em uma empresa da iniciativa privada que
tenha por atividade principal o desenvolvimento de software.
As referências utilizadas na construção dos perfis de processo propostos são
as cinco partes da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 e o NFR-framework.
Adicionalmente, é utilizada a norma NBR ISO 19011 como referência para o registro
e condução das atividades de avaliação durante o estudo de caso.
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As principais questões desta pesquisa são:
1) É possível construir perfis de processo, em conformidade com a norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504, usando o NFR-Framework?
2) É possível catalogar e aplicar o perfil de processo proposto em uma
avaliação de PDSW?
3) As pessoas envolvidas na avaliação conseguem entender a representação
da avaliação no perfil de processo proposto?
4) As pessoas envolvidas na avaliação conseguem entender a propagação da
extensão do alcance nos elementos do perfil de processo proposto?
5) A rastreabilidade das pontuações é constatada de forma clara pelos
participantes de avaliação?
6) O resultado final da avaliação é compreensível para os participantes da
avaliação?
O método utilizado na condução do estudo de caso tem por base as atividades
previstas no capítulo 6 da norma NBR ISO 19011:
6.2 Iniciando a auditoria (avaliação);
6.3 Realizando análise crítica de documentos;
6.4 Preparando as atividades da auditoria (avaliação) no local;
6.5 Conduzindo atividades da auditoria (avaliação) no local;
6.6 Preparando, aprovando e distribuindo o relatório da auditoria (avaliação);
6.7 Concluindo a auditoria (avaliação).
O pesquisador certificou-se no curso da norma NBR ISO 19011 na ABNT, para
estar oficialmente habilitado a aplicar a referida norma neste estudo de caso.
A estratégia de seleção adotada para este estudo de caso possui dois
elementos principais: a escolha da empresa e a escolha do caso.
Na escolha da empresa é considerada a relevância da atividade da empresa
em relação ao objeto desta pesquisa. Também é considerada a relevância desta
avaliação para a empresa. Este último aspecto diz respeito à prioridade que o
estudo de caso tem no ambiente em que é aplicado, de forma a evitar interrupção do
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estudo de caso por falta de prioridade da empresa. Em termos da escolha da
empresa, a estratégia é selecionar uma empresa que tenha alta dependência do
PDSW em termos de sua receita e que permita ter contato com diversos níveis da
organização durante a realização do estudo de caso. Para tanto, a escolha deve ser
uma empresa de pequeno porte, que segundo definido no artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é uma empresa que no ano
calendário auferiram receita inferior a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais) (BRASIL, 2006).
Neste contexto foi identificada uma empresa que autorizou a execução deste
estudo de caso em suas instalações e solicitou que não fossem mencionados nomes
de colaboradores e da empresa, desta forma os colaboradores serão nomeados
como AVALIADO-1 e AVALIADO-2, e a empresa será nomeada como EMPRESA-X.
A EMPRESA-X selecionada por atividade principal o desenvolvimento de software e
tem receita dentro da faixa definida como empresa de pequeno porte. A EMPRESAX desenvolve software na forma de projetos, participando desde as negociações até
a entrega do software em operação, e, também atua na manutenção de software
legado dos clientes. A EMPRESA-X tem em torno de 12 funcionários, não possui um
PDSW formalmente definido, mas procura seguir um padrão de processo, ainda que
informal. No ano de 2010 um dos maiores clientes da EMPRESA-X mencionou uma
iniciativa de certificação de seus fornecedores, chegando a citar o MPS-BR, que
consiste de um certificado de PDSW que tem a norma ABNT NBR ISO/IEC 15504
como uma de suas referências. A iniciativa de conduzir o estudo de caso foi recebida
na EMPRESA-X como uma oportunidade de discutir seu PDSW à luz de um padrão
formal.
Em termos da escolha do caso, optou-se por múltiplos casos de forma a ser
possível fazer uma triangulação e validar a aplicação dos perfis de processo
propostos em diferentes contextos. Para obter esse resultado são avaliados diversos
processos, com modificações na abordagem entre uma sessão de avaliação de
processo e a sessão seguinte. Cada sessão de avaliação constitui um minicaso,
dentro do estudo de caso como um todo. O objetivo desta estratégia é observar a
interação com os participantes envolvidos na avaliação em diferentes contextos e,
ao mesmo tempo, melhorar a abordagem da aplicação dos perfis de processos
propostos.
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Foram realizadas reuniões para a definição do escopo da avaliação, tratamento
de questões de confidencialidade, forma da abordagem durante a avaliação, dentre
outros aspectos. O resultado das reuniões é refletido no Apêndice C - Plano de
Avaliação – Alto Nível, sendo que o escopo, inicialmente previsto para todos os
processos da norma, foi reduzido para os 12 processos do Grupo de Engenharia.

6.2 Preparação para a coleta de dados
A coleta dos dados fará uso de perfis de processo previamente catalogados,
constituídos de:


Um diagrama SIG que representa os requisitos do processo e suas interrelações, inclusive com os produtos de trabalho;



Quadros para registro das constatações;



Quadros para a propagação das extensões de alcance dos produtos de
trabalho nos demais elementos do perfil do processo.

A possibilidade de reutilizar diagramas SIG previamente catalogados é descrita
e praticada pelos autores do NFR-Framework como sendo uma forma de capturar e
registrar o conhecimento a respeito de um conjunto de requisitos não funcionais e
suas inter-relações para uso e refinamento futuro em contextos semelhantes
(Chung, 2000). Esta pesquisa faz uso deste conceito ao gerar os diagramas SIG dos
processos previstos na ABNT NBR ISO/IEC 15504-5 e reutilizar estes diagramas
(parte integrante dos perfis de processo) em avaliações de processos, selecionando
os perfis de processo a serem utilizados, conforme o escopo definido para a
avaliação de cada empresa ou projeto.
A coleta de dados é registrada no próprio perfil de processo proposto utilizado
em cada avaliação. As técnicas de condução de avaliações, adquiridas no curso
realizado na ABNT sobre a norma NBR ISO 19011, também podem ser
consideradas como uma preparação para a coleta de dados.
Não houve necessidade de análise prévia de documentação da EMPRESA-X,
uma vez que o PDSW não é definido formalmente na empresa na forma de
documentos.
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6.3 Coleta das evidências
As evidências objetivas, que fornecem suporte à avaliação do PDSW, são
registradas no próprio perfil de processo proposto utilizado para a avaliação. As
evidências das variações nas abordagens e subsídios para a melhoria da aplicação
dos perfis de processo propostos são registrados nos documentos “Histórico de
Reunião - Avaliações”, gerados ao final de cada sessão de avaliação. Um exemplo
deste documento pode ser consultado no Apêndice E.
Este estudo de caso tem por objeto da avaliação o processo de referência da
empresa. Neste contexto, é avaliado o processo de desenvolvimento de software da
empresa como um todo, sendo assim, a cada evidência solicitada, a empresa pode
apresentar a evidência objetiva referente à quaisquer projetos realizados nos últimos
12 meses ou que estejam em andamento. O conjunto das melhores práticas e
produtos de trabalho vigentes constitui o processo de referência vigente, no contexto
desta pesquisa.
Para assegurar a credibilidade da coleta de evidências é adotado o formalismo
previsto na norma NBR ISO 19011, em termos de: reunião formalmente agendada,
para a distribuição da informação do que é discutido aos participantes,
esclarecimento de dúvidas e o envio do documento “Histórico de Reunião - Abertura”
(Apêndice D) ao patrocinador da avaliação. Em termos da manutenção da
integridade da empresa avaliada, foi adotado o procedimento de não circular com
documentos fora das instalações da EMPRESA-X. As evidências são verificadas e
devolvidas à empresa EMPRESA-X, sendo que nenhum documento da empresa é
retido durante a avaliação dos processos. A Figura 18 apresenta as etapas previstas
na condução de uma avaliação, que estão sendo consideradas como referência para
a condução das atividades deste estudo de caso.
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Iniciando a avaliação
designando o líder da equipe da avaliação
definindo objetivos, escopo e critério da avaliação
determinando a viabilidade da avaliação
selecionando a equipe da avaliação
estabelecendo contato inicial com o avaliado

Realizando análise crítica de documentos
analisando criticamente documentos pertinentes ao sistema
de gestão, incluindo registros, e determinando sua adequação
com respeito ao critério da avaliação

Preparando as atividades da avaliação no local
preparando o plano da avaliação
designando trabalho para a equipe de avaliação
preparando documentos de trabalho

Conduzindo atividades da avaliação no local
conduzindo a reunião de abertura
comunicação durante a avaliação
funções e responsabilidades de guias e observadores
coletando e verificando informações
gerando constatações da avaliação
preparando conclusões da avaliação
conduzindo a reunião de encerramento

Preparando, aprovando e distribuindo o relatório da
avaliação
preparando o relatório da avaliação
aprovando e distribuindo o relatório da avaliação

Concluindo a avaliação

Figura 18 – Avaliação de processo segundo a norma NBR ISO 19011:2002

Cada etapa da coleta de dados constitui de uma sessão de avaliação de
processo, em que um ou mais processos reutilizam os perfis de processo
catalogados. Cada sessão é registrada, conforme o produto de trabalho “13-09
Histórico de reunião”, descrito na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5, que tem por
itens:
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Finalidade da reunião;



Participantes;



Data e local;



Referência a atas anteriores;



O que foi realizado;



Identifica questões levantadas;



Quaisquer questões pendentes;



Próxima reunião, se houver.

A condução da sessão de avaliação segue um roteiro que consiste de:


passo 1- visão geral do processo a partir do diagrama SIG;
o é apresentado o diagrama SIG do processo a ser avaliado de forma
que os elementos e suas inter-relações sejam visualizados,
produzindo o entendimento do contexto que será avaliado.



passo 2- leitura e registro das constatações das práticas base;
o cada prática-base é lida e discutida a forma como ela está sendo
realizada.

As

correspondente

constatações

são

da prática-base

registradas

do quadro

de

no

campo

registro

de

constatações.


passo 3- leitura e registro das constatações dos resultados do processo;
o cada resultado do processo é lido e discutido o quanto está sendo
atingido.

