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RESUMO
A importância do modelo de qualidade MPS.BR (Melhoria de Processo do
Software Brasileiro) vem sendo notada nos últimos anos, tanto pelo aumento do
número de adoções na indústria quanto pelo número de pesquisas relacionadas a
ele. Na academia, vários estudos analisaram a aderência de métodos de projeto
conhecidos da área da engenharia de software (ES), como os métodos ágeis, ao
modelo de qualidade MPS.BR. Entretanto, não foram encontrados estudos que
analisem o modelo MPS.BR sob a perspectiva de métodos e técnicas da área de
interação humano-computador (IHC). O objetivo deste estudo é apresentar um
método que possibilite mapear a colaboração de técnicas da área de IHC aos
processos do modelo MPS.BR, minimizando a lacuna que existe entre as áreas de
ES e IHC. Este mapeamento deve ser útl às organizações que já adotam ou
pretendem adotar o MPS.BR e que, paralelamente, têm interesse em utilizar alguma
técnica da IHC visando a qualidade da usabilidade de seus sistemas. A aplicação do
método de mapeamento deve oferecer a estas organizações uma visão objetiva de
quais processos do MPS.BR podem se beneficiar da aplicação de técnicas com foco
em usabilidade de modo a minimizar o trabalho e garantir as qualidades almejadas
tanto pela área de ES (qualidade do processo) quanto pela área de IHC (qualidade
da usabilidade). Por meio da criação do Quadro de Mapeamento de Colaboração
(QMaC), este estudo permitiu identificar quais processos do MPS.BR se beneficiam
da aplicação de técnicas da IHC e, também, as atividades e técnicas da IHC que
colaboram com os níveis de maturidade e processos do modelo de qualidade. Os
QMaCs podem beneficiar a tomada de decisão organizacional a respeito da
atividade da IHC mais adequada para determinado nível de maturidade ou processo
do MPS.BR. A construção dos QMaCs e do método proposto também possibilitou
identificar benefícios e dificuldades ao se relacionar as áreas de IHC e SE. A
aplicação prática do método, mapeando a colaboração da técnica da IHC chamada
estrutura hierárquica de tarefas (HTA – hierarquical task analysis) com o nível F do
MPS.BR permitiu a observação de tais pontos.

Palavras-chave: MPS.BR, MR-MPS-SW, usabilidade,
computador, técnicas da IHC, modelo de qualidade.

interação

humano-

ABSTRACT
A mapping collaboration method of human-computer interface techniques to
the processes of MPS.BR quality model.
The importance of the MPS.BR (Improvement Process of Brazilian Software)
quality model has been noticed by the increase of adoptions in industry and also by
the increase of researches related to it. In academy, many studies analysed the
adherence of well-known design methods of software engineering (SE) area, as agile
methods, to the MPS.BR quality model. However, no research was found which
analyses the MPS.BR model by the perspective of methods and techniques of
human computer interface (HCI) area. The objective of this study is to present a
method that allows mapping the collaboration from HCI techniques to the processes
of MPS.BR model, minimizing the gap between both areas, SE and HCI. This
mapping should be useful to organizations that have already adopted or are planning
to adopt the MPS.BR model and, in parallel, has interest at using some HCI
technique seeking the usability quality of its systems.The application of the mapping
method should offer to these organizations an objective perspective of which
MPS.BR processes could be benefited from the use of a usability technique so it
could minimize workload and grant the desired quality in both SE area (process
quality) and HCI area (usability quality). Through the creation of Collaboration
Mapping Table (CMT), this study identified which MPS.BR processes benefit from the
application of HCI techniques and, also, which HCI activities and techniques
collaborate with maturity levels and processes of the quality model. The CMTs can
benefit the organizational decision-making about the most appropriate HCI activity for
a certain MPS.BR maturity level or process. The construction of the CMTs and the
proposed method also identify possible benefits and difficulties when trying to relate
both SE and HCI areas.The practical application of the method, mapping the
collaboration of a HCI technique called hierarchical task analysis (HTA) with the F
level of MPS.BR allowed to check such points.

Keywords: MPS.BR, MR-MPS-SW, usability, human-computer interaction, humancomputer interaction techniques, quality model.
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1 INTRODUÇÃO
A busca por um processo de garantia de qualidade de software que atendesse
simultaneamente

ao

mercado

brasileiro

e

a

sua

limitação

orçamentária,

principalmente em se tratando das pequenas e médias empresas, mas que também
seguisse padrões e práticas mundialmente adotados, resultaram, em 2003, na
criação do programa de Melhoria do Processo de Software Brasileiro, MPS.BR
(SOFTEX, 2012b), sob a coordenação da SOFTEX e participação da indústria e
também da comunidade acadêmica. Exemplos de normas adotadas neste contexto
são: as normas ISO/IEC 15504-2: Information Technology – Process Assessment –
Part 2 – Performing an Assessment (ISO/IEC, 2003), ISO/IEC 12207: Systems and
software engineering – Software life cycle processes (ISO/IEC, 2008) e o CMMIDEV: Capability Maturity Model Integration for Development (SEI, 2010a).
O modelo de qualidade MPS (Melhoria de Processo do Software), na qual o
programa MPS.BR se baseia, está se consolidando de forma significativa, o que
pode ser comprovado pelo número de novos estudos na academia (SANTOS, 2011)
e pelo número de novas adoções a cada ano na indústria (SBC, 2010), que enxerga
no modelo uma maneira eficaz e menos onerosa de validar a qualidade de seu
produto de software do que os modelos similares internacionais (KALINOWSKI et
al., 2009).
O modelo MPS aborda os principais processos envolvidos na elaboração do
software e seus respectivos resultados esperados, utilizando estes últimos como
métricas de avaliação, objetivando a qualidade dos sistemas desenvolvidos.
Com o intuito de facilitar esta avaliação, a norma ISO/IEC 25010:2011, Systems
and software engineering – Systems and software Quality Requirements and
Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models (ISO/IEC, 2011), define
um modelo de qualidade de produto baseado em 8 características: adequação
funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, confiabilidade, segurança,
manutenibilidade, portabilidade e usabilidade.
Em relação a estas características, tem se notado uma ênfase cada vez maior
naqueles atributos que se referem à usabilidade (BARBOSA; FURTADO; GOMEZ,
2006), como a facilidade de aprendizado ou a acessibilidade. Endereçar estes
atributos é o objetivo de alguns métodos de projeto da IHC, como o ciclo de vida em
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estrela (HIX; HARTSON, 1993), o projeto contextual (BEYER; HOLTZBLATT, 1997)
e o projeto centrado na utilização (CONSTANTINE; LOCKWOOD, 1999).
Além dos métodos de projeto, as técnicas da IHC também podem ser utilizadas
visando aprimorar a qualidade de aspectos de usabilidade durante a concepção e
construção de sistemas. Algumas destas técnicas, como os diagramas de afinidade
(MAYHEW, 1999) e a análise competitiva (NIELSEN, 1993), são úteis em etapas de
análise do projeto (FERRÉ, 2005); outras, como a prototipação (HIX; HARTSON,
1993) (NIELSEN, 1993), podem ser usadas no desenho do sistema e, ainda, em
etapas de validação de requisitos, assim como as técnicas da IHC de avaliação
heurística (HIX; HARTSON, 1993) (NIELSEN, 1993) (PREECE et al., 1994)
(SHNEIDERMAN, 1998) (CONSTANTINE; LOCKWOOD, 1999) (MAYHEW, 1999) e
inspeção colaborativa (CONSTANTINE; LOCKWOOD, 1999), dentre outras.
Entretanto, estas técnicas, embora abordem atributos de qualidade relacionados
à usabilidade dos sistemas, não aparecem relacionadas diretamente aos modelos
de qualidade do processo de software, já que estes últimos objetivam apenas os
resultados e não na maneira de obtê-los (KALINOWSKI et al., 2009).
Jokela e Lalli (2003), ao avaliarem o CMMI-DEV (SEI, 2010a) e sua relação com
usabilidade, garantem que atingir um nível de maturidade no modelo de qualidade
não necessariamente significa que o sistema atenda aos aspectos de usabilidade,
tais como facilidade de utilização e aprendizado, por exemplo. Uma empresa com
nível de maturidade alto no MPS.BR (SOFTEX, 2012b), por exemplo, não tem como
garantir que seus sistemas sejam fáceis de utilizar e aprender e que forneçam
feedback claro e coerente a seus usuários apenas pelos resultados obtidos nos
processos do modelo de qualidade.
Barbosa, Furtado e Gomes (2006) sugerem uma forma de integrar o processo
de qualidade da área de ES e a área de IHC, na qual a usabilidade está inserida,
integrando artefatos desta última área aos processos do CMMI-DEV (SEI, 2010a).
Em relação ao MPS.BR, estudos foram realizados para verificar a aplicação do
modelo em conjunto com métodos de desenvolvimento de sistemas tradicionais da
ES, como os métodos ágeis. O estudo de Catunda et al. (2011), por exemplo,
analisa o MPS.BR em conjunto com a utilização do Scrum (SCRUM ALLIANCE,
2012) e no trabalho de Santana, Timóteo e Vasconcelos (2006) o foco é o XP
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(extreme programming) (BECK, 2004) e a relação com o modelo de qualidade. A
aderência das práticas e artefatos dos métodos ágeis ao modelo MPS também foi
objeto do estudo de Arimoto et al. (2009) e Arimoto (2009) que ainda sugerem
adequações aos métodos onde não há aderência completa.
Estes estudos citados, porém, avaliam a aderência dos métodos da área de ES
ao modelo de qualidade MPS no sentido de trabalharem juntos, se completando e
sendo adaptados, quando necessário. Esta aderência só ocorre e pode ser avaliada
devido ao fato de que os métodos da ES cobrem, senão com práticas determinadas,
ao menos com diretrizes especificadas, todo o processo de software, desde a sua
concepção à entrega final do produto. No caso de métodos e técnicas da IHC, esta
aderência dificilmente seria detectada, uma vez que, tanto os métodos quanto as
técnicas, abordam o processo de construção do sistema sob o ponto de vista do
usuário e de aspectos que afetem a usabilidade deste sistema. Não são levados em
consideração, por estes métodos e técnicas da IHC, por exemplo, outros requisitos
não-funcionais, como desempenho e segurança.
Dizer isto, porém, não significa que não haja forma de aproximar um modelo de
qualidade da área de ES aos métodos e técnicas da área de IHC. Esta lacuna entre
as áreas (FERRÉ et al., 2001) pode ser minimizada e uma das formas está descrita
no objetivo deste trabalho, na subseção a seguir.

1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é definir um método de mapeamento da colaboração
de técnicas da IHC aos processos do modelo de qualidade MPS.BR, visando
formalizar como as técnicas da IHC podem apoiar o modelo MPS.BR.
Optou-se por construir um método, ao invés de realizar o mapeamento das
técnicas da IHC propriamente ditas, visando disponibilizá-lo para ser aplicado com
novas técnicas da IHC que venham a surgir e, também, àquelas não contempladas
neste estudo.
Desta maneira, o trabalho deve definir um método que possibilite o mapeamento
da relação de colaboração, no sentido de “aquilo que contribui para a execução de
algo” (HOUAISS, 2009), que a aplicação de técnicas da IHC, como a análise
hierárquica de tarefas (HTA – hieraquical task analysis) (PREECE et al., 1994) e os
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protótipos em papel (PREECE et al., 1994) (CONSTANTINE; LOCKWOOD, 1999)
(MAYHEW, 1999), proporcionam aos processos do modelo de qualidade MPS.BR
(SOFTEX, 2012b). Este método de mapeamento visa identificar quais processos são
beneficiados por determinada técnicas da IHC e em que grau esta técnica é útil para
estes processos.

1.2 Contribuição
O mapeamento de técnicas da IHC que colaborem com os processos do
MPS.BR deve contribuir para minimizar a lacuna que existe entre as áreas de IHC
(técnicas) e ES (modelo de qualidade) (FERRÉ et al., 2001) (FERRÉ, 2005), de
forma a possibilitar que aquelas organizações que buscam a melhoria contínua do
processo de software através do modelo de qualidade MPS.BR, possam também,
priorizar a qualidade da usabilidade de seus sistemas de forma que a aplicação de
técnicas com foco neste requisito não-funcional sejam úteis e benéficas à aplicação
dos processos, e seus respectivos resultados esperados, do modelo de qualidade.
Além disso, este mapeamento pode também auxiliar na identificação de
processos do MPS.BR na qual a aplicação de técnicas da IHC podem ser um
diferencial competitivo e de processos em que não há correlação e tais técnicas
podem ser desconsideradas.

1.3 Método de Trabalho
Esta pesquisa foi conduzida em 5 etapas, descritas a seguir:
 Levantamento bibliográfico
Primeiramente, foi conduzido um estudo visando conceituar o modelo de
qualidade MPS.BR e observar as principais pesquisas relacionadas a ele,
principalmente aqueles estudos que analisaram a relação de métodos e técnicas do
processo de software da ES e da IHC ao modelo de qualidade MPS.BR
Em relação a estas pesquisas, foram encontrados os estudos de Arimoto (2009)
e Arimoto et al. (2009) que verificam a aderência de métodos ágeis ao MPS.BR e
que serviram como apoio na construção do método. Outros estudos que relacionam
a ES e a IHC foram analisados, como os de Jokela e Lalli (2003), Sousa, Furtado e
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Mendonça (2005) e O’Connell e Murphy (2009). Porém, não foram encontrados
estudos que relacionassem o MPS.BR a tópicos da IHC.
Também foi conduzida pesquisa visando conceituar o atributo de qualidade de
usabilidade, foco da IHC, e as abordagens, métodos e técnicas que objetivam
atender a este atributo.
A pesquisa foi aprofundada no que diz respeito às técnicas de IHC, foco desse
estudo. Neste âmbito, foram consideradas as definições de bibliografias já
consagradas, como Nielsen (1993), Preece et al. (1993), Mayhew (1999),
Constantine e Lockwood (1999), entre outras. Também foi considerada a
catalogação destas técnicas realizada por Ferré (2003, 2005), que serviu de base
para a construção do método proposto neste estudo.
 Construção do método de mapeamento da colaboração de técnicas da IHC
aos processos do modelo de qualidade MPS.BR
Esta etapa corresponde à definição e construção do método proposto. Para sua
realização foram considerados os trabalhos de Arimoto (2009), de Arimoto et al.
(2009) e de Jokela e Lalli (2003), que nortearam os passos do método; o trabalho de
Ferré (2005) que forneceu a base de técnicas de IHC e um método de catalogação
desta técnicas; o Guia Geral de Software do MPS.BR (SOFTEX, 2012b) e os Guias
de Implementação - Partes 1 a 5 (SOFTEX, 2011a) (SOFTEX, 2011b) (SOFTEX,
2011c) (SOFTEX, 2011d) (SOFTEX, 2011e), que forneceram subsídios concretos
para a análise de cada passo do método.
Durante o processo de construção, notou-se que, para torná-lo mais eficaz e
evitar esforço desnecessário por parte do projetista que fosse aplicá-lo, seria
necessário construir um documento de mapeamento preliminar que eliminasse
processos do MPS.BR desnecessários, na qual era evidente a não colaboração das
técnicas da IHC, segundo o mapeamento de Ferré (2005). Este documento também
foi confeccionado nesta etapa de construção do método.
 Apresentação do método proposto
Nesta etapa é descrito o fluxo de atividades do método proposto. Cada atividade
a ser executada pelo projetista na aplicação do método é detalhada, conduzindo-o
ao resultado final: o mapeamento da colaboração da técnica de IHC escolhida aos
processos do MPS.BR.
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 Cenário de aplicação
O método foi colocado em prática em um problema organizacional real. O
cenário foi descrito e o método aplicado para uma técnica da IHC.
 Análise dos resultados
Finalmente, os resultados da aplicação do método para o cenário proposto foram
coletados e analisados à luz dos benefícios evidentes e potenciais dificuldades
encontradas.

1.4 Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado da seguinte forma:
As seções 2 e 3 apresentam um levantamento bibliográfico sobre os principais
assuntos deste estudo. A seção 2, MPS.BR, apresenta o modelo de qualidade
MPS.BR (SOFTEX, 2012b) e alguns estudos relacionados a este modelo brasileiro
(ARIMOTO, 2009) (ARIMOTO et al., 2009) (CATUNDA et al., 2011). A seção 3,
MÉTODOS E TÉCNICAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR, apresenta
um panorama geral da área de IHC e dos estudos centrados na análise de
usabilidade, culminando na descrição e classificação de diversas técnicas da IHC
presentes nos estudos de Ferré (2003, 2005). A seção é finalizada com a
apresentação de alguns estudos relacionando as áreas de ES e IHC, como os
estudos de Jokela e Lalli (2003) e de Barbosa, Furtado e Gomes (2006).
A Figura 1 – Principais áreas e componentes deste estudo, apresenta os dois
pilares deste estudo, com destaque especial ao modelo MPS.BR (SOFTEX, 2012b)
e as técnicas da IHC: a relação de ambos é objeto do método proposto neste estudo
e é discutida na seção 4, PROPOSTA DE MÉTODO DE MAPEAMENTO DA
COLABORAÇÃO DE TÉCNICAS DA IHC AOS PROCESSOS DO MODELO DE
QUALIDADE MPS.BR, que descreve o método de análise proposto por este estudo,
embasado na proposta do algoritmo de Arimoto (2009), na forma de análise do
estudo de Jokela e Lalli (2003), na classificação de Ferré (2003, 2005) e nas
definições de processos de qualidade presentes no Guia Geral de Software
(SOFTEX, 2012b) e sugestões de implementações e boas práticas dos Guias de
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Implementação – Partes 1 a 5 (SOFTEX, 2011a) (SOFTEX, 2011b) (SOFTEX,
2011c) (SOFTEX, 2011d) (SOFTEX, 2011e).

Figura 1 – Principais áreas e componentes deste estudo
Fonte: o autor.

A seção 5, CENÁRIO DE APLICAÇÃO, descreve um problema vivenciado em
uma organização com foco em qualidade do processo de software e na usabilidade
de sistemas, na qual o método pode ser aplicado e verificado.
A seção 6, ANÁLISE DE RESULTADOS, apresenta e discute os resultados
obtidos pela aplicação do método conforme descrito na seção 5.
A seção 7, CONCLUSÃO, descreve a importância dos resultados obtidos na
seção 6, suas eventuais lacunas e restrições e potenciais estudos para pesquisas
futuras.
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2 MPS.BR
Em dezembro de 2003, o programa MPS.BR foi criado sob a coordenação da
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX),
contando ainda com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
(SOFTEX, 2012b).
Visando a melhoria no processo de software, baseado em conceitos de
maturidade e capacidade de processo, o programa tem 2 metas principais, a serem
obtidas em médio e longo prazo: uma meta técnica, objetivando principalmente a
criação e o aprimoramento do modelo chamado Melhoria do Processo de Software
(MPS) e uma meta de mercado com ênfase na aplicação do modelo em empresas,
principalmente nas pequenas e médias empresas (PME), que normalmente acabam
não aplicando normas de qualidade devido aos altos custos encontrados em
modelos internacionalmente conhecidos e consolidados, como o CMMI-DEV (SEI,
2010a). Um estudo que relaciona o índice de “não adoção” aos custos pode ser
encontrado em Khurshid, Bannerman e Staples (2009).
O modelo MPS é composto por dois modelos de referência, um relacionado a
software, chamado Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW)
(SOFTEX, 2012b), compatível com o CMMI-DEV (SEI, 2010a) e um relacionado à
prestação de serviços de TI, chamado Modelo de Referência MPS para Serviços
(MR-MPS-SV) (SOFTEX, 2012a), compatível com o CMMI-SVC: Capability Maturity
Model Integration for Services (SEI, 2010b).
Neste estudo, apenas o MR-MPS-SW (SOFTEX, 2012b) será considerado: o
método proposto busca identificar uma relação entre técnicas da IHC e todo o ciclo
de vida do software e os processos que circundam este ciclo, representados nos
processos do MR-MPS-SW. Não é foco deste estudo, e do método proposto,
analisar a relação entre técnicas da IHC e processos relacionados à prestação de
serviços de tecnologia, apresentados no MR-MPS-SV (SOFTEX, 2012).
Além dos modelos de referência, o modelo MPS ainda é constituído por um
método de avaliação (MA-MPS) e um modelo de negócio (MN-MPS).
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Estes componentes são descritos nos seguintes documentos ou guias:
 Guia Geral MPS de Software: conceituação e descrição do MR-MPS-SW;
 Guia Geral MPS de Serviços: conceituação e descrição do MR-MPS-SV;
 Guia de Aquisição: apresenta boas práticas de aquisição de software e
serviços;
 Guia de Avaliação: descrição do MA-MPS, documentando processo e método
para aplicar uma avaliação,
 Guias de Implantação: orientação sobre como implementar o modelo MRMPS-SW em todos os seus níveis de maturidade
O Guia Geral de Software, que descreve o MR-MPS-SW, baseia-se nas
seguintes normas e padrões internacionais:
 Norma ISO/IEC 12207: Systems and software engineering – Software life
cycle processes (ISO/IEC, 2008)
 Norma ISO/IEC 15504: Information Technology – Process Assessment
(ISO/IEC, 2003)
 Modelo CMMI-DEV (SEI, 2010a)
A Figura 2 – Componentes do modelo MPS, apresenta todos os componentes
do modelo, bem como as suas referências bibliográficas e documentos que os
representam.
O MR-MPS-SW (SOFTEX, 2102a) define níveis de maturidade (do A ao G) que
são uma combinação entre processos e suas respectivas capacidades.
A definição de processo utilizada é a mesma da ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2003)
que define o objetivo do processo e seus resultados esperados, possibilitando a
medição da efetividade de cada processo. Os processos definidos são:
 Gerência de Projetos (GPR);
 Gerência de Requisitos (GRE);
 Aquisição (AQU);
 Gerência de Configuração (GCO);
 Gerência de Portfólio de Projetos (GPP);
 Garantia da Qualidade (GQA);
 Medição (MED);
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 Avaliação da Melhoria do Processo Organizacional (AMP);
 Definição do Processo Organizacional (DFP);
 Gerência de Recursos Humanos (GRH);
 Gerência de Reutilização (GRU);
 Desenvolvimento de Requisitos (DRE);
 Integração do Produto (ITP);
 Projeto e Construção do Produto (PCP);
 Validação (VAL);
 Verificação (VER);
 Gerência de Decisões (GDE);
 Desenvolvimento para Reutilização (DRU),
 Gerência de Riscos (GRI)

Figura 2 – Componentes do modelo MPS
Fonte: SOFTEX (2012b).
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Já a capacidade do processo é definida pelo Guia de Geral de Software como
sendo “a caracterização da habilidade do processo para alcançar os objetivos do
negócio, atuais ou futuros” (SOFTEX, 2012b, p.16).
A capacidade de um processo é, portanto, avaliada a partir de um conjunto de
atributos de processo (AP) e seus respectivos resultados esperados (RAP). A seguir,
os nove APs definidos pelo modelo:
 O processo é executado (AP 1.1)
 O processo é gerenciado (AP 2.1)
 Os produtos de trabalho do processo são gerenciados (AP 2.2)
 O processo é definido (AP 3.1)
 O processo está implementado (AP. 3.2)
 O processo é medido (AP. 4.1)
 O processo é controlado (AP. 4.2)
 O processo é objeto de melhorias incrementais e inovações (AP. 5.1)
 O processo é otimizado continuamente (AP. 5.2)
No Quadro 1 é possível visualizar a relação entre os níveis de maturidade, seus
processos e respectivos APs, assim como definido no MR-MPS-SW.
Kalinowski et al. (2011) descrevem os motivos que propiciaram a criação do
modelo, entre eles, a necessidade de um padrão de qualidade que atenda as
demandas das PMEs, que trabalham com orçamento restrito, e a necessidade de
um modelo de qualidade que não demande tanto tempo nem custos de implantação
como o CMMI-DEV (SEI, 2010a), por exemplo.
Para confirmar o sucesso da adoção do modelo MPS e suas boas práticas, os
autores mencionam que, até maio de 2011, 287 organizações brasileiras já haviam
sido avaliadas pelo modelo.
Também citam a criação do projeto iMPS (informações para acompanhar e
evidenciar variação de desempenho nas empresas que adotaram o Modelo MPS)
focado no acompanhamento e evidenciação da variação de desempenho nas
empresas que adotaram o MPS.
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Nível
A

Processos

B

Gerência de Projetos (GPR) – 2ª evolução

C

Gerência de Riscos (GRI)
Desenvolvimento para Reutilização (DRU)
Gerência de Decisões (GDE)
Verificação (VER)
Validação (VAL)
Projeto e Construção do Produto (PCP)
Integração do Produto (ITP)
Desenvolvimento de Requisitos (DRE)
Gerência de Projetos (GPR) – 1ª evolução
Gerência de Reutilização (GRU)
Gerência de Recursos Humanos (GRH)
Definição do Processo Organizacional (DFP)
Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional
(AMP)
Medição (MED)
Garantia da Qualidade (GQA)
Gerência e Portfólio de Projetos (GPP)
Gerência de Configuração (GCO)
Aquisição (AQU)
Gerência de Requisitos (GRE)
Gerência de Projetos (GPR)

D

E

F

G

Atributos de Processo
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP
3.1, AP 3.2, AP 4.1, AP 4.2,
AP 5.1 e AP 5.2
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP
3.1, AP 3.2, AP 4.1 e AP 4.2
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP
3.1 e AP 3.2
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP
3.1 e AP 3.2

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP
3.1 e AP 3.2

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2

AP 1.1 e AP 2.1

Quadro 1 – Níveis de Maturidade do MR-MPS-SW
Fonte: SOFTEX (2012b).