As

constatações

são

registradas

no

campo

correspondente do resultado do processo do quadro de registro de
constatações.


passo 4- leitura dos produtos de trabalho;
o cada produto de trabalho é lido, são identificados produtos de
trabalho equivalentes, e são solicitadas as evidências objetivas
correspondentes.
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passo 5- avaliação, atribuição das extensões de alcance aos produtos de
trabalho e propagação para os demais elementos do perfil de processo;
o A

evidência

objetiva

apresentada

é

comparada

com

as

características do produto de trabalho correspondente, descritas na
norma. Estas características constituem o que é esperado para o
produto de trabalho em questão e é atribuída a extensão de alcance
resultante da comparação com a evidência apresentada. A
extensão de alcance das evidências objetivas é propagada para os
demais elementos do perfil de processo.
A seguir são apresentadas principais informações coletadas em cada sessão
de avaliação, extraídas do histórico de reunião e dos perfis de processo avaliados na
sessão. Os perfis de processo avaliados em cada sessão estão disponíveis no
Apêndice F.

6.3.1 Sessão de avaliação 1 – processo ENG-1
A seguir são apresentados os principais aspectos e dados coletados da sessão
de avaliação 1.
Processo avaliado: ENG-1 Elicitação de requisitos
Participantes da EMPRESA-X: 2
Quantidade de produtos de trabalho avaliados: 5
Tempo da avaliação: 2:00 h
Abordagem utilizada:


Avaliação conduzida a partir do perfil de processo da planilha Excel, sendo
solicitadas as evidências objetivas referentes aos produtos de trabalho;



As descrições dos produtos de trabalho são pesquisadas na norma
impressa;



As constatações são registradas em quadros específicos;
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As notas referentes à extensão de alcance são atribuídas às evidências
objetivas, ou produtos de trabalho, em valores percentuais que são
propagados para aos demais elementos do perfil de processo;



Os valores percentuais são convertidos para as letras F, L, P e N
conforme a escala descrita na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2;



O peso de cada elemento para efeito de propagação é igual a 1.

Pontos de atenção:


A necessidade de consulta freqüente ao documento físico da norma para
verificar as características dos produtos de trabalho requeridos foi fonte de
dispersão da atenção durante a avaliação;



A consulta à parte gráfica do perfil do processo, para visualizar as interrelações de seus elementos, e a volta para os quadros em que eram
registradas as notas também foi um fator de causa de dispersão.

Percepção geral da avaliação:


Os avaliados declararam que a avaliação foi útil em termos do
conhecimento do processo, e da oportunidade de discutir aspectos do
mesmo à luz de uma referência. Também citaram a identificação de
oportunidades de melhoria para configurações futuras do processo
avaliado.



O avaliador conseguiu avaliar todos os elementos do processo e gerar um
cenário gráfico de representação dessa avaliação em que os participantes
conseguiram visualizar a situação de cada elemento, as inter-relações e
as resultantes correspondentes.

Resultado da avaliação:


Evidências avaliadas com as constatações registradas nos quadros
específicos;



Notas atribuídas e propagadas tanto nos quadros quanto no diagrama
SIG;



O diagrama SIG do perfil do processo do catálogo foi reutilizado na
íntegra.
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6.3.2 Sessão de avaliação 2 – processo ENG-2
A seguir são apresentados os principais aspectos e dados coletados da sessão
de avaliação 2.
Processo avaliado: ENG-2 Análise das especificações do sistema
Participantes da EMPRESA-X: 2
Quantidade de produtos de trabalho avaliados: 7
Tempo da avaliação: 1:30 h
Variação da abordagem em relação à abordagem da sessão anterior:


Utilizado o perfil de processo impresso, diagrama SIG e quadros, para a
condução da avaliação;



Registradas as constatações e notas no próprio formulário impresso;



Ao final da avaliação são passados os valores para o Excel para realizar a
propagação das notas.

Pontos de atenção:


Alguns textos das células foram truncados quando da impressão do perfil
de processo a ser avaliado, sendo necessário recorrer ao Excel em
momento de avaliação para visualizar o texto completo;



O espaço para registro das constatações mostrou-se insuficiente em
alguns casos, fazendo com que o texto continuasse em partes distintas
das páginas do perfil de processo impresso;



A coleta das informações em papel com posterior passagem para o
computador resulta em retrabalho, com possibilidade de erro na
transcrição, ou perda de detalhes que poderiam ser esclarecidos se o
texto tivesse sido escrito na presença dos avaliados.

Percepção geral da avaliação:


Os avaliados declararam estarem mais tranqüilos em relação ao processo
de avaliação;



Os avaliados declararam que o fato de terem o perfil de processo
impresso facilitou a visualização do “cenário” que estava sendo avaliado;
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Um dos avaliados questionou se seria possível entender o que foi escrito,
uma vez que o texto estava de forma descontínua, em várias partes do
documento impresso;



O avaliador teve facilidade em manusear o perfil de processo durante a
avaliação, exceto pelo fato de o espaço para os textos ser insuficiente;



O avaliador percebe haver um tempo oculto, referente ao retrabalho para
digitar as constatações registradas na folha impressa, além do risco de
erro neste registro.

Resultado da avaliação:


Evidências avaliadas com as constatações registradas de forma escrita
nos quadros específicos;



Notas atribuídas e propagadas tanto nos quadros quanto no diagrama SIG
depois de digitadas na planilha Excel;



O diagrama SIG do perfil do processo do catálogo foi reutilizado na
íntegra.

6.3.3 Sessão de avaliação 3 – processo ENG-3
A seguir são apresentados os principais aspectos e dados coletados da sessão
de avaliação 3.
Processo avaliado: ENG-3- Estrutura Do Sistema
Participantes da EMPRESA-X: 2
Quantidade de produtos de trabalho avaliados: 5
Tempo da avaliação: 1:00 h
Variação da abordagem em relação à abordagem da sessão anterior:


Utilizada somente a via impressa do perfil de processo do catálogo para
conduzir a avaliação, sem computador e sem a via impressa da norma;

Pontos de atenção:
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A ausência da via impressa da norma prejudicou o entendimento sobre o
que era requerido de cada produto de trabalho avaliado;



O fato da notação do diagrama SIG utilizar as palavras sem separação,
colocando apenas a primeira da palavra em forma maiúscula, dificulta a
leitura, fato que se agravou por não haver a norma impressa para ler estes
descritivos no formato original.

Percepção geral da avaliação:


Um avaliado declarou que “é difícil ler o que está escrito nos descritivos
dos NFRs”, softgoals do diagrama SIG do perfil de processo;



Tanto os avaliados quanto o avaliador tiveram a percepção de que o
tempo de avaliação foi extenso e que restaram dúvidas quanto ao
entendimento dos produtos de trabalho em relação ao que poderia estar
detalhado na norma.

Resultado da avaliação:


Evidências avaliadas com as constatações registradas de forma escrita
nos quadros específicos;



Notas atribuídas e propagadas tanto nos quadros quanto no diagrama SIG
depois de digitadas na planilha Excel;



O diagrama SIG do catálogo foi reutilizado na íntegra.

6.3.4 Sessão de avaliação 4 – processos ENG-4, ENG-5 e ENG-6
A seguir são apresentados os principais aspectos e dados coletados da sessão
de avaliação 4.
Processos avaliados:
ENG-4- Análise das especificações do software
ENG-5- Design do software
ENG-6- Construção do software
Participantes da EMPRESA-X: 1
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Quantidade de produtos de trabalho avaliados: 19
Tempo da avaliação: 1:10 h
Sendo:




0:20h  ENG-4 (6 produtos de trabalho)
0:15h  ENG-5 (5 produtos de trabalho)
0:35h  ENG-6 (8 produtos de trabalho)

Variação da abordagem em relação à abordagem da sessão anterior:


As palavras nos descritivos dos RNFs, softgoals do diagrama SIG, passam
a ser separadas pelo sinal “_” sem prejudicar a notação do NFRFramework;



A avaliação é realizada a partir da versão impressa dos Perfis dos
Processos ENG-4, ENG-5 e ENG-6, já com as palavras dos descritivos
dos softgoals separadas por “_”, sem utilização do computador, e com a
utilização da versão impressa da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2;

Pontos de atenção:


O fato de haver um único representante da empresa avaliada pode ter
influenciado o tempo da avaliação;



Existe um tempo oculto nesta abordagem, referente ao retrabalho para
digitação da avaliação na planilha Excel;



O avaliado não vê a propagação das notas nos elementos, essa visão é
passada posteriormente, após a digitação na planilha Excel e enviada por
e-mail.

Percepção geral da avaliação:


O avaliado declarou que “foi bem mais fácil avaliar os processos”;



O tempo de avaliação foi significativamente menor quando comparado
com as sessões anteriores, alguns fatos influenciadores podem ser:
o Facilidade de leitura direta dos textos no diagrama SIG, agora com
as palavras separadas por “_”;
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o Havia apenas um representante da empresa avaliada, o que pode
ter diminuído o tempo necessário para explicações e consenso;
o O tempo representado não considera o tempo de digitação na
planilha Excel, realizada posteriormente à avaliação.
Resultado da avaliação:


Evidências avaliadas com as constatações registradas de forma escrita
nos quadros específicos;



Notas atribuídas e propagadas nos respectivos perfis de processo, tanto
nos quadros quanto no diagrama SIG depois de digitadas na planilha
Excel;



Os diagramas SIG dos perfis de processo do catálogo foram atualizados
com as palavras separadas por “_” e reutilizados na íntegra durante as
avaliações.

6.3.5 Sessão de avaliação 5 – processos ENG-7 e ENG-8
A seguir são apresentados os principais aspectos e dados coletados da sessão
de avaliação 5.
Processos avaliados:
ENG-7- Integração do software
ENG-8- Teste do software
Participantes da EMPRESA-X: 1
Quantidade de produtos de trabalho avaliados: 22
Tempo da avaliação: 1:17 h
Sendo:



0:45h  ENG-7 (14 produtos de trabalho)
0:32h  ENG-8 (8 produtos de trabalho)

Variação da abordagem em relação à abordagem da sessão anterior:
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Utilizado o perfil de processo impresso para acompanhamento por parte
do avaliado, e o computador para o registro das constatações e notas
diretamente na planilha Excel;

Pontos de atenção:


Dificuldade em identificar as características dos produtos de trabalho em
momento de avaliação, pois estão na norma impressa;



O percentual da extensão do alcance causa discussão quanto a ser
próximo de um dos extremos da faixa, no centro ou em alguma posição
intermediária.