A última rodada de avaliação do iMPS (TRAVASSOS; KALINOWSKI, 2011)
corrobora a relação entre o nível de maturidade da empresa no modelo MPS e
respectivos: nível de satisfação do cliente, aumento da produtividade, capacidade de
realizar projetos maiores e aumento da precisão de estimativas.
Além disso, o projeto ainda mede o grau de satisfação destas empresas com
relação ao modelo: na rodada de 2011, a grande maioria, quase 97%, se diz
parcialmente ou totalmente satisfeita, o que comprova a qualidade do programa
MPS.BR.
A influência do programa não é apenas na indústria, o que evidencia a
importância do programa e do modelo. Santos (2011), por exemplo, realizou um
estudo com o objetivo de identificar a influência do programa MPS.BR na pesquisa
da academia brasileira. Para isso, realizou uma revisão sistemática na literatura
buscando por palavras-chave que fizessem alguma menção ao programa e/ou
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modelo. Além do MPS.BR, o estudo ainda catalogou outras normas e modelos, tais
como: CMMI (e variações), XP (BECK, 2004), Scrum (SCRUM ALLIANCE, 2012),
entre outros.
A partir desta revisão, além da influência do MPS.BR, outras questões
secundárias também foram descritas para verificação, entre elas: qual a relação
entre o MPS.BR e o CMMI na pesquisa brasileira? Quais outros modelos e normas
são citados? Quando ocorre citação de algum modelo, é possível verificar se houve
aplicação prática? Quais os tipos de processos mencionados quando ocorre a
citação do MPS.BR e do CMMI? Existem trabalhos que relacionam estes modelos
de qualidade a métodos ágeis, como o XP e o Scrum?
O estudo se limitou aos artigos publicados nos Simpósios Brasileiros de
Qualidade de Software (SBQS), a partir do ano de sua criação, 2002, até 2010.
Utilizou, também, um artigo publicado em 2005 (WEBER et al. 2005 apud SANTOS,
2011, p.7) como base de comparação, representando o momento de consolidação
do programa MPS.BR.
Do total do número de publicações, 252 artigos, 175 se enquadaram no escopo
do estudo, ou seja, tinham relação com alguma norma ou modelo de qualidade.
Destes

artigos

analisados,

notou-se

um

aumento

considerável

daqueles

relacionados ao MPS.BR quando comparados àqueles relacionados ao CMMI,
sendo que, em 2010, o número de publicações do programa brasileiro foi maior do
que o do CMMI e correlatos. Outros modelos com considerável número de menções
foram: a ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 2008) e a ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2003),
ambos, porém, utilizados como base do modelo MPS, fato que pode justificar as
citações.
Pode-se notar, ainda, uma relação entre o CMMI e o MPS, já que os números
indicam um maior número de estudos tanto do CMMI quanto do MPS a partir do
artigo referencial de 2005 (WEBER et al. 2005 apud SANTOS, 2011, p.7).
Com relação aos processos do modelo MPS.BR mencionados, o maior número
de citações (7) ocorre no processo GRE, processo exigido no nível de maturidade G,
o inicial do modelo MPS.
Os estudos realizados por Santos (2011) e por Kalinowski et al. (2011) e o
projeto iMPS (TRAVASSOS; KALINOWSKI, 2011) comprovam, portanto, a
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importância do programa MPS.BR e, consequentemente, do modelo MPS tanto para
a indústria quanto para a academia brasileira.
Em relação aos processos e métodos de desenvolvimento de software, Arimoto
et al. (2009) e Arimoto (2009) analisaram a aderência dos métodos ágeis aos
processos dos níveis de maturidade F e G do MPS. Para tal, realizaram uma análise
dos processos GPR e GRE do nível G e GCO, GQA e MED do nível F e seus
respectivos resultados esperados, comparando-os às práticas ágeis sugeridas pelos
métodos XP, Scrum e OpenUP (EPF, 2012). Além da comparação entre as práticas
e atividades sugeridas, realizaram também uma comparação dos artefatos gerados
ou sugeridos tanto pelos métodos ágeis como pelo modelo MPS.
Práticas e artefatos foram então classificados de acordo com o nível de
aderência ao modelo MPS. Foram utilizados 5 índices de classificação: atende
completamente, atende amplamente, atende parcialmente, atende minimamente e
não atende.
Para os itens tabulados que não fossem contemplados com o índice “atende
completamente”, o trabalho ainda sugere algumas adequações nas práticas ou
artefatos dos métodos ágeis, como a utilização de uma matriz de rastreabilidade e
criação de um documento contendo novos requisitos e acompanhando o histórico de
suas mudanças, de forma a aumentar seu grau de adequação ao MPS, sem
implicar, porém, em alteração conceitual que os desvie dos seus reais objetivos,
estabelecidos no Manifesto Ágil (AGILE MANIFESTO, 2001).
Os resultados da análise mostram que os métodos ágeis atendem amplamente
os processos e resultados esperados do nível G do MPS (o Scrum teve o maior
percentual de práticas e artefatos com o índice “não atende”: 9,1%; em
contrapartida, o OpenUP atingiu 81,9% do índice “atende completamente”).
Entretanto, o mesmo não se percebeu na análise do nível F do MPS na qual todos
os métodos (Scrum, XP e OpenUP) obtiveram um índice “não atende” próximo de
50% para suas práticas e artefatos.
Esta falta de aderência ocorre basicamente devido aos processos GQA e GCO
já que os métodos ágeis não definem explicitamente práticas de auditoria e
avaliação de qualidade nem tampouco se atém a documentações formais sobre
registros de itens de configuração, por exemplo.
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O estudo ainda conclui que grande parte dos problemas de aderência ocorre
justamente porque os métodos ágeis não focam na documentação formal, mas sim
no sistema propriamente dito, o que impacta áreas como a gestão de riscos e
rastreabilidade

de

projetos

e

artefatos

gerados

(SANTANA;

TIMÓTEO;

VASCONCELOS, 2006), por exemplo. Contudo, algumas sugestões simples como o
uso de planilhas para tabular os riscos ou uma ferramenta de controle de versão
podem aumentar a adequação dos métodos no sentido de subsidiar o modelo MPS.
Ainda com relação à adequação de métodos ágeis ao modelo MPS, Catunda et
al. (2011) apresentam um estudo de caso em que o Scrum e o nível F do modelo
MPS coexistiram harmonicamente. Os autores citam a utilização de uma ferramenta
automatizada para gestão do projeto, incluindo integração com sistema de controle
de versão e geração de relatórios com indicadores sensíveis à medição, e o apoio
da alta direção da organização como fundamentais para a implantação e adequação
do método ao modelo.
As pesquisas mencionadas objetivaram relacionar o modelo de qualidade MPS a
um processo de software, como o XP e o Scrum (ARIMOTO et al., 2009)
(ARIMOTO, 2009) (CATUNDA et al., 2011), primando pela aderência do processo ao
modelo de qualidade.
Tais estudos mencionados objetivam verificar as aderências de métodos
conhecidos da área de ES com o intuito de refinar o modelo MPS já que este apenas
define os processos e suas capacidades, mas não conceitua em nenhum momento
tarefas e atividades que atendam aos APs e seus respectivos RAPs (KALINOWSKI
et al., 2009). O MPS.BR deve servir para qualquer empresa, ficando a critério desta
e de seu modelo de negócios a melhor forma de implementar tais atividades, no
sentido de fornecer subsídios para que os resultados dos processos em questão
sejam devidamente avaliados, garantindo assim, a sua qualidade.
Os estudos citados, porém, analisam apenas os métodos da área de ES. Não
foram encontrados estudos que objetivem uma análise similar de métodos de projeto
ou técnicas da área de IHC ao modelo de qualidade MPS.
Esta análise deve colaborar com equipes que buscam projetar sistemas com
ênfase em usabilidade, um dos focos dos métodos de projeto e técnicas da IHC e,
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ao mesmo tempo, certificarem-se da qualidade de seu processo de software, o
objetivo do MPS.
Os métodos de projeto e técnicas da IHC, sua relação com modelos de
qualidade e colaboração com área de ES são abordados na próxima seção.
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR
O objetivo desta seção é apresentar os principais estudos da área de IHC que
norteiam este trabalho. Para tal, são apresentadas definições de usabilidade e
métodos de projeto com ênfase em usabilidade. A seguir, o estudo de Ferré (2005) é
introduzido abordando a sua classificação para técnicas utilizadas em IHC.
Finalmente, estudos utilizados neste trabalho, que relacionam as áreas de ES e IHC,
são discutidos.

3.1 Definições de usabilidade
A ISO/IEC 25010:2011 (ISO/IEC, 2011), Systems and software engineering –
Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and
software quality models, define um modelo de qualidade de produto a partir de 8
características: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade,
confiabilidade, segurança, manutenibilidade, portabilidade e usabilidade.
A norma define usabilidade como sendo a capacidade de um produto ou sistema
ser usado por usuários específicos para atingir determinados objetivos com eficácia,
eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado.
A

usabilidade

é

divida

em

seis

sub-características

(ISO/IEC,

2011):

reconhecimento de adequação (appropriateness recognizability), capacidade de
aprendizado (learnability), operabilidade (operability), proteção contra erros de
usuário (user error protection), estética de interface do usuário (user interface
aesthetics) e acessibilidade (accessibility).
Estas sub-caraterísticas, de granularidade mais fina, permitem analisar o
sistema de forma mais detalhada, facilitando as avaliações de qualidade.
Nielsen (1993) destaca esta necessidade de definir o termo usabilidade de modo
a torná-lo menos abstrato. A divisão do autor, similar à da norma citada, considera 5
aspectos: intuitividade, eficiência, memorização, erros e satisfação.
Este estudo considerarará a definição da ISO/IEC 25010:2011 (ISO/IEC, 2011)
por abranger os aspectos definidos por Nielsen (1993) e, também, por ela ter sido
definida com o objetivo de fornecer subsídios para uma avaliação de qualidade, ou
seja, o objeto deste estudo.
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3.2 Métodos de projeto da IHC com ênfase em usabilidade
Na segunda edição de seu livro sobre padrões arquiteturais, Bass, Clements e
Kazman (2003) incluíram um item que explica a importância da usabilidade, até
então desprezada, para a arquitetura de sistemas e consequentemente para a área
de ES. Ainda com relação a este aspecto, Benyon (2010) discorre sobre a
importância de se ter um projeto centrado no humano. Segundo o autor, esta
abordagem permite aumentar o retorno de investimento além de possibilitar a
construção de um sistema que se antecipe a questões relacionadas a segurança,
ética e sustentabilidade.
Mesmo havendo uma discrepância entre as áreas de IHC e ES, no entendimento
de como seus profissionais enxergam o desenvolvimento de sistemas (FERRÉ et al.,
2001), é possível encontrar algumas abordagens que sugerem como integrar o foco
da IHC ao ciclo de vida de desenvolvimento de software.
O projeto centrado no usuário (UCD - user centred design) (NORMAN;
DRAPER, 1986) é uma dessas abordagens que tem como objetivo principal envolver
o usuário e torná-lo parte central do projeto voltado para usabilidade.
Uma das primeiras normas internacionais a padronizar esta abordagem,
definindo um processo para incluir as atividades centradas no usuário ao ciclo de
vida de desenvolvimento de sistemas, foi a ISO 13407, Human-centred design
processes for interactive systems (ISO, 1999). Mais tarde, porém, esta norma foi
substituída por outra, a ISO 9241:210, Ergonomics of human-system interaction –
Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO, 2010), que descreve 6
princípios para garantir que o projeto é centrado no usuário:
 O projeto deve ser baseado no entendimento explícito de usuários, tarefas e
ambiente ou contexto;
 Os usuários são constantemente envolvidos no projeto e desenvolvimento do
sistema;
 O projeto é orientado e refinado por avaliações centradas no usuário;
 O processo é iterativo;
 O projeto objetiva atender a experiência do usuário por completo,
 A equipe de projeto inclui profissionais com perspectivas e habilidades
multidisciplinares
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Alguns métodos seguem estas diretrizes e podem ser encontrados nos estudos
de Greenbaum e Kyng (1991) (projeto cooperativo), de Hix e Hartson (1993) (ciclo
de vida em estrela), de Nielsen (1993) (engenharia de usabilidade de Nielsen), de
Mayhew (1999) (engenharia de usabilidade de Mayhew) e de Beyer e Holztblatt
(1997) (projeto contextual).

3.3 Técnicas da IHC
O objetivo desta seção é abordar as principais técnicas da IHC com ênfase em
usabilidade. Essas técnicas aparecem inseridas em etapas dos métodos de projeto
da IHC, muitas vezes em muitos destes métodos, como é o caso da técnica de
storyboarding. Entretanto, a sua utilização indepente do método de projeto utilizado,
muitas delas são usadas de maneira independente durante o ciclo de vida de
software.
Benyon (2010) classifica as técnicas da IHC em 4 atividades: antecipação,
entendimento, avaliação e projeto (conceitual e físico). Para o autor, a atividade de
antecipação esta relacionada à busca pela mídia adequada para a representação do
problema ou domínio do problema, que consiste basicamente na consolidação de
ideias abstratas. Já a atividade de entendimento consiste essencialmente na coleta
e análise dos requisitos do produto, sistema e/ou serviço. A avaliação é a atividade
central do processo de projeto interativo apresentado pelo autor e deve considerar
sempre o que está sendo avaliado, quem está participando da aplicação da técnica
e quais perguntas devem ser respondidas. Finalmente, a atividade de projeto, que
se divide em 2: o conceitual, que se preocupa com a criação de um modelo mental
do domínio do problema para os envolvidos e o físico na qual o objetivo principal é o
detalhamento e a percepção final do produto a ser desenvolvido.
Ferré (2003, 2005) propõe uma classificação similar, porém usando apenas 3
atividades: análise, projeto e avaliação. Pode-se dizer que as classificações de
ambos os autores são similares: o que Benyon (2010) considerou como
antecipação, Ferré (2003, 2005) classificou como projeto e o que Benyon (2010)
chamou de entendimento, Ferré (2003, 2005) chamou de análise.
Os estudos de Ferré (2003, 2005) realizam um compêndio dos principais
estudos da IHC, listando as principais técnicas desta área já pesquisadas,
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agrupadas por atividades. As referências usadas pelo autor foram: Hix e Hartson
(1993), Nielsen (1993), Preece et al. (1994), Wixon e Wilson (1997), Shneiderman
(1998), Constantine e Lockwood (1999), ISO 13407 (1999) e Mayhew (1999).
O autor define atividades como sendo “o que se deve fazer” e técnica “a
ferramenta pela qual se realiza aquilo que se deve fazer”. Ele identificou 6 atividades
distintas nas quais as técnicas da IHC podem ser inseridas, de acordo com os
autores analisados em seu estudo. Além disso, classificou estas atividades em 3
grandes grupos: análise, projeto e avaliação. Estes grupos foram utilizados pelo
autor como uma analogia as 3 grandes áreas da ES. O Quadro 2 – Atividades da
IHC apresenta esta classificação.
Grupo de atividade da IHC
Análise
Projeto

Avaliação

Atividades da IHC
Especificação de contexto de uso
Especificações de usabilidade
Desenvolvimento de conceito de produto
Prototipação
Projeto de interação
Avaliação de usabilidade

Quadro 2 – Atividades da IHC
Adaptado de: Ferré (2005).