Percepção geral da avaliação:


O avaliado declarou que “é trabalhoso ir e voltar da avaliação para
identificar as características dos produtos de trabalho”;



O avaliador constata que a atribuição da extensão do alcance em termos
percentuais acarreta uma discussão desnecessária, uma vez que o
significado da extensão de alcance do produto de trabalho, já foi definido
em termos de atender completamente, largamente, parcialmente ou não
atender o que é requerido para o produto de trabalho.

Resultado da avaliação:


Evidências avaliadas com as constatações registradas nos quadros
específicos, direto na planilha Excel;



Notas atribuídas e propagadas nos respectivos perfis de processo, tanto
nos quadros quanto no diagrama SIG;



Os diagramas SIG dos perfis de processo do catálogo foram reutilizados
na íntegra durante as avaliações.

6.3.6 Sessão de avaliação 6 – processo ENG-9
A seguir são apresentados os principais aspectos e dados coletados da sessão
de avaliação 6.
Processo avaliado: ENG-9- Integração do sistema
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Participantes da EMPRESA-X: 1
Quantidade de produtos de trabalho avaliados: 14
Tempo da avaliação: 0:30 h
Variação da abordagem em relação à abordagem da sessão anterior:


A descrição do produto de trabalho é apresentada na forma de
comentário, diretamente na célula em que ele é citado, na planilha Excel;



Foram eliminados os quadros para os registros de constatações. As
constatações

passam

a

ser

registradas

na

célula

do

elemento

correspondente, utilizando a cor azul marinho para destacar o texto;


As extensões de alcance, atribuídas aos produtos de trabalho, são
representadas diretamente na forma das letras correspondentes (F, L, P
ou N). As faixas percentuais equivalentes às letras são as mesmas
definidas na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2;



O fator de relevância da prática-base ou do resultado do processo foi
distribuído igualmente para os produtos de trabalho associados, de forma
que a soma dos fatores de relevância dos produtos de trabalho resulte na
relevância assinalada para a prática-base ou para o resultado do
processo. O perfil de processo permite que seja atribuído um fator de
relevância maior para um determinado produto de trabalho em uma
prática-base ou um resultado de processo, para os casos em que for
necessária tal distinção;



Foi alterada a seqüência da avaliação. Até esta sessão a seqüência era:
passo 1- visão geral do processo a partir do diagrama SIG; passo 2- leitura
e registro das constatações das práticas base; passo 3- leitura e registro
das constatações dos resultados do processo; passo 4- leitura dos
produtos de trabalho; passo 5- avaliação e atribuição das notas nos
produtos de trabalho. Esta seqüência passou para: passo 1- visão geral do
processo a partir do diagrama SIG; passo 2- avaliação e atribuição das
notas nos produtos de trabalho; passo 3- leitura e registro das
constatações nas práticas base; passo 4- leitura e registro das
constatações nos resultados do processo.
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Foi introduzida a extensão de alcance P/L para os casos em que as
propagações apresentam uma mistura de notas sem uma clara
predominância de P ou L. O Quadro 13 apresenta a compatibilidade das
escalas, significados e conceitos utilizados:

Quadro 13 – Compatibilidade das escalas e significados da extensão de alcance

O ajuste na aplicação da escala, representado no Quadro 13, tem por objetivo
facilitar a atribuição das notas e também evitar pontos de dúvidas em relação aos
percentuais. Por exemplo, até o ENG-8 quando era utilizado o ponto mais baixo da
escala “parcial (15%)” era atribuída a cor amarela, porém, esse valor também é o
topo da escala “não atingido (15%)” que corresponderia à cor vermelha. Para
tratamento dessa questão foi adotado o centro das faixas das letras intermediárias
(P e L) para a atribuição do valor numérico correspondente. Para as letras dos
extremos (N e F) foi adotado o valor numérico extremo inferior para a letra N e o
valor numérico extremo superior para a letra F, de forma que a escala continue
sendo representada entre 0% e 100%. O fato de utilizar o valor 0 (zero) para a letra
“N” faz com que as sub-resultantes sejam deslocadas 7,5% para baixo em relação
às letras que utilizam o centro da faixa para atribuição. Para compensar esse efeito,
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a faixa intermediária imediatamente superior, “P”, foi acrescida de 7,5%. O início da
faixa “P” passou a ser 22,5% que, quando arredondado, resulta em 20%,
equivalente ao valor inteiro 2. O mesmo se aplica para o outro extremo da escala,
em que para a nota F é utilizado o valor 100%. Para compensar o efeito, foi
diminuído o limite da faixa intermediária imediatamente inferior, “L”, em 7,5%. O
término da faixa “L” passou a ser 77,5%, que quando arredondado, resulta em 80%,
equivalente ao valor inteiro 8. A partir da avaliação do ENG-9 as avaliações dos
perfis refletem a utilização da escala ajustada e os perfis anteriores permanecem
com a escala original com que foram avaliados, para efeito de registro desta
pesquisa.
Pontos de atenção:


A introdução da faixa P/L não altera conformidade da atribuição das notas
em relação à norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, pois, as notas são
atribuídas utilizando os pontos extremos das letras extremas (F e N) e os
pontos médios das letras intermediárias (P e L).

Percepção geral da avaliação:


Tanto o avaliado quanto o avaliador, tiveram a percepção de que a
avaliação foi mais rápida, quando comparada com as anteriores;



O avaliado aprovou o uso da faixa P/L, que segundo declarado, ajudou a
identificar pontos de melhoria, que na representação anterior apareciam
como se fossem largamente atendidos, porém continham avaliações com
letra P ou até N, dentre os produtos de trabalho que compunham a
resultante;



Os perfis de processo passaram a permitir a leitura direta da situação dos
elementos do processo, pelo fato das constatações serem registradas nas
próprias células dos elementos correspondentes.

Questões levantadas:


Avaliado: “Existem casos em que não consigo lhe dizer que é P nem que é
L, são situações em que realmente o produto de trabalho está no centro
da avaliação. Seria possível utilizar um P/L para esses casos?”
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Posição do avaliador em relação ao questionamento: “a princípio não vejo
problema, pois, o NFR-Framework prevê essa situação, e, o fato de
posicionarmos produtos de trabalho no centro da escala de avaliação da
norma ISO 15504-2, não fere o conceito de pontuação, uma vez que, a
norma declara que os pontos ordinais definidos devem ser entendidos em
termos de uma escala percentual que representa a extensão do alcance, e
P/L indicaria uma extensão de alcance situada no centro desta escala”.

Resultado da avaliação:


Evidências avaliadas com as constatações registradas nos elementos do
processo, direto na planilha Excel;



Notas atribuídas e propagadas nos respectivos perfis de processo, tanto
nos quadros quanto no diagrama SIG;



O diagrama SIG do perfil do processo do catálogo foi reutilizado na íntegra
durante a avaliação.

6.3.7 Sessão de avaliação 7 – processos ENG-10, ENG-11 e ENG-12
A seguir são apresentados os principais aspectos e dados coletados da sessão
de avaliação 7.
Processos avaliados:
ENG-10- Teste do sistema
ENG-11- Instalação do software
ENG-12- Manutenção do software e do sistema
Participantes da EMPRESA-X: 1
Quantidade de produtos de trabalho avaliados: 34
Tempo da avaliação: 1:35 h




0:25h  ENG-10 (8 produtos de trabalho)
0:35h  ENG-11 (8 produtos de trabalho)
0:35h  ENG-12 (18 produtos de trabalho)

Variação da abordagem em relação à abordagem da sessão anterior:
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Introduzido o conceito de “P/L” também para a atribuição de extensão de
alcance aos produtos de trabalho, para os casos em que o produto de
trabalho não apresenta uma predominância de P ou de L;



Utilizado o conceito de “não se aplica” para produtos de trabalho que não
se aplicam ao contexto da empresa. Esses produtos de trabalho não
recebem nota na avaliação e permanecem com a cor branca no diagrama,
mantendo a integridade e rastreabilidade da avaliação;



O cálculo das sub-resultantes e da resultante geral passou a ser feito
diretamente na escala decimal, equivalente à escala percentual;

Pontos de atenção:


A introdução do conceito “P/L” não causou uma atribuição generalizada de
P/L nas avaliações dos produtos de trabalho, pelo contrário, foi utilizado
apenas em dois produtos de trabalho, quando realmente não foi
identificada a predominância de P ou L para estes produtos.

Percepção geral da avaliação:


O avaliado considerou o conceito “P/L” como sendo um elemento
facilitador para explicitar a situação de extensão do alcance no centro da
escala;



A avaliação fluiu naturalmente, iniciada pelos produtos de trabalho,
registradas as constatações das práticas, dos resultados esperados e por
fim a propagação da avaliação no diagrama SIG correspondente a cada
processo avaliado;



Quando perguntado ao avaliado se ele “via” a situação de seu processo no
diagrama, a resposta foi afirmativa.

Questões levantadas:


Avaliado: “Esta avaliação pode resultar em uma certificação?”



Posição do avaliador em relação ao questionamento: “No momento a
norma ISO 15504 não é uma norma de certificação, mas, o fato de ter
seus processos avaliados em relação a um padrão formal, por um
avaliador independente, pode ter valor quando apresentado a um cliente,
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ou pode ser utilizado para comunicação da situação dos processos para a
melhoria dos mesmos pela própria empresa. Uma vez avaliado o processo
de referência, você pode utilizar este mesmo perfil de processo para
avaliar sua configuração para um projeto específico, verificando os pontos
fortes e fracos do seu processo em relação ao que está sendo solicitado
para o projeto específico”.
Resultado da avaliação:


Evidências avaliadas com as constatações registradas nos elementos do
processo, direto na planilha Excel;



Notas atribuídas e propagadas nos respectivos perfis de processo, tanto
nos quadros quanto no diagrama SIG;



Os diagramas SIG dos perfis de processo do catálogo foram reutilizados
na íntegra durante a avaliação.

6.4 Análise dos dados
Considera-se que um estudo de caso não provê conclusões com significância
estatística. Ao contrário, diferentes tipos de evidências, números, afirmações,
documentos, são ligados uns aos outros para dar suporte a uma conclusão
consistente (RUNESON, 2008). A análise dos dados deste estudo de caso faz uso
da abordagem quantitativa, em termos das quantidades e tempos envolvidos em
cada sessão ou processo avaliado, assim como da abordagem qualitativa em termos
da identificação e interpretação de pontos relevantes que influenciaram de alguma
forma a aplicação dos perfis de processo nas sessões de avaliação.

6.4.1 Análise quantitativa
Nas 7 sessões de avaliação deste estudo de caso, foram avaliados 106
produtos de trabalho dos 12 processos do Grupo de Engenharia. A análise
quantitativa tem por base os tempos e quantidades relacionados às sessões e aos
processos.
São identificadas as seguintes quantidades para cada sessão de avaliação
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Quantidade de pessoas por parte da empresa avaliada;



Quantidade de alterações nos quadros dos perfis de processo;



Quantidade de alterações nos diagramas SIG dos perfis de processo.

São identificadas as seguintes quantidades e tempos para cada processo
avaliado:


Tempo de duração da avaliação do processo;



Quantidade de produtos de trabalho avaliados.

Considerando o tempo médio de avaliação por produto de trabalho como sendo
uma medida da efetividade da aplicação do método de avaliação, constata-se que
houve um ganho na efetividade nas 4 primeiras sessões, ponto a partir do qual
houve uma estabilização, conforme apresentado na Figura 18. A curva de
aprendizado é um fator a ser considerado,

pois, tanto o avaliador quanto os

avaliados tiveram contato pela primeira vez com uma avaliação dessa natureza.
Alguns pontos mudaram significativamente a dinâmica das reuniões e podem ter
influenciado no ganho de efetividade. Dois pontos referem-se a ajustes no perfil de
processo catalogado, e os outros dois, a ajustes nos procedimentos,.
Ajustes no perfil de processo catalogado:
1) A sessão 4 estabelece o início do patamar de 3 minutos por produto de
trabalho e coincide com o ajuste nas descrições dos RNF no diagrama SIG,
que passaram a ter as palavras separadas com “_”.
2) A partir da sessão 6 deixa-se de consultar as características dos produtos
de trabalho na norma impressa. Essa descrição foi incluída nos perfis de
processo do catálogo, utilizando o campo de comentário da célula do
produto de trabalho correspondente.
Ajustes nos procedimentos da avaliação, a partir da sessão 6:
1) As notas passam a ser atribuídas na forma de letras ao invés de
percentuais;
2) A seqüência da avaliação é alterada, iniciando-se a avaliação pelos
produtos de trabalho. Uma vez avaliados, os registros de constatações das
práticas-base e resultados do processo eram feitos, com mais velocidade
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do que vinham sendo feitos nas sessões anteriores, pois, já havia uma
referência estabelecida pela propagação das notas dos produtos de
trabalho associados a estes elementos.
A consistência do tempo médio em torno de 3 minutos por produto de trabalho
avaliado, a partir da sessão 4, pode ser verificada na Figura 19 e no Quadro 14.

Figura 19 - Tempo médio por produto de trabalho avaliado
A exceção é o processo ENG-12 Manutenção do Software e do Sistema, que
apresenta o tempo mais baixo (1:57), em função de que a maioria dos produtos de
trabalho deste processo foram avaliados nos processos anteriores do Grupo de
Engenharia.
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Quadro 14 - Tabulação das sessões de avaliação e processos correspondentes

Outros pontos a serem considerados, porém não quantitativamente capturados:


Os tempos apresentados não incluem o tempo gasto para obtenção e
envio das evidências por parte dos avaliados;



A partir da sessão 4 a quantidade de representantes da EMPRESA-X nas
avaliações passou de 2 para 1.

6.4.2 Análise qualitativa
As primeiras 3 sessões foram marcadas por dúvidas em relação ao processo
de avaliação, dificuldade em fazer analogias dos produtos de trabalho da norma com
artefatos gerados pelas práticas vigentes da EMPRESA-X, discussões em termos de
qual o percentual deveria ser atribuído como “nota” para o produto de trabalho, e
dificuldade na leitura dos descritivos dos RNFs nos diagramas SIG, que até este
ponto ainda não tinham as palavras separadas por “_”.
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Com o avanço das sessões, o entendimento do processo de avaliação e o
percentual deixaram de ser pontos de discussões, e os avaliados passaram a ter
foco no significado da extensão de alcance, na forma da letra e da cor
correspondente. A conferência da propagação passou a ser feita comparando as
cores dos produtos de trabalho relacionados aos elementos em questão. Durante a
sessão de avaliação, os avaliados faziam reflexões sobre o que poderia ser
melhorado no processo vigente e em que condições ou porte de projeto seriam
aplicáveis tais melhorias.
Os perfis de processo do catálogo foram reutilizados nas avaliações, sem
alterações em termos da representação dos requisitos, das suas inter-relações e dos
produtos de trabalho a eles associados. O único ajuste necessário foi o de separar
as palavras dos descritivos com “_”. A visão inicial do processo sempre era feita a
partir do diagrama SIG do perfil do processo, ainda sem as cores atribuídas. Os
avaliados conseguiam entender do que tratava o processo, quais as atividades que
o compunham, os resultados esperados e os produtos de trabalho correspondentes.
Após a avaliação dos produtos de trabalho, e propagadas as extensões de
alcance para todos os elementos do perfil de processo, os avaliados declaravam ter
uma visão clara da situação do processo, confirmando as constatações com base
nas cores propagadas de cada prática base ou resultado esperado do diagrama SIG
do perfil de processo. Essas observações por parte dos avaliados foram constantes,
independentemente das variações das abordagens utilizadas para produzir a
triangulação do estudo de caso e a melhoria do processo de avaliação. O processo
de avaliação como um todo foi bem aceito pelos avaliados, e a EMPRESA-X
declarou ter interesse em certificar-se na norma ABNT NBR ISO/IEC 15504.
O Quadro 15 apresenta um resumo da avaliação da extensão do alcance dos
requisitos relacionados ao processo de avaliação constatada neste estudo de caso.
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Quadro 15 – Resumo da avaliação do processo de avaliação utilizado

No Quadro 16 é apresentado o detalhe das notas atribuídas que resultaram na
pontuação de cada categoria. Os critérios para a avaliação têm por base o que é
requerido para a realização de uma avaliação, conforme descrito no capítulo 3.3
Parte 2 (normativa) – realização de uma avaliação desta dissertação. Cada
característica requerida foi pontuada, conforme escala descrita no Quadro 13, e
justificada em termos da evidência objetiva que suporta a extensão do alcance
declarada.
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Quadro 16 – Detalhe das pontuações atribuídas ao processo de avaliação
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6.5 Elaboração do relatório
Per Runeson e Martin Höst (2008) propõem um conjunto de questões para
aferir a qualidade do relatório do estudo de caso, sob a ótica do leitor, são estas:
“O objetivo, as questões da pesquisa, e as hipóteses (se aplicáveis) são
claros e relevantes?
O caso e as unidades de análise estão bem definidos?
O estudo de caso é baseado em teoria ou relacionado a literatura existente?
Os procedimentos de coleta de dados são suficientes para o propósito do
estudo de caso?
É apresentada informação suficiente para o entendimento do caso e da
análise?
Os procedimentos de análise são suficientes para o propósito do estudo de
caso?
Existe uma clara ligação das evidências estabelecidas a partir das
observações com a conclusão apresentada?
As análises foram conduzidas de forma sistemática para reduzir ameaças em
termos da validade das mesmas?
É aplicada uma triangulação (múltiplas fontes e métodos de análise, múltiplos
autores, múltiplas teorias)?
As questões éticas são apropriadamente tratadas (intenções pessoais,
integridade, confidencialidade, consentimento, revisão, aprovação)?
As conclusões, implicações práticas, e pesquisas futuras foram reportadas de
maneira adequada para a audiência?” (RUNESON, 2008, p.159)

Estas questões foram levadas em consideração na construção do relatório do
estudo de caso desta pesquisa, que tem por forma o próprio texto desta dissertação.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo são apresentadas as conclusões sobre o trabalho apresentado,
limitações e sugestões para trabalhos futuros.

7.1 Conclusão
O trabalho apresentou uma proposta de construção e catalogação de perfis de
processo que pudessem ser reutilizados em avaliações de PDSW de diferentes
empresas. Os perfis de processo propostos atendem à norma ABNT NBR ISO/IEC
15504-5, em termos dos requisitos do processo e suas inter-relações, e a norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504-2, no tocante à representação da extensão de alcance
decorrente da avaliação das evidências objetivas, ou produtos de trabalho.
Para representar graficamente o perfil de processo foi utilizado o diagrama SIG
(Softgoal Interdependency Graph) do

NFR-Framework (Chung, 2000). Este

arcabouço fornece os elementos gráficos, os conceitos para estabelecer as interrelações dos elementos, assim como os conceitos para realizar a propagação das
extensões de alcance dos produtos de trabalho avaliados.
A construção dos perfis mostrou-se viável, pois, todos os elementos da norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504-5 puderam ser representados com os elementos do
NFR-Framework, na forma como definidos nos respectivos documentos, sem
adaptações. O catálogo dos perfis de processo construídos foi organizado em
camadas do NFR-Framework, que correspondem aos tipos de indicadores da norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504-2.
Os procedimentos utilizados no estudo de caso para a avaliação dos processos
têm por referência a norma ABNT NBR ISO/IEC 19011. Todos os diagramas SIG
referentes aos processos avaliados do escopo foram reutilizados sem alterações em
termos dos seus elementos ou inter-relações representadas no perfil de processo do
catálogo. Entende-se por reuso, no contexto desta pesquisa, o fato de o diagrama
SIG referente aos requisitos do processo e suas inter-relações já ter sido construído
e catalogado previamente (CHUNG, 2000), e, posteriormente, reutilizado na
avaliação.
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As principais questões desta pesquisa foram respondidas:
Conforme descrito na seção 5 Construção dos perfis de processos propostos:


É possível construir perfis de processo, em conformidade com a norma
ABNT NBR ISO/IEC 15504, usando o NFR-Framework. Os elementos da
norma puderam ser representados a partir dos elementos do NFRFramework.

Conforme descrito na seção 6 Estudo de caso:


É possível catalogar e aplicar o perfil de processo proposto em uma
avaliação de PDSW. Os perfis de processo foram catalogados e
reutilizados na avaliação do PDSW de uma empresa, conforme o escopo
definido;



As

pessoas

envolvidas

na

avaliação

conseguem

entender

a

representação da avaliação no perfil de processo proposto. No início de
cada sessão era apresentado o perfil de processo correspondente para
explicar o contexto que seria avaliado, e ao final da sessão era
apresentado o perfil avaliado, sem problemas de entendimento da
representação;


As pessoas envolvidas na avaliação conseguem entender a propagação
da extensão do alcance nos elementos do perfil de processo proposto.
Ao final de cada sessão era demonstrada a propagação da extensão de
alcance dos Produtos de Trabalho para os demais elementos dos perfis
de processo, sem questionamentos em relação à propagação;



A rastreabilidade das pontuações é constatada de forma clara pelos
participantes de avaliação. Os participantes identificavam as relações de
causa e efeito decorrentes da propagação das pontuações. Os
participantes também identificaram oportunidades de melhoria no PDSW
de sua empresa.