Estas atividades são usadas na construção do método proposto, descrito na
seção 4, Proposta de Método de Mapeamento da Colaboração de Técnicas da IHC
aos Processos do Modelo de Qualidade MPS.BR. A seguir, uma breve descrição de
cada uma destas atividades e as respectivas técnicas da IHC catalogadas.
3.3.1 Atividades de Análise
Na classificação de Ferré (2005), as atividades de análise da IHC são aquelas
relacionadas à engenharia de requisitos da ES, mais especificamente ao
levantamento e especificação de requisitos.
Esta classificação condiz com o grupo proposto por Benyon (2010), denominado
entendimento.
Na visão de Ferré (2005), as atividades de análise são: especificação de
contexto de uso, que abrange a análise de usuários e análise de tarefas, e as
especificações de usabilidade. Estas atividades são descritas a seguir:
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 Especificação de Contexto de Uso
“O objetivo desta atividade é compreender e registrar as características do
contexto previsto de uso” (FERRÉ, 2005, p.91).
O próprio autor menciona que este conceito é muito amplo e que se compõe de
diversas subatividades inter-relacionadas, como define a ISO 13407 (ISO, 1999):
entendimento das características dos usuários do sistema, análise das tarefas que
os usuários desempenharão e tudo que está ao redor dos usuários do sistema,
como: hardware, software e demais artefatos auxiliares.
Devido à diferença de profundidade e abstração na definição deste tipo de
atividade e também da discrepância de abordagens na literatura, o autor sugere que
esta atividade possa ser dividida em duas subatividades, a análise de usuários e a
análise de tarefas.
O Quadro 3 apresenta as técnicas da IHC empregadas na atividade de
especificação de contexto de uso sem considerar uma subatividade específica, o
Quadro 4 apresenta as técnicas da mesma atividade considerando a subatividade
de análise de usuários e o Quadro 5 considerando a subatividade de análise de
tarefas.

Grupo de atividade da IHC: Análise
Atividade da IHC: Especificação de contexto de uso
Subatividade da IHC: sem subatividade específica
Técnica
Referências
Análise competitiva
Nielsen (1993)
Análise de impacto financeiro
Investigação contextual
Diagramas de afinidade
Observação etnográfica
JEM (joint-essencial modeling)

Nielsen (1993)
Hix e Hartson (1993); Preece et al. (1994); Beyer e
Holtzblatt (1997); Mayhew (1999)
Mayhew (1999)
Preece et al. (1994); Shneiderman (1998)
Constantine e Lockwood (1999)

Quadro 3 – Técnicas da atividade de especificação de contexto de uso, sem
subatividade definida
Adaptado de: Ferré (2005).
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Grupo de atividade da IHC: Análise
Atividade da IHC: Especificação de contexto de uso
Subatividade da IHC: Análise de usuários
Técnica
Referências
Perfis de usuário
Hix e Harston (1993); Nielsen (1993); Shneiderman
(1998); Constantine e Lockwood (1999); Mayhew (1999)
Mapa de perfis de usuário
Constantine e Lockwood (1999)
Modelo operacional
Constantine e Lockwood (1999); Mayhew (1999)
Personas
Cooper, Reimann e Cronin (2003)

Quadro 4 - Técnicas da atividade de especificação de contexto de uso,
subatividade: análise de usuários
Adaptado de: Ferré (2005).

Grupo de atividade da IHC: Análise
Atividade da IHC: Especificação de contexto de uso
Subatividade da IHC: Análise de tarefas
Técnica
Referências
Casos de uso essenciais
Constantine e Lockwood (1999)
HTA
Annet (2004)
Família de modelos GOMS Nielsen (1993); Preece et al. (1994); Shneiderman
(goals, operations, methods and (1998)
selection
rules
–
metas,
operações, métodos e regras de
seleção)
Modelo de interface objeto-ação Shneiderman (1998)
Cenários de tarefas
Constantine e Lockwood (1999)
Task sorting (ordenação de Mayhew (1999)
tarefas)

Quadro 5 - Técnicas da atividade de especificação de contexto de uso,
subatividade: análise de tarefas
Adaptado de: Ferré (2005).
 Especificações de Usabilidade
Ferré (2005, p.93) define este tipo de atividade como sendo “objetivos de
usabilidade quantitativos que são utilizados para determinar quando um sistema
alcança um nível de usabilidade adequado”. Ainda menciona que este tipo de
objetivo pode ser considerado um requisito não funcional do sistema, como os
definidos na ISO/IEC 25010:2011 (ISO/IEC, 2011), e que pode ser definido em duas
características: a eficiência de uso e o grau de satisfação do usuário.
O autor ainda menciona que estes objetivos de usabilidade podem ser coletados
imediatamente após a execução de atividades de especificação de contexto de uso:
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o entendimento do usuário e de suas tarefas leva a identificação e definição de
objetivos de usabilidade a serem atendidos pelo sistema.
O Quadro 6 apresenta as técnicas levantadas no estudo e classificadas neste
tipo de atividade.
Grupo de atividade da IHC: Análise
Atividade da IHC: Especificações de usabilidade
Subatividade da IHC: sem subatividade específica
Técnica
Referências
Especificações de usabilidade
Hix e Harston (1993); Nielsen (1993); Preece et al.
(1994); Mayhew (1999)
Especificações de objetivos de Hix e Hartson (1993); Mayhew (1999)
rendimento
Especificações de objetivos de Hix e Hartson (1993); Mayhew (1999)
satisfação
Especificações de linha de Nielsen (1993)
objetivos de usabilidade
Especificações de objetivos de Mayhew (1999)
prioridades
Especificações de objetivos Mayhew (1999)
qualitativos

Quadro 6 - Técnicas da atividade de especificações de usabilidade, sem
subatividade específica
Adaptado de: Ferré (2005).

3.3.2 Atividades de Projeto
Benyon (2010) classifica as atividades de projeto em projeto conceitual e projeto
físico. Para o autor, o projeto conceitual consiste em definir informações e funções
essenciais para o sistema atingir o seu objetivo. Já o projeto físico, preocupa-se
mais com o detalhamento destas funções e a percepção que elas terão ao usuário
final.
Outra atividade descrita por Benyon (2010) é a antecipação, na qual, segundo o
autor, ideias abstratas são concretizadas, objetivando auxiliar o projetista a visualizar
o problema, e a sua respectiva solução, e a comunicação deste aos interessados no
sistema.
No estudo de Ferré (2005), os dois tipos de atividade descritos por Benyon
(2010) encontram-se agrupados nas 3 atividades de projeto: desenvolvimento de
conceito do produto, prototipação e projeto de interação.
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Estas atividades, que são descritas a seguir, estão relacionadas tanto a fase de
engenharia de requisitos quanto a fase de projeto da ES.
 Desenvolvimento de Conceito do Produto
Ferré (2005) menciona que esta atividade é baseada em estudos anteriores
relacionados a modelos mentais (PREECE et al., 1994) (NORMAN, 2002). Estes
modelos mentais foram refinados em diversos estudos da IHC, principalmente da
área da psicologia cognitiva, com o objetivo de garantir que o projetista entenda o
produto a ser construído e comunique este conceito e propósito ao futuro usuário
deste sistema.
O autor enfatiza que esta atividade não está descrita, de maneira clara e direta,
na literatura, como ocorre com as especificações de usabilidade, por exemplo. O
termo é abordado de diferentes maneiras e em diferentes níveis de abstração nas
fontes consultadas em seu estudo. Entretanto, todas as fontes que mencionam a
construção e comunicação deste modelo mental enfatizam o grau de importância
desta atividade, que considera as principais regras que devem reger o sistema, os
principais espaços de interação e como o usuário deverá lidar com tais espaços.
O Quadro 7 apresenta as técnicas levantadas no estudo e classificadas neste
tipo de atividade.
Grupo de atividade da IHC: Projeto
Atividade da IHC: Desenvolvimento de conceito do produto
Subatividade da IHC: sem subatividade específica
Técnica
Referências
Cenários e storyboards
Preece et al. (1994); Shneiderman; (1998); Constantine
e Lockwood (1999)
Preece et al. (1994)
Brainstorming

Quadro 7 - Técnicas da atividade de desenvolvimento de conceito do produto, sem
subatividade específica
Adaptado de: Ferré (2005).

 Prototipação
Ferré (2005, p.95) utiliza a definição da ISO 13407 (ISO, 1999) na definição de
prototipação: “uma representação do toda ou parte de um produto ou sistema que,
ainda que limitada de algum modo, pode ser utilizada para fins de avaliação”.
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A prototipação está intimamente ligada ao projeto iterativo, no qual o sistema vai
sendo desenvolvido em ciclos e os protótipos e representações vão evoluindo com
ele. Para que os protótipos sejam efetivos, deveriam ter um custo mínimo com
relação a recursos e tempo (FERRÉ, 2005).
A prototipação é muito usada em diversos domínios que envolvem projeto e
construção, o que a difere, no domínio da IHC em questão, é que neste caso, são
interativos, isto é, respondem de alguma forma à ação do usuário (BENYON, 2010).
O Quadro 8 apresenta as técnicas levantadas no estudo e classificadas neste
tipo de atividade.
Grupo de atividade da IHC: Projeto
Atividade da IHC: Prototipação
Subatividade da IHC: sem subatividade específica
Técnica
Referências
Prototipação
Hix e Hartson (1993); Nielsen (1993)
Protótipos de cenários
Nielsen (1993)
Protótipos de ativos
Preece et al. (1994); Constantine e Lockwood (1999);
Mayhew (1999)
Protótipos em papel
Preece et al. (1994); Constantine e Lockwood (1999);
Mayhew (1999)
Protótipos direcionados
Preece et al. (1994)
Protótipos com mágico de Oz
Preece et al. (1994)

Quadro 8 - Técnicas da atividade de prototipação, sem subatividade específica
Adaptado de: Ferré (2005).

 Projeto de Interação
O termo “projeto de interação” foi escolhido por Ferré (2005) para evitar a
utilização do termo projeto de interface do usuário (UI – user interface) que, na ES,
muitas vezes é tratado como sendo o projeto visual do sistema. Embora esta
atividade também trate deste aspecto, o seu foco é mais abrangente, preocupandose, também, com a relação entre usuário e sistema, o que leva a decisões que
podem afetar as estruturas internas deste sistema.
O Quadro 9 apresenta as técnicas levantadas no estudo e classificadas neste
tipo de atividade.

39

Grupo de atividade da IHC: Projeto
Atividade da IHC: Projeto de interação
Subatividade da IHC: sem subatividade específica
Técnica
Referências
Representações em vídeo
Hix e Hartson (1993)
Guia de estilo do produto
Mayhew (1999)
Gramáticas
Shneiderman (1998)
UAN (user action notation – Shneiderman (1998)

notação de ações do usuário)
TAG (task-action grammars –
gramáticas de tarefa-ação)
Árvores de menus
Diagrama de transição de
estados da interface
Diagrama de estados de
Harel
Modelo do conteúdo da
interface
Mapa de navegação de
contextos

Shneiderman (1998)
Shneiderman (1998)
Hix e Hartson (1993); Shneiderman (1998)
Shneiderman (1998)
Constantine e Lockwood (1999)
Constantine e Lockwood (1999)

Quadro 9 - Técnicas da atividade de projeto de interação, sem subatividade
específica
Adaptado de: Ferré (2005).

3.3.3 Atividades de Avaliação
Ferré (2005), assim como Benyon (2010), define um dos grupos de atividade
como sendo a avaliação, que se relacionada com a fase de mesmo nome da ES.
Na visão de Ferré (2005), existe apenas uma atividade neste grupo, chamada de
avaliação de usabilidade e que se divide em outras subatividades conforme será
explanado a seguir:
 Avaliação de Usabilidade
A avaliação de usabilidade é uma atividade que deve ser realizada em todo o
ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, em todas as iterações, e, também,
quando o sistema é entregue (FERRÉ, 2005).
Ferré (2005) menciona que o grau de formalidade desta atividade deve variar de
acordo com o ciclo iterativo e restrições de tempo e dinheiro que o projeto possuir.
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O autor cita a ISO 13407 (ISO, 1999) para listar os principais objetivos da
avaliação de usabilidade: proporcionar retroalimentação que sirva para melhoria do
projeto, avaliar se os objetivos organizacionais e do usuário foram atingidos e
realizar um monitoramento de longo prazo do produto do sistema.
Ainda menciona que o primeiro objetivo descrito pela ISO 13407 (ISO, 1999),
também é a principal diferença da avaliação de usabilidade, um tipo de avaliação
formativa (NIELSEN, 1993), ao compará-la com os processos de validação e
verificação da ES tradicional, que avaliam a qualidade do sistema quando este está
terminado ou praticamente terminado.
O autor divide esta atividade em outras subatividades: avaliação por
especialistas (Quadro 10), testes de usabilidade (Quadro 11) e estudos de
acompanhamento de sistemas implantados (Quadro 12).
Grupo de atividade da IHC: Avaliação
Atividade da IHC: Avaliação de Usabilidade
Subatividade da IHC: Avaliação por especialistas
Técnica
Referências
Avaliação heurística
Hix e Hartson (1993); Nielsen (1993); Preece et al.
(1994); Shneiderman (1998); Constantine e Lockwood
(1999); Mayhew (1999)
Inspeções de conformidade Preece et al. (1994); Constantine e Lockwood (1999);
com os padrões
Mayhew (1999)
Inspeções de revisão de guias
Shneiderman (1998); Constantine e Lockwood (1999);
Mayhew (1999)
Inspeções de consistência
Preece et al. (1994); Shneiderman (1998)
Inspeções colaborativas
Constantine e Lockwood (1999)
Walkthrough cognitivo
Preece et al. (1994); Shneiderman (1998); Constantine e
Lockwood (1999); Mayhew (1999)
Walkthrough pluralístico
Nielsen (1993); Preece et al. (1994); Constantine e
Lockwood (1999); Mayhew (1999)

Quadro 10 - Técnicas da atividade de avaliação de usabilidade, subatividade:
avaliação por especialistas
Adaptado de: Ferré (2005).