O resultado final da avaliação é compreensível para os participantes da
avaliação. A resposta ao questionamento sobre o entendimento era
consistentemente positiva, em todas as sessões.
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O trabalho atingiu o objetivo proposto de construir os perfis de processo em
conformidade com a norma ABNT NBR ISO/IEC 15504, catalogar os perfis e
reutilizar os perfis de processo catalogados em uma avaliação do PDSW, conforme
o escopo definido, com resultados satisfatórios em termos da aplicação e
rastreabilidade da propagação das avaliações, tanto do ponto de vista do avaliador,
quanto do ponto de vista dos avaliados, conforme verificado no estudo de caso
realizado .

7.2 Limitações do trabalho
Este trabalho verificou o reuso dos perfis de processo catalogados referentes à
camada de indicadores de execução, equivalente ao primeiro nível dos indicadores
de capacidade (NBR-15504-2, 2008). Não foram verificados os perfis de processo
referentes aos demais níveis da camada de indicadores de capacidade.
O estudo de caso limitou-se a uma empresa de pequeno porte e aos doze
processos do Grupo de Engenharia. Nas avaliações não foram selecionados
projetos, pois, a intenção foi de avaliar o processo de referência da empresa. As
atribuições de extensão de alcance levaram em conta somente evidências diretas
relacionadas aos produtos de trabalho, apresentados pela EMPRESA-X em
momento de avaliação de cada perfil de processo.
As pessoas que participaram da avaliação como avaliados eram responsáveis
por atividades diretamente relacionadas ao PDSW da EMPRESA-X. A evidências
objetivas apresentadas na sessão de avaliação foram acatadas como sendo válidas
e pontuadas na extensão de alcance correspondente, sem uma segunda verificação
por parte de outro avaliador.

7.3 Trabalhos futuros
O presente trabalho descreveu e verificou a aplicabilidade da construção,
catalogação e reuso de perfis de processo para a camada de indicadores de
execução da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 com representação por meio do
NFR-Framework. Um dos trabalhos futuros possíveis seria aplicar estes conceitos
para a avaliação dos indicadores de capacidade, ou em outros contextos de padrões
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formais que possuem requisitos a serem atendidos em algum grau, tais como: ABNT
NBR ISO/IEC 20000 – Tecnologia da Informação - Gerenciamento de serviços
(NBR-20000, 2008);

ABNT NBR ISO/IEC 27000 – Tecnologia da Informação –

Técnicas de segurança – Sistemas de gestão de segurança da informação –
Requisitos (NBR-27001, 2006); Cobit 4.1 (ITGI, 2007), dentre outros.
O reuso de um perfil de processo, já avaliado para o processo de referência da
empresa, poderia ser reutilizado para a avaliação de projetos específicos, mostrando
tanto a relação de causa e efeito da configuração do processo adotada para cada
processo avaliado, como em que grau a configuração resultante mantém a
conformidade com o processo de referência da empresa. Esse tipo de abordagem
pode gerar trabalhos que façam a relação de cada decisão, em momento de
configuração do PDSW para um projeto específico, com o risco que essa decisão
representa para a realização do objetivo do projeto em questão e para os objetivos
da empresa a ele relacionados.
O método de avaliação de processo utilizado nesta pesquisa,

ABNT NBR

ISO/IEC 15504 e perfis de processo representados com o uso NFR-Framework,
poderia ser comparado com outras formas de avaliação do PDSW, tais como o
SCAMPI do CMMI ou MPS-BR, dentre outros, para gerar trabalhos que identifiquem
pontos fortes e fracos de cada abordagem.
Outro trabalho futuro pode aplicar os conceitos descritos nesta pesquisa para a
avaliação da extensão de alcance de objetivos mais amplos, tais como, a avaliação
da capacidade de uma organização, de um estado, de um país, e outras instâncias
em que existam objetivos previamente definidos que possam compor os perfis de
processo de um catálogo referente ao domínio em questão.
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Anexo A – Principais termos da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 utilizados
nesta pesquisa (NBR-15504-1, 2008).

Termos de arquitetura de modelo. São relevantes para conceitos gerais da
ABNT NBR ISO/IEC 15504:


Processo: conjunto de atividades que se inter-relacionam ou que
interagem entre si, que transforma entradas em saídas;



Avaliação de processo: uma avaliação disciplinada dos processos de
uma unidade organizacional com base num Modelo de Avaliação de
Processo;



Modelo de avaliação de processo: um modelo adequado ao propósito de
avaliar a capacidade de processo, baseado em um ou mais Modelos de
Referência de Processo;



Determinação de capacidade de processo: avaliação e análise
sistemáticas de processos selecionados de uma organização em
comparação com uma capacidade alvo, realizadas com o objetivo de
identificar os pontos fortes, pontos fracos e riscos associados ao emprego
dos processos para atender a um particular requisito especificado;



Modelo de Referência de Processo: um modelo que consiste em
definições de processos num ciclo de vida, modelo este descrito em
termos de propósito de processo e produtos, juntamente com uma
arquitetura que descreve os relacionamentos entre os processos.

Termos de processo. São relevantes para conceitos de processo:


Prática: uma atividade que contribui para o propósito ou para os produtos
de um processo ou que aumenta a capacidade de um processo;



Processo: conjunto de atividades que se inter-relacionam ou que
interagem entre si, que transforma entradas em saídas;
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Dimensão de processo: conjunto de elementos de um Modelo de
Avaliação de Processo explicitamente relacionados com os processos
definido(s) no(s) Modelo de Referência de Processo relevante(s);



Produto de processo: um resultado observável de um processo;



Desempenho de processo: grau com que a execução de um processo
atinge seu propósito;



Orientação de adaptação: instruções que possibilitam a uma organização
adaptar apropriadamente a descrição de processos padronizados para
atender a necessidades específicas.

Termos para estrutura de medições. São relevantes para a estrutura de
medições:


Produto de trabalho: um artefato associado com a execução de um
processo;



Indicador de atributo: um indicador de avaliação que apóia o julgamento
de quanto um atributo de processo específico foi implementado;



Prática-base: uma atividade que, quando executada de forma consistente,
contribui com o alcance do propósito do processo específico;



Indicador de avaliação: fontes de evidência objetiva utilizadas para
apoiar o julgamento dos avaliadores na classificação dos atributos de
processo;



Dimensão de capacidade: conjunto de elementos em um Modelo de
Avaliação de Processos explicitamente relacionado com o Framework de
Medição para a Capacidade do Processo;



Indicador de capacidade: um indicador de avaliação que apóia o
julgamento da capacidade de processo de um processo específico;



Prática genérica: uma atividade, que quando realizada de forma
consistente, contribui para o alcance de um atributo de processo
específico;
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Indicador de desempenho: um indicador de avaliação que apóia o
julgamento do desempenho de processo de um processo específico;



Atributo de processo: uma característica mensurável de capacidade de
processo aplicável a qualquer processo;



Pontuação de atributo de processo: um julgamento do grau de alcance
do atributo de processo para o processo avaliado;



Capacidade de processo: uma caracterização da habilidade de um
processo de atender a metas de negócio atuais ou projetadas;



Pontuação do nível de capacidade de processo: representação do nível
de capacidade de processo atingido, derivada das pontuações de atributo
de processo para um processo avaliado;



Nível de capacidade de processo: um ponto na escala ordenada (de
capacidade de processo) de seis pontos que representa a capacidade do
processo. Cada nível é estabelecido com base na capacidade do nível
inferior;



Perfil de processo: conjunto de valores dos atributos de processo para
um processo avaliado;



Processo padronizado: conjunto de definições dos processos básicos
que orientam todos os processos de uma organização;



Processo

definido:

um

processo

que

é

gerenciado

(planejado,

monitorado e ajustado) e adaptado a partir do conjunto de processos
padronizados da organização de acordo com as orientações de adaptação
da organização;


Processo adaptado: um processo definido, desenvolvido mediante a
adaptação de uma definição de processo padronizado.
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Termos de avaliação de processo. São relevantes para a realização de
avaliações:


Capacidade avaliada: resultado de avaliações de processo de um ou
mais processos relevantes, conduzidas de acordo com a ABNT NBR
ISO/IEC 15504;



Restrições de avaliação: restrições impostas à liberdade de escolha da
condução da avaliação pela equipe de avaliação e ao uso dos resultados
da avaliação;



Unidade organizacional: a parte de uma organização que é avaliada;



Instrumento de avaliação: uma ou mais ferramentas utilizadas na
avaliação para apoiar o avaliador na avaliação do desempenho ou da
capacidade dos processos e no manuseio dos dados e registro dos
resultados da avaliação;



Resultado de avaliação: todos os resultados tangíveis de uma avaliação;



Processo de avaliação: determinação do grau com que os processospadrão da organização contribuem para atingir os objetivos de negócio da
organização e para auxiliar o direcionamento do foco organizacional para
as necessidades de melhoria contínua dos processos;



Registro da avaliação: uma coleção ordenada e documentada das
informações pertinentes para a avaliação que contribuem para o
entendimento e verificação dos perfis de processo gerados pela avaliação;



Evidência objetiva: dados que apóiam a existência ou veracidade de
algo;



Escopo da avaliação: definição das fronteiras da avaliação, fornecida
como

parte

da

entrada

da

avaliação,

que

definem

os

limites

organizacionais para a avaliação, os processos que serão incluídos e os
contextos nos quais estes processos operam;


Contexto de processo: conjunto de fatores, documentados nos dados de
entrada da avaliação, que influenciam o julgamento, a compreensão e a
comparabilidade de pontuações de atributos de processo.
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Termos de avaliadores. Descrevem a competência de avaliadores:


Avaliador competente: um avaliador que demonstra competência para
conduzir uma avaliação e monitorar e verificar a conformidade de uma
avaliação de processo.
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Anexo B – Categorias, grupos e processos do Modelo de Referência de
Processo da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504-5.

 Categoria “processos fundamentais do ciclo de vida”:
o Grupo de Aquisição (ACQ):


ACQ.1 Preparação para aquisição;



ACQ.2 Escolha do fornecedor;



ACQ.3 Contrato;



ACQ.4 Acompanhamento de fornecedor



ACQ.5 Aprovação do cliente.

o Grupo de Fornecimento (SPL):


SPL.1 Prospecção de fornecimento;



SPL.2 Liberação do produto;



SPL.3 Apoio para aceitação de produto;

o Grupo de Engenharia (ENG):


ENG.1 Elicitação de requisitos;



ENG.2 Análise das especificações do sistema;



ENG.3 Estrutura do sistema;



ENG.4 Análise das especificações do software;



ENG.5 Projeto do software;



ENG.6 Construção do software;



ENG.7 Integração do software;



ENG.8 Teste do software;



ENG.9 Integração do sistema;



ENG.10 Teste do sistema;



ENG.11 Instalação do software;
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ENG.12 Manutenção do software e do sistema.

o Grupo de Operação (OPE):


OPE.1 Uso operacional;



OPE.2 Suporte ao cliente;

 Categoria “processos de apoio ao ciclo de vida”:
o Grupo de Apoio (SUP):


SUP.1 Garantia de qualidade;



SUP.2 Verificação;



SUP.3 Validação;



SUP.4 Revisão conjunta;



SUP.5 Auditoria;



SUP.6 Avaliação do produto;



SUP.7 Documentação;



SUP.8 Gerência da configuração;



SUP.9 Gerência de solução de problemas;



SUP.10 Gerência de solicitações de mudanças.

 Categoria “processos organizacionais do ciclo de vida”:
o Grupo de Gestão (MAN):


MAN.1 Alinhamento organizacional;



MAN.2 Gestão organizacional;



MAN.3 Gestão de projeto;



MAN.4 Gestão da qualidade;



MAN.5 Gestão de risco;



MAN.6 Medição.

o Grupo de Melhoria de Processo (PIM):


PIM.1 Estabelecimento do processo;
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PIM.2 Avaliação do processo;



PIM.3 Melhoria do processo.

o Grupo de Recursos e Infra-estrutura (RIN):


RIN.1 Gestão de recursos humanos;



RIN.2 Treinamento;



RIN.3 Gestão de conhecimento;



RIN.4 Infra-estrutura.

o Grupo de Reutilização (REU):


REU.1 Gestão de Recursos;



REU.2 Gestão de programa de reutilização;



REU.3 Engenharia de domínio.
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Apêndice C – Plano da Avaliação – Alto Nível

Avaliação de processo de desenvolvimento de
software com base na ISO 15504-5 e uso do NFRFramework para representação dos cenários da
avaliação

Plano da Avaliação

Empresa Avaliada: EMPRESA-X
Avaliado Responsável: AVALIADO-1

Empresa Avaliadora: SIGMARKING
Avaliador Responsável: Avaliador (Pesquisador)
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Roteiro da Avaliação

Esta avaliação segue a norma NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para
auditorias de sistemas de gestão da qualidade e/ou ambiental, publicada em pela
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Roteiro da Avaliação
Iniciando a avaliação
(6.2)
designando o líder da equipe da avaliação
definindo objetivos, escopo e critério da avaliação
determinando a viabilidade da avaliação
selecionando a equipe da avaliação
estabelecendo contato inicial com o avaliado

Realizando análise crítica de documentos
(6.3)
analisando criticamente documentos pertinentes ao sistema
de gestão, incluindo registros, e determinando sua adequação
com respeito ao critério da avaliação

Preparando as atividades da avaliação no local
(6.4)
preparando o plano da avaliação
designando trabalho para a equipe de avaliação
preparando documentos de trabalho

Conduzindo atividades da avaliação no local
(6.5)
conduzindo a reunião de abertura
comunicação durante a avaliação
funções e responsabilidades de guias e observadores
coletando e verificando informações
gerando constatações da avaliação
preparando conclusões da avaliação
conduzindo a reunião de encerramento

Preparando, aprovando e distribuindo o relatório da
avaliação
(6.6)
preparando o relatório da avaliação
aprovando e distribuindo o relatório da avaliação

Concluindo a avaliação
(6.7)
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Este documento refere-se aos itens 6.2, 6.3 e 6.4 previstos na norma NBR
ISO 19011:2002, que tratam das atividades e providências necessárias para o início
das atividades da avaliação no local.

1. 6.2 Iniciando a Avaliação

1.1.

6.2.1 Designando o líder da equipe da avaliação

Lider da avaliação: Avaliador (Pesquisador)
Avaliação conduzida por uma única empresa: SIGMARKING

1.2.

6.2.2 Definindo objetivos, escopo e critério de avaliação

Empresa:
“Sediada na cidade de São Paulo, a EMPRESA-X iniciou suas atividades no
mercado de TI em 1990.
Seu objetivo: Prestar serviços de tecnologia em ambientes de médio e grande
porte realizando projetos em empresas no seguimento de telecomunicações,
serviços e comércio em geral.
Ao longo desses anos desenvolvemos os mais variados sistemas de
informação, utilizando diversas plataformas, bancos de dados e linguagens de
programação.”
Fonte: www.site-da- EMPRESA-X Acesso em 07/10/2010

1.2.1.0 Objetivos:
 Conhecer a situação atual do processo de desenvolvimento de software
utilizado pela EMPRESA-X em relação à norma ABNT NBR ISO/IEC 155045:2008 – Tecnologia da Informação – Avaliação de processo – Parte 5: Um
exemplo de Modelo de Avaliação de Processo. É esperado como resultado a
determinação do grau de satisfação dos requisitos de execução, e o nível de
capacidade do processo como um todo.
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 Servir para o estabelecimento da lacuna do processo da empresa em relação
ao processo de referência utilizado pela ABNT NBR ISO/IEC 15504-5:2008,
no caso, a norma ISO/IEC 12207 AMD1 e AMD2, de forma que possam ser
definidos planos de melhoria por parte da EMPRESA-X, conforme suas
prioridades.

1.2.1.1 Escopo:
Esta avaliação considera todos os processos previstos na norma:
 Processos Principais
Identificação

Nome do Processo

Origem

do Processo
Grupo de Aquisição
ACQ.1

Preparação para aquisição

12207 AMD1

ACQ.2

Escolha de fornecedor

12207 AMD1

ACQ.3

Acordo contratual

12207 AMD2

ACQ.4

Acompanhamento do
fornecedor

12207 AMD1

ACQ.5

Aceitação do cliente

12207 AMD1

Grupo de Fornecimento
SPL.1

Prospecção de fornecedor

12207 AMD2

SPL.2

Liberação de produto

12207 AMD2

SPL.3

Apoio para aceitação de
produto

12207 AMD2

Grupo de Engenharia
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ENG.1

Elicitação de requisitos

12207 AMD1

ENG.2

Análises das especificações
do sistema

12207 AMD1

ENG.3

Estrutura do sistema

12207 AMD1

ENG.4

Análise das especificações
do software

12207 AMD1

ENG.5

Projeto do software

12207 AMD1

ENG.6

Construção do software

12207 AMD1

ENG.7

Integração do software

12207 AMD1

ENG.8

Teste do software

12207 AMD1

ENG.9

Integração do sistema

12207 AMD1

ENG.10

Teste do sistema

12207 AMD1

ENG.11

Instalação do software

12207 AMD1

ENG.12

Manutenção do software

12207 AMD1

Grupo de Operação
OPE.1

Uso operacional

12207 AMD1

OPE.2

Suporte ao cliente

12207 AMD1

Nome do Processo

Origem

 Processos de Apoio
Identificação
do Processo
Grupo de Apoio
SUP.1

Garantia de qualidade

12207 AMD1
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SUP.2

Verificação

12207 AMD1

SUP.3

Validação

12207 AMD1

SUP.4

Revisão conjunta

12207 AMD1

SUP.5

Auditoria

12207 AMD1

SUP.6

Avaliação do produto

12207 AMD1

SUP.7

Documentação

12207 AMD1

SUP.8

Gerencia da configuração

12207 AMD2

SUP.9

Gerencia de solução de
problemas

12207 AMD2

SUP.10

Gerencia de solicitações de
mudança

12207 AMD2

 Processos Organizacionais
Identificação

Nome do Processo

Origem

MAN.1

Alinhamento organizacional

12207 AMD1

MAN.2

Gestão organizacional

12207 AMD1

MAN.3

Gestão de projeto

12207 AMD1

MAN.4

Gestão da qualidade

12207 AMD1

MAN.5

Gestão de risco

12207 AMD2

MAN.6

Medição

12207 AMD1

do Processo
Grupo de Gestão

Grupo de Melhoria de Processo
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PIM.1