Ferré (2005) segue abordagem similar a de Holzinger (2005) que dividiu a
atividade de avaliação em 2 grandes grupos: inspeção (sem a participação de
usuários e com a presenção de especialistas) e testes (com a participação de
usuários). A diferença da classificação de Ferré (2005) é a atividade denominada
estudos de acompanhamento de sistemas implantados que envolve técnicas de
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acompanhamento em tempo real, como a observação direta (NIELSEN, 1993)
(PREECE et al., 1994) e a observação aleatória (MAYHEW, 1999).
Todas as atividades deste grupo apresentam uma relação direta com a etapa de
avaliação da ES. Além desta relação, porém, a subatividade de avaliação por
especialistas, também se relaciona com a validação de requisitos executada na
engenharia de requisitos da ES (FERRÉ, 2005).

Grupo de atividade da IHC: Avaliação
Atividade da IHC: Avaliação de Usabilidade
Subatividade da IHC: Testes de Usabilidade
Técnica
Referências
Pensar em voz alta
Hix e Hartson (1993); Nielsen (1993); Preece et al.
(1994); Constantine e Lockwood (1999); Mayhew (1999)
Pensar em voz alta – interação Nielsen (1993)
construtiva
Pensar em voz alta – teste Hix e Hartson (1993); Nielsen (1993); Preece et al.
retrospectivo
(1994); Constantine e Lockwood (1999)
Pensar em voz alta – anotações Hix e Hartson (1993)
de incidentes críticos
Pensar em voz alta – método de Nielsen (1993)
treinamento
Medição de rendimento
Preece et al. (1994); Constantine e Lockwood (1999);
Mayhew (1999)
Informação pós-teste
Constantine; Lockwood (1999)
Testes de usabilidade em Hix e Hartson (1993); Nielsen (1993); Shneiderman
laboratório
(1998); Constantine e Lockwood (1999)
Teste de campo
Hix e Hartson (1993); Constantine e Lockwood (1999)
Gravação em vídeo
Hix e Hartson (1993); Nielsen (1993); Preece et al.
(1994)
Gravação em áudio
Hix e Hartson (1993); Preece et al. (1994)
Registro de uso
Hix e Hartson (1993); Nielsen (1993); Preece et al.
(1994); Shneiderman (1998)
Registro de uso – registro de Preece et al. (1994)
teclas pressionadas ao longo do
tempo
Registro de uso – registro da Preece et al. (1994)
interação
Avaliação por controle remoto
Mayhew (1999)
Teste
remoto
por
vídeo Mayhew (1999)
conferência

Quadro 11 - Técnicas da atividade de avaliação de usabilidade, subatividade: testes
de usabilidade
Adaptado de: Ferré (2005).
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Grupo de atividade da IHC: Avaliação
Atividade da IHC: Avaliação de Usabilidade
Subatividade da IHC: Acompanhamento de sistemas implantados
Técnica
Referências
Observação direta
Nielsen (1993); Preece et al. (1994)
Observação aleatória
Mayhew (1999)
Questionários e pesquisas
Nielsen (1993); Preece et al. (1994); Shneiderman
(1998)
Entrevistas
Nielsen (1993); Preece et al. (1994); Shneiderman
(1998)
Entrevistas estruturadas
Hix e Hartson (1993); Preece et al. (1994)
Entrevistas flexíveis
Preece et al. (1994)
Grupos focais
Nielsen (1993); Shneiderman (1998)
Registro de uso
Hix e Hartson (1993); Nielsen (1994); Preece et al.
(1994); Shneiderman (1998)
Registro de teclas pressionadas Preece et al. (1994)
ao longo do tempo
Registro da interação
Preece et al. (1994)
Monitores de software de Mayhew (1999)
ativação aleatória
Retroalimentação do usuário
Nielsen (1993); Shneiderman (1998)
Serviço online de atendimento Shneiderman (1998)
ao usuário
Fóruns
Shneiderman (1998)
Periódicos e conferências para Shneiderman (1998)
usuários
Avaliação
remota
semi- Mayhew (1999)
instrumentada

Quadro 12 - Técnicas da atividade de avaliação de usabilidade, subatividade:
acompanhamento de sistemas implantados
Adaptado de: Ferré (2005).

3.4 Estudos relacionando IHC e ES
Modelos de qualidade como o CMMI-DEV (SEI, 2010a) e o MR-MPS-SW
(SOFTEX, 2012b) oferecem uma forma de garantir a qualidade do processo de
software de uma organização.
Já a engenharia de usabilidade objetiva o projeto de software sob a ótica do
usuário e suas necessidades com relação a este requisito da IHC, conforme
definições já mencionadas na seção anterior.
A relação entre estas duas disciplinas deve oferecer um software que atenda
aos aspectos de usabilidade e ao mesmo tempo subsidie o processo de qualidade
da organização.
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Relacionar aspectos da área de IHC a métodos da ES é uma tarefa complicada
especialmente devido ao fato de engenheiros de software e engenheiros de
usabilidade não compartilharem o mesmo conceito de desenvolvimento de software
(FERRÉ et al., 2001) (FERRÉ, 2003) e, justamente por este motivo, as técnicas da
IHC aparecem normalmente desacopladas das técnicas da ES (SEFFAH;
METZKER, 2004) ou simplesmente não se adequam ao ciclo de vida do software
(CAMPOS; HARRISON, 2003). Além disso, até há pouco tempo, os métodos e
técnicas com ênfase em usabilidade eram relegados pela ES a outras disciplinas e
profissionais (CONSTANTINE; BIDDLE; NOBLE, 2003).

Esta distância entre as áreas, no entanto, pode ser minimizada ao se adequar
técnicas e práticas de métodos de usabilidade a conceitos, práticas e terminologias
de processo da ES (FERRÉ, 2003).
A integração entre as áreas de IHC e ES pode seguir, basicamente, três tipos
distintos de abordagens (SEFFAH; GULLIKSEN; DESMARAIS, 2005):
 Processo de desenvolvimento da área de ES adaptado, de forma que suas
atividades se preocupem com a qualidade de uso;
 Definição de processo da área de IHC paralelos aos processos de
desenvolvimento da área de ES e que devem ser integrados a estes processos,
 Indicação de pontos nos processos da área de ES nas quais práticas e
métodos da IHC possam ser integrados.
Com relação a este último item, Ferré (2005) faz a seguinte proposta: analisando
a literatura de atividades e técnicas da IHC (conforme descrito na subseção 3.3), cria
uma lista categorizada da relação destas atividades e técnicas com a fase do
processo de software na qual possam ser aplicadas. O autor classifica as atividades
voltadas para usabilidade em 3 grandes grupos: análise, projeto e avaliação. Para
estabelecer a correspondência, define três grandes fases do processo de
desenvolvimento: análise (engenharia de requisitos), projeto e avaliação. O
mapeamento final pode ser visto na Figura 3 – Relação entre atividades da IHC e
ES.
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Figura 3 – Relação entre atividades da IHC e ES
Traduzido de: Ferré (2005).
É possível notar, pela classificação do autor, que:
 No grupo “análise” estão aquelas técnicas referentes à análise de perfil de
usuário, de tarefas e especificação de requisitos, tais como: a investigação
contextual, a análise do contexto de uso, a observação participativa, a análise
etnográfica, os estudos de campo, os diagrama de afinidade e modelos de trabalho
do projeto centrado na utilização, a construção de personas, os casos de uso e os
benchmarks de usabilidade;
 No grupo “projeto” estão aquelas técnicas referentes ao projeto conceitual,
prototipação e projeto de interação, tais como: brainstorming, criação de metáfora de
uso, card sorting, protótipo em papel, storyboards, projeto participativo e wireframes,
 No grupo “avaliação” estão aquelas técnicas referentes às avaliações de
usabilidade que podem ser divididas em dois grupos (HOLZINGER, 2005): métodos
de inspeção, que não contam com a participação do usuário final (avaliação
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heurística, cognitive walkthrough e action analysis, por exemplo) e métodos de teste,
que contam com a participação ativa do usuário final (thinking aloud, observação de
campo e questionários, por exemplo).
O estudo de O’Connell e Murphy (2009) sugere algo similar ao analisar o
acoplamento de técnicas de usabilidade a 4 etapas clássicas do ciclo de vida do
software

(planejamento

de

projeto,

definição

de

requisitos,

projeto

e

validação/testes).
Em outro estudo, também objetivando aproximar a ES e IHC, Sousa, Furtado e
Mendonça (2005) sugerem um novo processo de desenvolvimento de software
denominado UPi que consiste em uma adaptação do Unified Process (UP) para
desenvolver

sistemas

interativos

objetivando

usabilidade,

produtividade

e

integração.
Uma análise comparativa dos processos do UP e das técnicas utilizadas por
profissionais da IHC foi realizada com o intuito de identificar pontos comuns, sujeitos
à integração. Assim, chegaram à conclusão que o modelo de tarefas, amplamente
utilizado em IHC, pode servir para descrever os fluxos de atividades dos casos de
uso, ferramenta do UP, por exemplo.
Além disso, utilizando os níveis de usabilidade mencionados por Juristo et al.
(2003, apud SOUSA; FURTADO; MENDONÇA, 2005, p. 3), requisitos de
usabilidade, padrões de usabilidade e padrões de interação, sugerem uma
arquitetura voltada para a usabilidade e um plano de definição de UI.
Ao realizarem um estudo de caso, aplicando a arquitetura sugerida, os autores
notaram sensível melhora na usabilidade do produto final. Esta melhora não foi alvo,
porém, de maiores estudos objetivando a verificação da qualidade de cada um dos
aspectos de usabilidade envolvidos, tais como: facilidade de aprendizado do
sistema, confiabilidade e facilidade de rememorar funcionalidades previamente
utilizadas.
A avaliação destes aspectos e do nível de qualidade atingido seria facilitada se
um modelo de qualidade, como o MPS, fosse utilizado já que este estabelece
resultados esperados que podem subsidiar a avaliação, fornecendo métricas a ela.
Esta relação, entre usabilidade e modelo de qualidade, foi alvo do estudo de
Jokela e Lalli (2003) que investigaram como os aspectos de usabilidade são
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abordados no modelo CMMI. Este estudo foi realizado de forma que cada área de
processo de cada nível de maturidade e suas respectivas relações com aspectos de
usabilidade pudessem ser considerados. Assim, foram descartadas áreas de
processos orientadas à gestão estratégica de projetos cujo objetivo não circunda aos
aspectos de usabilidade e foram incluídas áreas que tendem a abordar tais
aspectos, como o planejamento de projeto, o desenvolvimento de requisitos, a
verificação e a validação.
Utilizando a definição de usabilidade da ISO 9241 (ISO, 1998), o estudo analisou
cada área de processo previamente selecionada, buscando identificar, em suas
definições, requisitos de usabilidade sugeridos ou mesmo exigidos pelo modelo.
A técnica utilizada consistiu em análise textual das definições objetivando
encontrar termos para os aspectos de usabilidade como “usuário final” ou “interação
com o produto”.
A conclusão é que o CMMI não exige nenhum aspecto de usabilidade em suas
definições de áreas de processo. Assim, mesmo um software desenvolvido em um
ambiente com alto nível de maturidade do CMMI pode apresentar sérios problemas
de usabilidade. Apesar disso, o modelo deixa brechas que podem ser usadas para
utilização de técnicas e métodos de usabilidade e uma forma de adaptá-lo e torná-lo
mensurável é incluir tais métricas dentre as outras de acompanhamento do projeto.
Nos níveis 2 e 3, por exemplo, métricas que verifiquem a eficiência da execução
da tarefa pelo usuário podem ser suficientes. Para níveis maiores, o estudo aponta
para o uso de métricas mais universais e menos contextualizadas, como o SUMI
(SUMI, 2011).
Apesar das constatações, não há proposição aprofundada das técnicas e
métricas que podem ser utilizadas para alimentar as áreas de processo identificadas
pelo estudo.
A institucionalização da usabilidade nas empresas utilizando diretrizes de
qualidade já adotadas nas empresas, como o CMMI ou a ISO 9241, foi alvo do
estudo de Barbosa, Furtado e Gomes (2006).
Os pesquisadores identificaram áreas de processo do CMMI com o intuito de
integrar práticas de usabilidade, resultando em um software com qualidade
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mensurável

em

termos

de

usabilidade,

indepentente

do

processo

de

desenvolvimento de software utilizado.
O estudo objetiva principalmente o planejamento estratégico desta integração e
também o seu monitoramento. Os autores ressaltam as principais etapas para
preparar uma organização para que a usabilidade se torne uma base da instituição,
juntamente com o processo de qualidade, a saber: condução de entrevistas, que
resultariam na identificação das necessidades básicas da organização relacionadas
a aspectos de usabilidade; realização de capacitação organizacional, que focaria no
treinamento das equipes no sentido de disseminar o conhecimento a respeito das
principais técnicas e ferramentas relacionadas à usabilidade; definição de um projeto
colaborativo, que consiste em um plano de melhoria e projeto piloto, sugerindo
algumas técnicas de usabilidade previamente selecionadas e apresentação de
resultados.
A proposta foi apresentada a 3 organizações em níveis 2 e 3 do CMMI e
treinamentos foram realizados, porém não houve estudo de caso que corroborasse a
real eficácia da proposta. Além disso, uma visão mais aprofundada de cada área de
processo do CMMI, respectivos objetivos ou resultados e técnicas de usabilidade
poderiam ter sido apresentados no sentido de gerar uma base de informação mais
específica, que possibilitasse uma real verificação da relação entre usabilidade e
grau de maturidade da organização naquela área de processo específica.
Objetivando também a avaliação da maturidade da organização, Bevan e Earthy
(2001) realizaram um estudo em que inspecionaram duas organizações distintas em
um período de 12 meses com o objetivo de verificar a qualidade da usabilidade
destas empresas. Para tal, os autores inseriram práticas da IHC nas organizações e,
em seguida, executaram inspeções do processo.
Ambas as organizações apresentaram problemas em entender e assimilar os
benefícios e a forma de trabalho das atividades centradas no usuário que diferem
das demais atividades no âmbito da ES. Tais dificuldades também foram relatadas
em relação ao modelo de inspeção, fato que levou os autores a questionarem a
melhor forma de apresentar estes conceitos às organizações.
Apesar das dificuldades encontradas, em entrevistas com os participantes do
processo, pode-se notar que a avaliação geral com relação ao método aplicado foi
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positiva, principalmente ao incorporar as atividades centradas no usuário no ciclo de
vida de desenvolvimento de sistemas.

3.5 Conclusões Preliminares
A revisão bibliográfica aponta para alguns caminhos que possibilitam notar a
colaboração de técnicas e métodos de engenharia de usabilidade, independente da
metodologia utilizada, a modelos de garantia de qualidade na organização.
Entretanto, conforme já mencionado, não foram encontrados, até o presente
momento, estudos que verifiquem tal colaboração ao modelo MPS.BR, descrito na
seção 2.
A proposta de um método que possibilite verificar tal colaboração será estudada
ao longo da próxima seção.
A ISO 25010:2011 (ISO, 2011) orientará as análises ao definir e embasar a
usabilidade e seus aspectos.
O trabalho de Arimoto (2009), por sua vez, fornecerá as diretrizes para análise e
formulação do método que seguirá um fluxo similar ao sugerido pelo autor.
Jokela e Lalli (2003) também contribuíram na concepção do método ao
apresentarem a sua abordagem de verificação de usabilidade na norma CMMI-DEV
(SEI, 2010a).
Já o agrupamento realizado por Ferré (2003, 2005), no qual as técnicas da IHC
são alocadas a grandes grupos chamados atividades da IHC e, estas, relacionadas
com atividades da ES, é de fundamental importância para o presente estudo, uma
vez que, a partir deste agrupamento, tornou-se possível a confecção do Quadro de
mapeamento de colaboração entre atividades da IHC e níveis de maturidade do
MPS.BR (QMaC), artefato que serve como entrada do método proposto neste
estudo.
Além disso, a classificação de Ferré (2005) utilizando os critérios adotados, e já
apresentados nas subseções anteriores, revelou-se de fundamental importância na
catalogação das técnicas da IHC, também, entrada do método proposto neste
estudo e apresentado na seção a seguir.
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4 PROPOSTA DE MÉTODO DE MAPEAMENTO DA COLABORAÇÃO DE
TÉCNICAS DA IHC AOS PROCESSOS DO MODELO DE QUALIDADE MPS.BR
Esta seção tem como propósito apresentar o método proposto neste estudo e
está dividida em 3 subseções: a seção 4.1 define o propósito do método, a seção
4.2 apresenta as informações referentes à construção do método e a seção 4.3
apresenta o método propriamente dito, detalhando as etapas que devem ser
consideradas em sua aplicação e também como cada uma destas etapas deve ser
executada.

4.1 Definição do propósito do método de mapeamento entre técnicas da IHC e
processos do MPS.BR
Em seu estudo, Arimoto (2009) realizou uma análise sugerindo um algoritmo
para verificar a aderência de técnicas utilizadas em métodos ágeis ao modelo de
qualidade MPS.BR.
Este trabalho tem o objetivo de propor um método que possibilite o mapeamento
de técnicas da IHC aos processos do MPS.BR no sentido de verificar a colaboração
destas técnicas com os processos do modelo de qualidade.
Neste caso, ao contrário do estudo de Arimoto (2009), o intuito não é verificar a
aderência das técnicas da IHC, mesmo porque tais técnicas são muito mais
restritivas do que os métodos ágeis no sentido de se preocuparem apenas com o
projeto centrado no usuário e, mais especificamente, com a usabilidade do projeto
de sistemas. O objetivo é, portanto, propor um método que possibilite, a partir de
uma técnica da IHC escolhida, analisar e verificar quais processos do MPS.BR se
beneficiariam da aplicação desta técnica, ou seja, o quão útil a técnica da IHC pode
ser aos processos do MPS.BR.
A seção a seguir descreve o processo de construção do método, abordando
premissas assumidas, referências consultadas e definindo o significado do termo
“colaboração” para este estudo.
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4.2 Processo de Construção do Método
O método proposto neste estudo, descrito em detalhes na seção 4.3, foi
construído considerando-se que o projetista que o aplicará deve informar:
 A técnica da IHC a ser analisada: a técnica escolhida deve ser catalogada
seguindo o estudo de Ferré (2005) na qual ela é classificada por tipo de atividade da
IHC, grau de utilidade, entre outros aspectos (o Anexo A descreve os critérios de
Ferré (2005)),
 O nível de maturidade do MPS.BR a ser analisado.
De posse destas duas informações, o projetista deve escolher o Quadro de
mapeamento de colaboração de atividades da IHC (QMaC) na qual a técnica está
classificada e que também será utilizado como entrada do método. O processo de
construção deste quadro está detalhado na subseção 4.2.3.
Além disso, o método foi construído baseado em algumas premissas e
referências bibliográficas.
A Figura 4 – Método de mapeamento da colaboração: visão geral, apresenta
estes aspectos do método e o artefato a ser produzido por ele: o mapeamento e
grau de colaboração entre a técnica da IHC e os processos do nível de maturidade
do MPS.BR analisado.
4.2.1 Premissas consideradas para a construção do método
Foram consideradas as seguintes premissas na construção do método:
#1: Apenas processos e resultados de processos foram analisados, tanto na
elaboração do QMaC (Quadro de mapeamento de colaboração das atividades da
IHC aos processos do MPS.BR) (detalhado na subseção 4.2.3) quanto na confecção
do método proposto. Isto significa que não foram considerados os atributos de
processo (RAPs) (descritos na seção 2 deste texto), também chamados capacidade
de processo, que vão evoluindo à medida que a organização sobe nos níveis de
maturidade. A adição dos RAPs deve ser alvo de estudos futuros visando aprimorar
o método de mapeamento de colaboração proposto.
#2: Como os RAPs não foram considerados, os níveis de maturidade A (em
otimização) e B (gerenciado quantitativamente) foram excluídos da análise. O nível
A não adiciona nenhum novo processo, logo seria impossível, para o método
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proposto, analisá-lo. O nível B também não adiciona novos processos, entretanto,
adiciona e evolui alguns resultados esperados do processo GPR. A opção por não
considerá-lo se deve ao fato de que estes resultados adicionais e evoluidos foram
observados e foi constatado que não trariam mudança significativa nas análises
realizadas. Visando, portanto, a simplificação do método, optou-se por remover este
nível de maturidade.
#3: A análise realizada busca verificar a colaboração da atividade ou da técnica
da IHC com o processo ou resultado de processo do MPS.BR e não o contrário.
Neste estudo, colaboração significa “aquilo que contribui para a execução de algo”
(HOUAISS, 2009). O termo utilidade, “qualidade do que demonstra algum valor”
(HOUAISS, 2009), também poderá ser usado como sinônimo, quando adequado.

Figura 4 – Método de mapeamento da colaboração: visão geral
Fonte: o autor.
4.2.2 Referências adotadas para a construção do método
Para a construção do método, foram usadas as seguintes referências:

52

 O Guia Geral MPS de Software (SOFTEX, 2012b), que descreve o modelo de
referência MR-MPS-SW, foi consultado no que se refere às definições dos
propósitos dos processos e resultados esperados para cada um deles;
 Os Guias de Implementação do MPS.BR, partes 1 a 5 (SOFTEX, 2011a)
(SOFTEX, 2011b) (SOFTEX, 2011c) (SOFTEX, 2011d) (SOFTEX, 2011e), que
foram consultados no sentido de se obter dados concretos com relação a artefatos a
serem produzidos, atividades a serem realizadas em cada resultado esperado de
processo e boas práticas de implementação;
 A ISO/IEC 25010:2011 (ISO/IEC, 2011) para fornecer a definição de
usabilidade e de seus atributos;
 O algoritmo criado por Arimoto (2009) para identificar e classificar a aderência
de métodos ágeis aos processos do MPS.BR, que serviu como base inicial na
criação do método proposto;
 O estudo de Jokela e Lalli (2003), no qual foram realizadas análises textuais
das definições do CMMI com o intuito de verificar indícios de endereçamento de
aspectos de usabilidade, inspirou as atividades em que os propósitos dos processos
e seus respectivos resultados esperados são confrontados, textualmente, com as
definições das técnicas da IHC analisada;
 O mapeamento realizado por Ferré (2003, 2005) e explicitado na subseção
3.4, na qual são relacionadas atividades da IHC com atividades da ES,
 Toda e qualquer referência que se julgou importante no que diz respeito à
técnica avaliada. Entre os estudos utilizados, pode-se citar: Nielsen (1993), Preece
et al. (1994), Beyer e Holtzblatt (1997), Shneiderman (1998), Mayhew (1999),
Constantine e Lockwood (1999), Benyon (2010), entre outros.
4.2.3 Quadros de mapeamento de colaboração entre atividades da IHC e nível
de maturidade do MPS.BR (QMaC)
Visando facilitar a aplicação do método de mapeamento das técnicas da IHC aos
processos do MPS.BR proposto, um artefato denominado Quadro de Mapeamento
de Colaboração do tipo de atividade da IHC aos processos do MPS.BR (QMaC) foi
construído e deve ser considerado pelo projetista ao aplicar o método para
determinada técnica da IHC.
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O QMaC apresenta quais processos podem efetivamente ser beneficiados pelas
técnicas da IHC de determinada atividade da IHC e quais não precisam ser
observados.
Este estudo considerou o estudo de Ferré (2005), no qual as técnicas da IHC
foram classificadas em 6 atividades: especificação de contexto de uso,
especificações

de

usabilidade,

desenvolvimento

de

conceito

do

produto,

prototipação, projeto de interação e avaliação de usabilidade. Cada atividade foi
analisada separadamente para gerar um quadro com uma lista de processos do
MPS.BR agrupados por seus respectivos níveis de maturidade. Uma subatividade, a
avaliação por especialistas, inserida na atividade de avaliação de usabilidade,
também foi considerada por apresentar um comportamento diferente de sua
atividade principal. Assim, foram gerados 7 QMaCs, um para cada tipo de atividade
mencionado.
Após escolher e catalogar a técnica da IHC e o nível de maturidade do MPS.BR
a ser analisado, o projetista deve se referir ao QMaC da atividade da IHC a qual a
técnica a ser analisada está inserida para verificar quais são os processos do
MPS.BR que deverão ser considerados.
Caso este artefato não existisse, o projetista deveria percorrer todos os
processos de um determinado nível de maturidade do MPS.BR, muitas vezes
desnecessariamente, já que, pela própria característica de determinadas técnicas,
alguns processos não precisariam ser analisados.
Para construir o QMaC utilizou-se o fluxo demonstrado no diagrama da Figura 5
– Fluxo de atividades para a construção do QMaC. A seguir, uma descrição de cada
atividade aplicada para a confecção deste documento.
Atividade 1: Análise da colaboração da atividade da IHC ao propósito de
cada processo do MPS.BR
Utilizando as referências já mencionadas, a definição do tipo de atividade da IHC
(e sua relação com a ES proposta por Ferré (2005)) deve ser analisada, verificando
se há alguma relação de colaboração com o propósito do processo. Esta verificação
deve ser realizada através de uma análise textual, confrontando-se a definição de
cada atividade da IHC com a descrição de cada processo do MPS.BR. Se esta
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relação for notada, deve-se ir para a Atividade 2, caso contrário, realiza-se a
Atividade 1.1.

Figura 5 – Fluxo de atividades para a construção do QMaC
Fonte: o autor.

Atividade 1.1: Análise da colaboração da atividade da IHC aos resultados
esperados pelos processos do MPS.BR
Caso não tenha sido detectada colaboração imediata na aplicação da Atividade
1, deve-se passar a uma análise detalhada do processo do MPS.BR, observando
cada um dos seus resultados esperados e confrontando-os com a definição da
atividade da IHC analisada. Novamente, assim como na Atividade 1, a definição da
atividade da IHC é comparada, de maneira textual, à descrição de cada um dos
resultados esperados do MPS.BR.
Cada resultado de processo deve ser analisado isoladamente. Caso identifiquese uma relação de colaboração, a Atividade 1.1 deve ser encerrada, continuando-se
o fluxo até a Atividade 2.
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Caso não se identifique esta colaboração, deve-se verificar se há mais algum
resultado de processo para análise. Se houver, executa-se esta atividade
novamente para o novo resultado de processo, caso contrário, verifica-se se existem
outros processos a serem analisados. Em caso positivo, volta-se a Atividade 1 com
a análise de um novo processo do MPS.BR; em caso negativo, encerra-se o fluxo na
Atividade 3.
Atividade 2: Adicionar processo do MPS.BR ao Quadro de mapeamento de
colaboração (QMaC)
Caso o fluxo chegue nesta atividade, a relação da atividade da IHC com
processo do MPS.BR analisado deve ser catalogada. As informações a serem
preenchidas são: sigla do processo, nome do processo e nível de maturidade do
processo, todas coletadas do Guia Geral de Software (SOFTEX, 2012b) e grupo de
atividades da IHC e atividade da IHC, ambas as informações coletadas da
classificação de Ferré (2005).
A seguir, verifica-se se há outros processos a serem analisados. Em caso
positivo, volta-se a Atividade 1, com a análise um novo processo; em caso negativo,
encerra-se o fluxo na Atividade 3.
Atividade 3: Finalização do QMaC para o tipo de atividade da IHC
Após a análise da colaboração da atividade da IHC escolhida com os processos
de todos os níveis de maturidade do MPS.BR, chega-se a esta atividade na qual
todos os processos identificados e catalogados na Atividade 2 são compilados em
um único documento que deve conter as informações descritas no Quadro 13 –
Modelo do QMaC, abaixo.
Grupo de Atividade da IHC: <nome do grupo>
Atividade da IHC: <nome da atividade >
Nível de Maturidade
Processos
C
<processos identificados neste nível de maturidade>
D
<processos identificados neste nível de maturidade>
E
<processos identificados neste nível de maturidade>
F
<processos identificados neste nível de maturidade>
G
<processos identificados neste nível de maturidade>