Estabelecimento do
processo

12207 AMD1

PIM.2

Avaliação do processo

12207 AMD1

PIM.3

Melhoria do processo

12207 AMD2

Grupo de Recursos e Infra-Estrutura
RIN.1

Gestão de recursos
humanos

12207 AMD1

RIN.2

Treinamento

12207 AMD1

RIN.3

Gestão de conhecimento

12207 AMD1

RIN.4

Infra-estrutura

12207 AMD2

Grupo de Reutilização
REU.1

Gestão de recursos

12207 AMD1

REU.2

Gestão de programa de
reutilização

12207 AMD2

REU.3

Engenharia de domínio

12207 AMD1

1.2.1.2 Critérios:
Dimensão do processo - Atributos de processo.
A pontuação dos atributos de processo obedece à norma ABNT NBR ISO/IEC
15504-2:2008 – Tecnologia da informação – avaliação de processo – Parte 2:
Realização de uma avaliação.
Pontuação de atributo de processo – Uma pontuação deve ser atribuída com base
em dados validados para cada atributo de processo:
1) O conjunto de pontuações dos atributos de processo deve ser registrado
como o perfil de processo para a unidade organizacional definida;
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2) Durante a avaliação, o conjunto de indicadores de avaliação definidos no
Modelo de Avaliação de Processo deve ser utilizado para apoiar o julgamento
dos avaliadores na pontuação dos atributos de processo, de forma a fornecer
as bases para a repetibilidade entre as avaliações;
3) O processo de tomada de decisão utilizado no julgamento da pontuação dos
atributos deve ser registrado;
4) Uma rastreabilidade deve ser mantida entre uma pontuação de um atributo e
a evidência objetiva utilizada na determinação da pontuação;
5) Para cada atributo de processo pontuado, a relação entre os indicadores das
evidências objetivas reunidas devem ser registradas.
A escala de pontuação é ordinal, e expressa os níveis de alcance de atributos de
processo:
N  Não atingido
Existe pouca ou nenhuma evidência do alcance do atributo no processo
avaliado
Corresponde entre 0 e 15% de alcance
P  Parcialmente atingido
Existe alguma evidência de aproximação e algum alcance do atributo definido
no processo avaliado. Alguns aspectos de alcance do atributo podem ser
imprevisíveis.
Corresponde entre 15% e 50% de alcance
L  Largamente atingido
Existe evidência de aproximação sistemática e de alcance significativo do
atributo definido no processo avaliado. Podem existir alguns pontos fracos
relacionados com este atributo no processo avaliado.
Corresponde entre 85% e 100% de alcance
F  Completamente atingido
Existe evidência de uma aproximação completa e sistemática e de alcance
total do atributo definido no processo avaliado. Não existem pontos fracos
significativos relacionados com este atributo no processo avaliado.
Corresponde entre 85% e 100% de alcance
A ABNT NBR ISO/IEC 15504-5:2008 expressa que: “Satisfazer a relação de
objetivos de um processo representa o primeiro passo na construção do nível 1 de
capacidade, se os resultados esperados puderem ser observados.”
A evidência de execução das práticas-base e a presença de produtos de
trabalho com suas características esperadas fornecem evidência objetiva do
cumprimento do objetivo do processo.
As pontuações são representadas inicialmente em forma de tabela, em que
cada atributo de processo tem sua identificação, descrição e grau de satisfação,
observado na avaliação das evidências objetivas.
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O resultado das atribuições de graus de satisfação aos atributos dos
processos é colocado em cenários SIG (softgoal interdependency graph) que
expressam os requisitos dos processos (atributos) avaliados e a propagação desses
estados dentro do perfil de cada processo.
O SIG é obtido a partir da aplicação do NFR-Framework (CHUNG, 2000).
Esses conceitos são apresentados em detalhes na reunião de abertura da
avaliação, e a EMPRESA-X poderá reutilizar esses cenários para avaliações da
capacidade de configurações de seu processo de desenvolvimento para projetos
específicos. Essas avaliações permitirão identificar as conseqüências de decisões
em momento de configuração, em função das relações de causa e efeito
representadas nos cenários.
Exemplo de um SIG na dimensão Processo:

140

Dimensão dos Níveis de Capacidade
Alcance de níveis de capacidade de processo
O nível de capacidade atingido por um processo deve ser derivado das
pontuações de seu atributo de processo, de acordo com o modelo de nível de
capacidade de processo definido na tabela a seguir:
Escala

Atributos de Processo

Nível 0

pouca ou nenhuma evidência de
qualquer alcance sistemático do
propósito do processo

Capacidade
Não atingido
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Nível 1

Execução de Processo

Largamente ou completamente

Nível 2

Nível 1

Completamente

Gerência de Execução

Largamente ou completamente

Gerência de Produto de Trabalho

Largamente ou completamente

Nível 1

Completamente

Nível 2

Completamente

Definição de Processo

Largamente ou completamente

Implementação de Processo

Largamente ou completamente

Nível 1

Completamente

Nível 2

Completamente

Nível 3

Completamente

Medição de Processo

Largamente ou completamente

Controle de Processo

Largamente ou completamente

Nivel 1

Completamente

Nível 2

Completamente

Nível 3

Completamente

Nível 4

Completamente

Inovação de Processo

Largamente ou completamente

Otimização de Processo

Largamente ou completamente

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Fonte: ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504-2, 2008)

Os resultados obtidos nas avaliações dos atributos dos processos,
representados nos cenários SIG (perfis) dos processos correspondentes, e são
propagados para gerarem as resultantes para cada atributo de processo da
dimensão capacidade, que por fim determinam a capacidade do processo como um
todo.
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Exemplo de um SIG na dimensão Capacidade
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Exemplo do SIG da Capacidade do Processo como um todo:
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1.3.

6.2.3 Determinando a viabilidade da avaliação

O tempo total previsto para este projeto de avaliação é de 35 dias úteis,
contados a partir de hoje até a data da apresentação de encerramento.
O tempo de preparação dos documentos de trabalho é de 10 dias úteis.
O tempo total de levantamento para a avaliação, dimensionado para o escopo
definido, é de 5 dias úteis.
Os recursos necessários para o levantamento são:
 Local para reuniões de levantamento junto aos responsáveis pelos processos;
 Disponibilidade dos responsáveis pelo processo para participarem das
reuniões;
 Apresentação dos documentos quando solicitados;
 Disponibilidade dos responsáveis para esclarecimentos de dúvidas após o
levantamento.
O tempo total para gerar as constatações, atribuição de graus de satisfação e
geração de cenários é de 9 dias úteis.
O tempo total para validações com os responsáveis pelos processos e ajustes na
avaliação é de 5 dias úteis.
O tempo para preparação do relatório final, aprovação e apresentação final para
os gestores da EMPRESA-X é de 5 dias úteis.

1.2.1.3 Cronograma:

Semana

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

1

1

1

1

1

Sem. 1
Sem. 2
Sem. 3

1

1

1

1

1

Sem. 4

2

3

3

3

3

Sem. 5

3

4

4

4

4

Sab

Dom
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Sem. 6

4

4

4

4

4

Sem. 7

5

5

5

5

5

Sem. 8

6

6

6

6

7

Atividade 1  preparação dos documentos de trabalho
Atividade 2  reunião de abertura
Atividade 3  levantamento
Atividade 4  avaliação dos resultados e construção dos cenários
Atividade 5  validação por parte da EMPRESA-X
Atividade 6  relatório final
Atividade 7  apresentação de encerramento
1.4.

6.2.4 Selecionando a equipe da avaliação

A avaliação será conduzida por Avaliador (Pesquisador), que apresenta as
seguintes qualificações:
Cursos e certificações:
NBR ISO /IEC 19011– curso pela ABNT - 2010;
Consultor Implementador ISO/IEC 20.000– curso pela Quint e certificação
pelo ISMF - 2008;
Cobit Foundation – curso pela WordPass e certificação pelo ISACA - 2006;
CMMI Avançado e Six Sigma para TI - Integrated System Diagnostics – ISD
– curso - 2006;
IT – Service Management - ITIL Foundation – conferido pelo ITSMF e OGC
Office of Governament Commerce via exame EXIN Examination Institute for
Information Science – certificação - 2005;
ISO 9000 – Documentação, Implementação e Certificação - Fundação C.A.
Vanzolini – USP – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo –curso 1999.

Formação:
Mestrado em Engenharia da Computação, IPT-USP cursando
MBA em Governança de TI, IPT-USP
MBA em Marketing, FEA-USP
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Graduação em Administração de Empresas, Luzwell
Tecnólogo em Processamento de Dados, Mackenzie
Experiência Profissional:
FGV, IPT-USP, FIAP, IMT (Inst. Mauá de Tecnologia) – 2006 - atual PROFESSOR de Pós e MBA nas disciplinas de Tecnologia da Informação,
Governança de TI, Business Process Management e BSC para projetos.
SIGMARKING (empresa individual) – 2009 - atual - CONSULTOR EM
PROJETOS E PROCESSOS:
•
PWC – Fev/11 – atual – Atuação em processos de Sourcing
(avaliação de ferramentas do tipo ERP para contextos específicos).
•
TRANSIT TELECOM – Ago/10 – Dez/10 - Mapeamento de
processos e gerenciamento de projeto para automação de vendas.
•
TRANSCASH – Jun/10 a Jul/10 - Mapeamento para start up de
empresa no setor de cartões de crédito.
•
FDTE – (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da
Engenharia) – Jan/10 a Mai/10 Definição do padrão tecnológico para
Prefeitura de Guarujá.
•
INTEC TI – Jan/09 a Out/09 - Projetos pontuais nas áreas de
Produtos e Processos.
ANEFAC – (Associação Nacional dos Executivos de Administração Finanças
e Contabilidade) – 2009 – atual – VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO,
trabalho voluntário não remunerado.
VISANET – Set/1996 a Mar/2004 e Jun/2005 a Nov/2008
GERENTE DE GOVERNANÇA DE TI, Reporte ao CIO, equipe: 3
profissionais
AMERICAN EXPRESS – Set/90 a Set/96 e Abr/04 a Nov/04
DIRETOR DE ENGENHARIA DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE, Reporte
ao Vice-Presidente de Operações, equipe: 70 profissionais.
PROCEDA TECNOLOGIA S/A – Fev/89 a Set/90 - ANALISTA DE
SISTEMAS

1.5.

6.2.5 Estabelecendo contato inicial com o avaliado

Em reunião realizada nas instalações da EMPRESA-X, em 06 de outubro de
2010, em que estiveram presentes AVALIADO-1, AVALIADO-2 e Avaliador
(Pesquisador), foram acordados o escopo e as premissas que resultaram nos pontos
descritos neste documento.
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2. 6.3 Realizando análise e crítica de documentos
A empresa EMPRESA-X não possui um sistema de gestão da qualidade
instaurado atualmente, sendo assim não é necessária a análise crítica dos
documentos do sistema de gestão.
As documentações pertinentes ao processo de desenvolvimento de software
serão coletadas durante a fase de levantamento, e analisadas na atividade 4
representada no cronograma deste documento.
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3. 6.4 Preparando as atividades da avaliação no local

3.1.

6.4.1 Preparando o plano da avaliação

O plano de avaliação detalhado, com a relação de requisitos do processo que serão
avaliados será apresentado e validado na reunião de abertura.
Os requisitos serão distribuídos conforme a quantidade de dias úteis prevista para a
atividade de levantamento, de forma a facilitar a coordenação das atividades.

3.2.

6.4.2 Designando trabalho para a equipe da avaliação

A EMPRESA-X irá designar a pessoa responsável pelos processos que serão
avaliados em cada etapa do levantamento.
Podem ser feitas mudanças nas tarefas designadas, na medida em que a avaliação
progrida de forma a assegurar a realização dos objetivos da avaliação.

3.3.