Quadro 13 – Modelo do QMaC
Fonte: o autor.
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O documento final deve conter, portanto, uma instância do Quadro 13 para cada
uma das atividades da IHC de Ferré (2005).
Ao construir os QMaCs para cada uma das atividades da IHC mencionadas,
notou-se que alguns dos processos do MPS.BR não foram beneficiados por
nenhuma destas atividades. Estes processos são listados na subeção 4.2.3.1. A
seguir, na subseção 4.2.3.2, é possível encontrar a análise realizada para
construção do QMaC da atividade de especificação de contexto de uso para cada
um dos processos do MPS.BR, excetuando-se os já descartados pela subseção
anterior. Finalmente, na subseção 4.2.3.3, é possível encontrar os demais QMaCs
gerados, cujas análises detalhadas encontram-se no Apêndice A deste texto.
4.2.3.1 Análise de processos do MPS.BR descartados de todos os QMaCs
Após a análise de cada uma das atividades com relação ao propósito e
resultados esperados dos processos, foi possível detectar que não houve
colaboração de nenhuma atividade da IHC com alguns destes processos. A
justificativa para a ausência completa de colaboração se deve ao fato de estes
processos objetivarem aspectos que fogem do âmbito da IHC segundo a
classificação utilizada de Ferré (2005), como os processos de níveis estratégicos
para a organização, por exemplo. Estes processos estão descritos nesta seção. São
eles: GCO e GPP do nível F de maturidade; 1ª evolução do GPR, AMP, DFP, GRH e
GRU, do nível E de maturidade e DRU, do nível C de maturidade. O Quadro 14
demonstra estes processos e seus respectivos propósitos, segundo SOFTEX
(2012b). A seguir, uma descrição detalhada da análise de cada um deles.
Nível Maturidade do MPS.BR

Processo do MPS.BR

F (Gerenciado)

Gerência de Configuração (GCO)
Gerência de Portofólio de Projetos (GPP)

E (Parcialmente Definido)

Gerência de Projeto (GPR) (1ª evolução)
Avaliaçao e Melhoria do Processo Organizacional (AMP)
Definição do Processo Organizacional (DFP)
Gerência de Recursos Humanos (GRH)
Gerência de Reutilização (GRU)

C (Definido)

Desenvolvimento para Reutilização (DRU)

Quadro 14 – Processos do MPS.BR descartados dos QMaCs
Fonte: o autor.
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 Nível F (Gerenciado): Gerência de Configuração (GCO)
A análise do propósito do processo GCO não revelou nenhum indício de
referência a algo que permita que qualquer tipo de atividade da IHC analisada possa
colaborar. Em sua definição, fala-se em manter a integridade de produtos de
trabalho e disponibilizar estes produtos a todos os envolvidos (SOFTEX, 2012b).
Analisando os resultados de processo, que abordam o versionamento de itens
de configuração, a disponibilização destes itens e de baselines de controle, também
não é possível observar qualquer menção a benefícios que atividades da IHC
possam oferecer.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível F (Gerenciado): Gerência de Portfólio de Projetos (GPP)
A análise do propósito do GPP, que aborda a gestão integrada da carteira de
projetos da organização (SOFTEX, 2012b), não revelou qualquer relação com o tipo
de atividade da IHC analisada.
O mesmo ocorreu para os resultados do processo que mencionam o termo
“requisitos” uma única vez, revelando algum tipo de relação com algumas das
atividades da IHC com foco em requisitos, porém, está menção está relacionada a
objetivos organizacionais e não requisitos da ES (engenharia de requisitos), que
revelaria a colaboração.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível E (Parcialmente Definido): Gerência de Projetos (GPR) - 1ª
evolução
Na primeira evolução do GPR ocorre a evolução e incorporação de alguns
resultados de processos de modo que “(...) a gerência de projetos passe a ser
realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados”
(SOFTEX, 2012b, p.26).
Por esta nova definição e analisado as evoluções e incorporações dos
resultados de processos, que passam a considerar processo e ambientes-padrão,
biblioteca de informações históricas e regras e diretrizes para a formação das
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equipes de projeto, não é possível estabelecer qualquer relação com as atividades
da IHC analisadas.
Entretanto, esta ausência de colaboração para a 1ª evolução do GPR não afeta
a possível colaboração detectada na aparição do GPR, no nível G de maturidade.
Esta análise está descrita na verificação de cada atividade da IHC separadamente.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível E (Parcialmente Definido): Avaliação e Melhoria do Processo
Organizacional (AMP)
O objetivo do AMP é avaliar o quanto os processos padrão contribuem para a
organização (SOFTEX, 2012b).
Na análise tanto do propósito do processo quanto dos resultados esperados pelo
processo não foi identificada relação clara de colaboração das atividades da IHC
com este processo. Enquanto as atividades têm o foco no produto, construção e
avaliação, e em seus requisitos, o processo AMP tem o foco nos processos, na sua
padronização e busca contínua pela excelência destes processos.
As atividades da IHC podem ser incluídas em um processo padrão da
organização, foco do AMP, entretanto, neste caso, a colaboração não seria da
atividade para com processo e sim o inverso, que não é o objeto deste estudo (vide
premissa #3 no começo desta seção).
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível E (Parcialmente Definido): Definição do Processo Organizacional
(DFP)
O processo DFP atua na definição e manutenção dos processos padrão e ativos
organizacionais (a biblioteca de ativos é um produto deste processo) (SOFTEX,
2012b).
Assim como no processo AMP, é possível que a atividades da IHC se
beneficiem de muitas das implementações necessárias para se atender aos
resultados deste processo. Entretanto, não é possível notar qualquer relação de
colaboração no sentido destas atividades ao processo e seus resultados esperados.
# Incluir no QMaC? Não.
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 Nível E (Parcialmente Definido): Gerência de Recursos Humanos (GRH)
O foco do GRH são as pessoas que serão alocadas nos projetos. O GRH
preocupa-se com aspectos relacionados a contratação, treinamento, alocação e
avaliação dos recursos humanos da organização (SOFTEX, 2012b).
Não é possível detectar uma relação de colaboração das atividades da IHC com
este propósito, tampouco com os seus resultados esperados, que abordam plano de
treinamento, avaliação e gerência de conhecimento e monitoramento de recursos
humanos ao longo dos projetos.
Os treinamentos organizacionais podem focar em várias técnicas da IHC, mas
não é possível detectar benefícios que a aplicação destas técnicas traria ao
processo.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível E (Parcialmente Definido): Gerência de Reutilização (GRU)
“O propósito do processo Gerência de Reutilização é gerenciar o ciclo de vida
dos ativos reutilizáveis” (SOFTEX, 2012b, p.38).
O foco do GRU é gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizáveis: documentar
uma estratégia de gerenciamento, um mecanismo de armazenamento e registrar e
comunicar aos envolvidos sobre a utilização, evolução, problemas ou alteração
destes ativos (SOFTEX, 2012b).
Não há relação de colaboração clara das atividades da IHC com o propósito do
GRU. Analisando-se os seus resultados esperados, que se referem à documentação
da

estratégia

de

gerenciamento

de

ativos,

definição

de

mecanismo

de

armazenamento e recuperação de ativos, registro de utilização de ativos e
notificação a usuários sobre alterações ou problemas nos ativos (SOFTEX, 2012b),
também não é possível notar relação de colaboração com as atividades da IHC que
possuem foco na usabilidade de sistemas.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível C (definido): Desenvolvimento para Reutilização (DRU)
O processo de DRU tem como objetivo identificar oportunidades de reutilização
de ativos na organização e está intimamente ligado com o conceito de engenharia
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de domínios da aplicação, na qual ativos são desenvolvidos com foco na reutilização
dos mesmos (SOFTEX, 2012b).
Não é possível detectar uma relação clara de qualquer atividade da IHC com a
engenharia de domínios proposta pela definição do processo e também pelos seus
resultados esperados.
# Incluir no QMaC? Não.
4.2.3.2 Aplicação do método de construção do QMaC para a atividade de
especificação de contexto de uso
As atividades de especificação de contexto de uso foram relacionadas por Ferré
(2005) com atividades relacionadas ao levantamento e especificação de requisitos
da ES.
Cada processo do MPS.BR foi analisado isoladamente, iniciando dos processos
do nível de maturidade mais baixo e prosseguindo nos níveis maior maturidade. O
Quadro 15 demonstra o mapeamento realizado. A análise de cada um dos
processos será descrita brevemente a seguir, por nível de maturidade.
Grupo de atividade da IHC: Atividade de Análise
Atividade da IHC: Especificação de Contexto de Uso
Nível de Maturidade
Processos
C
Apenas dos níveis abaixo.
D
DRE; ITP; PCP; VAL; VER; + demais dos níveis abaixo.
E
Apenas dos níveis abaixo.
F
AQU; + demais do nível abaixo.
G
GPR; GRE

Quadro 15 – QMaC da atividade de especificação de contexto de uso
Fonte: o autor.

 Nível G (parcialmente gerenciado): Gerência de Projeto (GPR)
A análise do propósito do processo GPR não revela uma relação clara com a
especificação de contexto de uso. Apesar de a definição mencionar que o processo
deve “manter planos que definem atividades” (SOFTEX, 2012b, p.26), não está clara
a relação com análise de usuários e tarefas, tampouco com o levantamento e
análise de requisitos, área da ES apontada por Ferré (2005) como sendo a principal
área de atuação das técnicas desta atividade da IHC.
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Entretanto, no Guia de Implementação – Parte 1 (SOFTEX, 2011a), ao discorrer
sobre o propósito do processo GPR, há uma menção ao PMBOK (PMI, 2013) na
qual se explicita: “o gerenciamento de projetos (...) é a aplicação de conhecimento,
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de projeto, a fim de atender os
seus requisitos” (SOFTEX, 2011a, p.9) e ainda “um processo de gerenciamento de
projeto identifica, estabelece, coordena e produz um produto, de acordo com seus
requisitos” (SOFTEX, 2011a, p.9).
Nesta análise, fica clara a relação do GPR com os requisitos do produto, alvo
também da atividade de levantamento e especificação de requisitos da ES,
mapeada por Ferré (2005) como sendo o tipo de atividade endereçada pela
especificação de contexto de uso da IHC.
Portanto, não há a necessidade de se analisar resultado esperado a resultado
esperado. O processo GPR já deve ser incluído no QMaC deste tipo de atividade da
IHC.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível G (parcialmente gerenciado): Gerência de Requisitos (GRE)
Apesar de o processo GRE possuir a palavra requisito no seu próprio nome, a
análise do seu propósito “gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do
produto” (SOFTEX, 2012b, p.29) não deixa evidente a relação com o tipo de
atividade especificação de contexto de uso, tampouco com a atividade de
levantamento e análise de requisitos que não objetiva o gerenciamento dos
requisitos no sentido de acompanhar a sua evolução, como descrito no propósito do
GRE.
Assim, como não ficou evidente a relação com o propósito do processo, deve-se
analisar resultado a resultado, até se obter alguma evidência.
Na explanação do resultado esperado GRE1, “o entendimento dos requisitos é
obtido junto aos fornecedores de requisitos” (SOFTEX, 2012b, p.29), o Guia de
Implementação – Parte 1 (SOFTEX, 2011a) menciona que os requisitos devem ser
entendidos e que a comprovação deste entendimento pode ser formalizada através
de um documento, como uma lista de requisitos ou especificações de caso de uso.
Embora a criação de uma lista de requisitos esteja muito mais relacionada com a
atividade da ES de especificação de requisitos, o entendimento dos requisitos se
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encaixa perfeitamente na atividade da ES de levantamento e análise de requisitos,
na qual a especificação de contexto de uso está inserida.
Logo, devido a análise positiva no GRE1, deve-se incluir este processo no
QMaC da especificação de contexto de uso.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (gerenciado): Aquisição (AQU)
Ao analisar o propósito do processo de Aquisição, tem-se que: “é gerenciar a
aquisição de produtos que satisfaçam às necessidades expressas pelo adquirente”
(SOFTEX, 2012b, p.30). A expressão da necessidade do adquirente encaixa-se
justamente em um dos objetivos da especificação de contexto de uso que, segundo
Ferré (2005, p. 144), “inclui tanto técnicas para levantamento de requisitos quanto
técnicas que possibilitem expressar o observado em modelos que possam ser
usados no projeto de interação do sistema”.
Neste caso, não há a necessidade de análise dos resultados, pode-se
considerar que este tipo de atividade colabora com o processo AQU.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (gerenciado): Garantia da Qualidade (GQA)
A análise do propósito do GQA não revelou relação com o tipo de atividade da
IHC analisada.
O mesmo ocorreu para a análise dos resultados do processo, que apresentam
uma relação com assuntos da área de requisitos, contudo, estes assuntos, são mais
próximos da atividade de validação de requisitos e não do levantamento e análise de
requisitos, foco da análise atual.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível F (gerenciado): Medição (MED)
A análise do propósito do MED não revelou relação com o tipo de atividade da
IHC analisada.
O processo MED objetiva fornecer medições em processos e projetos que
auxiliem a tomada de decisão da organização (SOFTEX, 2011b). Tanto o propósito
quanto os resultados esperados são orientados a estas medições, abordando
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aspectos como definição de objetivos da medição, procedimentos, ferramentas,
métricas e coleta e armazenamento das medições propriamente ditas.
possível,