6.4.3 Preparando documentos de trabalho

Os membros da equipe da avaliação terão o período subseqüente à
apresentação de abertura para analisarem criticamente as informações pertinentes
às suas tarefas na avaliação.
Serão preparados, documentos de trabalho para referência e para registro
dos progressos da avaliação. Tais documentos de trabalho podem incluir:
- listas de verificação e planos de amostragem de avaliação, e
- formulários para registro de informações, tais como evidências de suporte,
constatações da avaliação e registros de reuniões.
Convém que documentos de trabalho, incluindo registros resultantes de seu
uso, sejam retidos no mínimo até conclusão da avaliação.
Convém que documentos que envolvam informações confidenciais ou
proprietárias sejam salvaguardados adequadamente, a todo momento, pelos
membros da equipe da avaliação.
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Ficou estabelecido entre as partes que os documentos gerados nesta
avaliação poderão ser utilizados para fins de elaboração da dissertação de mestrado
de Avaliador (Pesquisador), sendo que quaisquer exceções serão informadas pela
EMPRESA-X, pelo Sr. AVALIADO-1
Referências:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-15504-2: Tecnologia
da informação - Avaliação de processo - Parte 2: Realização de uma avaliação. Rio
de Janeiro, 2008. 16p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-15504-5: Tecnologia
da informação - Avaliação de processo - Parte 5: Um exemplo de modelo de
avaliação de processo. Rio de Janeiro, 2008. 162p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-19011: Diretrizes para
auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental. Rio de Janeiro, 2002.
25p.
CHUNG, L.;NIXON, B., A.;YU,E.;MYLOPOULOS,J. Non-functional requirements
in software engineering. University of Maryland: Kluwer Academic Publishers,
2000. 439p.
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Apêndice D – Histórico de Reunião - Abertura

Finalidade da reunião
Apresentação de abertura da avaliação do processo de desenvolvimento de
software da EMPRESA-X com base na ISO 15504 e uso do NFR-Framework
Participantes
AVALIADO-1 – Alta Direção
AVALIADO-2 – Desenvolvimento
Avaliador (Pesquisador) – Avaliador Independente
Data / Local
25/11/2010 - Dependências da EMPRESA-X
Referência a atas anteriores
Continuidade do processo de avaliação combinado em 06/10/2010 e registrado no
Plano da Avaliação.
O que foi discutido
Foi realizada, por Gianni, uma apresentação sobre os tópicos:
 Contexto atual das normas ISO relacionadas à gestão de TI;
 Estrutura da norma de capacidade de processo de SW;
 Plano de avaliação do processo de desenvolvimento de SW da EMPRESA-X
o Resumo de como as atividades serão empreendidas;
o Canais de comunicação;
o Confirmação dos objetivos, escopo e critério;
o Métodos e procedimentos a serem utilizados para realizar a avaliação;
o Exemplos de produtos que serão gerados.
Durante a apresentação AVALIADO-1 e AVALIADO-2 identificaram situações
em que os conceitos apresentados teriam sido úteis em projetos passados. Foram
informadas algumas pressões por certificações com base no MPS-BR que o
mercado já sinaliza no segmento de atuação da EMPRESA-X, e comentaram que
alguns dos processos citados na apresentação podem ser considerados em
projetos futuros.
Ao final da apresentação AVALIADO-1 declarou tratar-se de uma experiência
única, “em 20 anos de informática não havia participado de um processo assim” e
AVALIADO-2 ressaltou a utilidade da avaliação “vai ser bom termos a visão do todo,
em termos dos processos, e assim podermos atuar pontualmente nas melhorias ou
ajustes para um determinado projeto”.
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Questões levantadas
 AVALIADO-1 – Forma de avaliação do percentual referente ao grau de
alcance das evidências.
o Ficou combinado de utilizarmos os limites de cada faixa da avaliação,
de forma que produtos com maior completude fiquem no limite superior
da faixa e os de menor completude no limite inferior da faixa, sem
utilizar valores intermediários das mesmas.
 AVALIADO-1 – Forma de guarda das evidências.
o Ficou combinado que será estruturado um conjunto de pastas, uma
para cada cenário, que contem as evidências referentes aos produtos
de trabalho coletadas, e será estudado uma forma de fazer um link
entre o nome do produto de trabalho do cenário e o nome do
documento físico, de forma que possa ser acessado a partir do cenário
quando houver necessidade de consulta.
 Gianni – Agenda das reuniões de levantamento.
o Ficou combinado que AVALIADO-1 irá passar a disponibilidade para
realização de reuniões de levantamento a serem realizadas a partir da
próxima semana.
 AVALIADO-1 – Providência prévia de documentação para as reuniões.
o Ficou combinado que os documentos serão solicitados durante a
reunião, pois alguns deles dependem de entendimento comum sobre
seus significados e se haverá equivalência de produtos de trabalho da
EMPRESA-X com outros nomes e formatos a serem considerados.
 AVALIADO-2 – Produto final da avaliação.
o Ficou combinado que a entrega final será no formato html, permitindo a
instalação para consulta interativa. Caso isso não seja possível, será
entregue um documento impresso com os cenários avaliados e as
constatações.
Questões pendentes
 AVALIADO-1: enviar a agenda dos levantamentos.
 Gianni: terminar os cenários e providenciar a estrutura de diretórios para
guarda e consulta das evidências.
Próxima reunião
 Conforme agenda que será montada.

Quaisquer ajustes a este documento devem ser enviados a gianni@sigmark.com.br
para atualização e envio aos participantes. Na ausência de uma nova versão, este
documento constitui o entendimento das partes sobre a reunião realizada.

Atenciosamente,
Avaliador (Pesquisador)
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Apêndice E – Histórico de Reunião – Avaliações

Sessão de avaliação 1 – processo ENG-1

Finalidade da reunião
Avaliar o processo de desenvolvimento de software
Processos: ENG-1
Participantes
Avaliado1
Avaliado2
Avaliador Independente
Data / Local
02/12/2010 - Dependências da EMPRESA-X
Referência a atas anteriores
Continuidade do processo de avaliação conforme declarado na reunião de abertura
O que foi discutido
Avaliação de 02/12/2010
 Processo avaliado: PP-ENG-1-ElicitaçãoDeRequisitos
 Tempo total da avaliação: 02 horas
 Situação da avaliação: 100% realizada e identificadas as evidências
objetivas que serão enviadas pela EMPRESA para registro.
 Abordagem utilizada:
o A avaliação foi realizada diretamente na planilha Excel em que
estão os elementos do cenário a ser avaliado;
o A avaliação teve início a partir dos Produtos de Trabalho, o
avaliador perguntava sobre a existência de um determinado
produto, e os avaliados tinham por questões mais comuns:
 O que significa esse produto de trabalho?
 Para que é utilizado?
 Em que momento seria gerado?
 Sendo que para responder essas questões o avaliador
apresentava a descrição do produto de trabalho constante na
norma 15504 e a inter-relação dos produtos, resultados e
práticas representada no Softgoal Interdependency Graph do
processo.
o Uma vez compreendido do se tratava o Produto de Trabalho
requerido, os avaliados apresentavam produtos equivalentes a
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serem considerados, que eram comparados com as características
do PT requerido e definido em conjunto se era equivalente ou não;
o O grau de extensão de alcance desse Produto de Trabalho era
avaliado em relação ao quanto das características originais eram
atendidas, assim como o atendimento do(s) resultado(s) a ele
associado(s);
o As constatações ou considerações foram registradas e associadas
a cada Produto de Trabalho Avaliado;
o As notas atribuídas aos Produtos de Trabalho foram propagadas
aos Resultados do Processo a eles associados, assim como às
Práticas-Base associadas a esses Resultados do Processo;
o A situação de cada Resultado do Processo foi avaliada em termos
da coerência da nota atribuída em relação ao que os avaliados
identificavam nas situações do dia a dia, e as constatações foram
registradas e associadas a cada Resultado de Processo avaliado;
o A situação de cada Prática-Base foi avaliada em termos da
coerência da nota atribuída em relação ao que os avaliados
identificavam nas situações do dia a dia, e as constatações foram
registradas e associadas a cada Prática-Base avaliada;
o Todos os elementos desse cenário tiveram peso 1 para efeito da
geração das Sub-Resultantes e da Resultante Geral do Processo:
 Produto de Trabalho;
 Resultado do Processo;
 Práticas-Base;
 Resultante geral do PP-ENG-1-ElicitaçãoDeRequisitos.
o Foram identificados os documentos pendentes de entrega por parte
da EMPRESA-X;
o Encerrada a avaliação do cenário do processo PP-ENG-1ElicitaçãoDeRequisitos.
Pontos de atenção:
o Houve a necessidade de recorrer ao documento físico da norma
para ler as características dos produtos de trabalho, fazendo com
que houvesse uma pequena dispersão nesses momentos em que
se abandonava o monitor para passar a ler um documento em
papel;
o A paginação do Excel fez com que freqüentemente fosse
necessário ir para cima ou para baixo, para ver o SIG, em que eram
expressas as inter-relações, para ler algum detalhe das descrições
dos Resultados do Processo, das Práticas-Base ou mesmo para
voltar à parte em que estavam os Produtos de Trabalho, para fazer
a atribuição das notas e constatações;
Percepção geral da avaliação:
o Os avaliados declararam ter sido útil em termos do conhecimento
do processo, e da oportunidade de discutir aspectos do mesmo à
luz de uma referência, identificando oportunidades de melhoria para
configurações futuras desse processo.
o O avaliador conseguiu avaliar todos os elementos do processo e
gerar um cenário gráfico de representação dessa avaliação em que
os participantes conseguiram visualizar a situação de cada
elemento, as inter-relações e as resultantes correspondentes.
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Questões levantadas
 AVALIADO-1 – Existe uma dificuldade inicial em entender o processo e o que
significam os Produtos de Trabalho.
Questões pendentes
 AVALIADO-1: enviar os Produtos de Trabalho para registro
Próxima reunião
 09/12/2010

Quaisquer ajustes a este documento devem ser enviados a gianni@sigmark.com.br
para atualização e envio aos participantes. Na ausência de uma nova versão, este
documento constitui o entendimento das partes sobre a reunião realizada.

Atenciosamente,
Gianni Ricciardi
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Apêndice F – Perfis de processo avaliados

Perfil de processo avaliado: ENG-1
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Perfil de processo avaliado: ENG-2
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Perfil de processo avaliado: ENG-3
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Perfil de processo avaliado: ENG-4
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Perfil de processo avaliado: ENG-5
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Perfil de processo avaliado: ENG-6
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Perfil de processo avaliado: ENG-7
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Perfil de processo avaliado: ENG-8
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Perfil de processo avaliado: ENG-9
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Perfil de processo avaliado: ENG-10
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Perfil de processo avaliado: ENG-11
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Perfil de processo avaliado: ENG-12
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