após

análise

destes

resultados,

encontrar

qualquer

Não
relação

foi
de

colaboração.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível D (largamente definido): Desenvolvimento de Requisitos (DRE)
“O propósito do processo Desenvolvimento de Requisitos é definir os requisitos
do cliente, do produto e dos componentes do produto” (SOFTEX, 2012b, p.39).
A atividade de especificação de contexto de uso está relacionada com a
atividade da ES de levantamento e análise de requisitos, atividade chave da
engenharia de requisitos que irá alimentar todo o projeto do sistema. Neste sentido,
as subatividades de análise de usuário e análise de tarefas podem beneficiar esta
atividade de modo a facilitar o entendimento das tarefas do usuário e envolvê-lo em
todo o projeto do sistema.
Assim, é possível dizer que este tipo de atividade deve colaborar com o
processo DRE. Portanto, o DRE deve ser adicionado ao QMaC da especificação de
contexto de uso, sem a necessidade de se analisar os resultados esperados pelo
processo.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (largamente definido): Integração do Produto (ITP)
No propósito do ITP aborda-se a composição entre componentes do produto, de
forma que o produto integrado satisfaça requisitos funcionais e não funcionais
definidos para o sistema (SOFTEX, 2012b).
Ao abordar os requisitos, tanto funcionais como não funcionais, o ITP dá indícios
de que pode ser facilitado pela aplicação das atividades de especificação de
contexto de uso. Técnicas relacionadas a este tipo de atividade podem beneficiar o
entendimento de tarefas e operações dos usuários de forma a garantir que a
integração não gere problemas de inconsistências.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (largamente definido): Projeto e Construção do Produto (PCP)
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“O propósito do processo Projeto e Construção do Produto é projetar,
desenvolver e implementar soluções para atender aos requisitos” (SOFTEX, 2012b,
p.41).
A solução a ser construída deve atender aos requisitos identificados no processo
DRE e gerenciados pelo processo GRE. Os requisitos são, portanto, fundamentais
para este processo, uma vez que, sem eles, é impossível identificar o que a solução
deve atender.
A atividade de especificação de contexto de uso relaciona-se com o
levantamento e análise de requisitos, podendo, portanto, colaborar com a
construção das soluções, que são o foco do processo.
Não há necessidade de se averiguar os resultados de processo do PCP já que o
seu propósito deixa claro a relação de colaboração.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (largamente definido): Validação (VAL)
“O propósito do processo Validação é confirmar que um produto ou componente
do produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual
foi desenvolvido” (SOFTEX, 2012b, p.42).
Atender ao uso pretendido é atender aos requisitos identificados e analisados
sob a perspectiva do usuário. A especificação de contexto de uso tem por objetivo
identificar tarefas e analisar usuários e requisitos relacionados a eles e às suas
expectativas de uso do sistema.
Não se faz necessária a análise dos resultados esperados para identificar a
colaboração do tipo de atividade em questão. Contudo, apenas para solidificar esta
relação, pode-se citar que, ao abordar exemplos de como atender ao VAL2, que
menciona a necessidade de se definir uma estratégia de validação (SOFTEX,
2012b), o Guia de Implementação – Parte 4, relata que “a prototipação é um dos
métodos de validação de requisitos” (SOFTEX, 2011d, p.47). Embora a prototipação
seja outra atividade definida pelo estudo de Ferré (2005), tanto esta como a
especificação de contexto de uso são relacionadas à atividade de levantamento e
análise de requisitos da ES, assim, o que for dito para uma, serve para a outra
também.
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# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (largamente definido): Verificação (VER)
O processo VER é similar ao processo VAL, porém com foco mais interno.
Enquanto o VAL se preocupa com a validação no contexto de uso, o VER preocupase com a verificação dos produtos de trabalho do processo em cada etapa de
desenvolvimento e/ou entrega (SOFTEX, 2012b).
Assim como no processo VAL, em VER é possível notar logo na sua definição
que as atividades relacionadas a levantamento e análise de requisitos podem
colaborar com o processo, uma vez que tais requisitos analisados facilitam o
entendimento daquilo que deve ser verificado. Por exemplo, a técnica HTA (ANNET,
2004), classificada como parte do grupo de atividades de especificação de contexto
de uso, pode auxiliar na definição de quais operações e funções o sistema deve
realizar para ser aprovado em um processo de verificação.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível C (definido): Gerência de Decisões (GDE)
“O propósito do processo Gerência de Decisões é analisar possíveis decisões
críticas usando um processo formal, com critérios estabelecidos, para avaliação das
alternativas identificadas” (SOFTEX, 2012b, p.45).
O GDE objetiva estabelecer um processo formal que facilite a tomada de
decisão, tanto no âmbito organizacional, como no de projetos (SOFTEX, 2011e).
Não é possível estabelecer uma relação de colaboração, tanto em termos de
propósito, quanto em termos de resultados esperados do processo.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível C (definido): Gerência de Riscos (GRI)
O GRI trata da identificação, análise, tratamento e mitigação de riscos, tanto em
nível organizacional como em nível de projeto (SOFTEX, 2012b).
Ao analisar os resultados esperados, que se relacionam com a identificação,
categorização, documentação, priorização, mitigação e avaliação de riscos, não foi
possível encontrar indícios de benefício que a atividade de especificação de
contexto de uso possa trazer ao processo.
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SOFTEX (2011e) menciona que grande parte dos riscos aparece por mudanças
nos requisitos e/ou funcionalidades erradas. Embora a especificação de contexto de
uso tenha relação direta com a atividade de especificação de requisitos da ES, não é
possível detectar relação direta de colaboração, uma vez que GRI relaciona-se mais
com a identificação do risco, que ocorre na atividade de validação de requisitos da
ES.
# Incluir no QMaC? Não.

Por ser uma atividade da IHC contextualizada no âmbito da engenharia de
requisitos da ES, a especificação de contexto de uso revelou-se importante
colaboradora de processos relacionados a estes requisitos que aparecem, mais
claramente nos níveis G, que é o início de implantação dos processos do MPS.BR, e
no nível D, que aborda a concepção do produto. Excetuando o processo AQU do
nível F, que é praticamente um processo a parte por tratar da aquisição de produtos
de terceiros e, portanto, apresenta muitas relações com os requisitos do produto,
não foi possível detectar evidências claras de colaboração deste tipo de atividade da
IHC aos demais processos do MPS.BR.
4.2.3.3 Aplicação do método de construção do QMaC para as demais
atividades da IHC
Os quadros a seguir referem-se à análise realizada de maneira similar à
subseção anterior, para cada um dos demais tipos de atividade descritos por Ferré
(2005): especificações de usabilidade (Quadro 16), desenvolvimento de conceito do
produto (Quadro 17), prototipação (Quadro 18), projeto de interação (Quadro 19),
avaliação de usabilidade (Quadro 20) e avaliação por especialistas (um tipo especial
de avaliação de usabilidade que apresenta comportamento diferente das demais
atividades de avaliação) (Quadro 21). A análise completa realizada, assim como
demonstrada na subseção anterior para a especificação de contexto de uso, pode
ser encontrada no Apêndice A deste trabalho.
4.3 Guia para aplicação do método de mapeamento da colaboração das
técnicas da IHC aos processos do MPS.BR
A presente seção tem por objetivo descrever os passos que devem ser seguidos
para a aplicação do método de mapeamento. Uma visão geral de todos os passos a
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serem aplicados pode ser encontrada na Figura 6 – Fluxo de atividades para a
aplicação do método de colaboração proposto. A seguir, a descrição de cada uma
das atividades a serem executadas.
Grupo de atividade da IHC: Atividade de análise
Atividade da IHC: Especificações de usabilidade
Nível de Maturidade
Processos
C
GRI; + demais dos níveis abaixo.
D
DRE; ITP; PCP; VAL; VER; + demais dos níveis abaixo.
E
Apenas dos níveis abaixo.
F
AQU; GQA; MED; + demais do nível abaixo.
G
GPR; GRE

Quadro 16 – QMaC da atividade de especificações de usabilidade
Fonte: o autor.
Grupo de atividade da IHC: Atividade de Projeto
Atividade da IHC: Desenvolvimento de Conceito do Produto
Nível de Maturidade
Processos
C
Apenas dos níveis abaixo.
D
DRE; ITP; PCP; VAL; VER; + demais dos níveis abaixo.
E
Apenas dos níveis abaixo.
F
AQU; + demais do nível abaixo.
G
GPR; GRE

Quadro 17 – QMaC da atividade de desenvolvimento de conceito do produto
Fonte: o autor.
Grupo de Atividade da IHC: Atividade de Projeto
Atividade da IHC: Prototipação
Nível de Maturidade
Processos
C
GDE; GRI; + demais dos níveis abaixo.
D
DRE; PCP; ITP; VAL; VER; + demais dos níveis abaixo.
E
Apenas dos níveis abaixo.
F
AQU; GQA; + demais do nível abaixo.
G
GPR; GRE

Quadro 18 – QMaC da atividade de prototipação
Fonte: o autor.
Grupo de atividade da IHC: Atividade de Projeto
Atividade da IHC: Projeto de Interação
Nível de Maturidade
Processos
C
Apenas dos níveis abaixo
D
ITP; PCP; VER; + demais dos níveis abaixo.
E
Apenas dos níveis abaixo.
F
GQA; + demais do nível abaixo.
G
GPR

Quadro 19 – QMaC da atividade de projeto de interação
Fonte: o autor.
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Grupo de atividade da IHC: Atividade de Avaliação
Atividade da IHC: Avaliação de Usabilidade
Nível de Maturidade
Processos
C
GDE; GRI; + demais dos níveis abaixo.
D
VAL; + demais dos níveis abaixo.
E
Apenas dos níveis abaixo.
F
AQU; GQA; MED; + demais do nível abaixo.
G
GRE

Quadro 20 – QMaC da atividade de avaliação de usabilidade
Fonte: o autor.
Grupo de atividade da IHC: Atividade de Avaliação
Atividade da IHC: Avaliação de Usabilidade – Avaliação por especialistas
Nível de Maturidade
Processos
C
GDE; GRI; + demais dos níveis abaixo.
D
DRE; VAL; VER; + demais dos níveis abaixo.
E
Apenas dos níveis abaixo.
F
AQU; GQA; MED; + demais do nível abaixo.
G
GRE

Quadro 21 – QMaC da atividade de avaliação de usabilidade (avaliação por
especialistas)
Fonte: o autor.

Atividade 1: Escolha da técnica da IHC a ser analisada
Como já visto, existem muitas técnicas da IHC descritas na literatura, muitas
delas, como já abordou Ferré (2005), são variações de uma mesma técnica com
denominações distintas, como, por exemplo, a definição de perfis de usuários,
chamada por Hix e Hartson (1993), perfis de usuários, por Nielsen (1993),
características individuais de usuários e por Constantine e Lockwood (1999), modelo
estruturado de papéis. Em seu estudo, Ferré (2005) analisou 94 destas técnicas e
variações, utilizando como base estudos já consagrados na área de IHC.
Este estudo, embora tenha o foco no mapeamento gerado por Ferré (2005) não
se limita a ele. Portanto, a escolha da técnica da IHC a ser mapeada é livre,
hipoteticamente, qualquer técnica pode ser mapeada pelo método proposto. Esta
liberdade deixa o método aberto a novas técnicas que possam surgir e se consolidar
na literatura e na indústria ao longo dos anos e que não tenham sido cobertas por
Ferré (2005).
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Figura 6 – Fluxo de atividades para a aplicação do método de colaboração proposto
Fonte: o autor.

Atividade 2: Verificar se a técnica da IHC já foi mapeada por Ferré (2005)
Caso a técnica não tenha sido analisada por Ferré (2005), uma subatividade
extra deve ser considerada na resolução do mapeamento. Esta subatividade é
descrita na Atividade 2.1. Caso já tenha sido mapeada pelo autor, o método segue
seu fluxo rumo a Atividade 3.
Atividade 2.1: Mapear a técnica da IHC de acordo com os critérios de Ferré
(2005)
A técnica escolhida deve estar catalogada e ter sido previamente analisada de
acordo com o estudo de Ferré (2005).
Foge do escopo deste trabalho apresentar o que já foi feito pelo estudo
mencionado para classificar e catalogar a técnica. Para tal procedimento, o projetista
aplicador do método deve analisar o estudo de Ferré (2005) para classificar
corretamente a técnica. Ela deve ser classificada: com relação a sua atividade
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(especificação de contexto de uso, especificação de usabilidade, desenvolvimento
de conceito do produto, prototipação, projeto de interação, avaliação de usabilidade
ou avaliação de usabilidade – avaliação por especialistas), com relação à
necessidade de participação de usuários, com relação ao grau de conhecimento
prévio em IHC necessário para sua aplicação, com relação ao seu grau de
aplicabilidade, com relação à proximidade da técnica com termos e definições da
ES, com relação ao grau de contribuição da técnica comparado com o esforço para
utilizá-la e com relação a sua representatividade no campo de IHC. Além disso, as
principais características da técnica devem ser registradas, bem como os estudos e
autores que servem de referência básica para o assunto. Finalmente, uma valoração
total com relação ao grau de importância da técnica deve ser gerada, seguindo os
critérios abordados por Ferré (2005). O Anexo A apresenta estes critérios de
maneira detalhada.
Finalizado a análise destes critérios, deve-se passar à Atividade 3.
Atividade 3: Catalogação da atividade da IHC a ser analisada
A técnica da IHC deve ser catalogada conforme os critérios de Ferré (2005). O
resultado esperado nesta atividade é um quadro que apresente uma visão clara de
cada um dos critérios utilizados pelo autor, como grau de utilidade da técnica,
necessidade de participação de usuários, grupo de atividade da IHC a qual a técnica
pertence, entre outros. O Anexo A descreve cada um dos critérios do estudo de
Ferré (2005). O Quadro 22 exemplifica o resultado obtido pela Atividade 3.
O objetivo desta catalogação é facilitar, ao projetista, o entendimento da técnica
em questão e documentar a análise realizada, processo importante ao se tratar de
um método inserido em uma organização que já implementou ou busca implementar
um modelo de qualidade. Além disso, algumas informações deste catálogo, em
especial, as referências utilizadas e o tipo de atividade da IHC na qual a técnica foi
classificada, facilitarão o processo de análise das próximas atividades do método e
possibilitarão uma análise detalhada da técnica e seu nível de colaboração, a ser
descrito nas seções que apresentam a aplicação prática da técnica (seção 5) e a
análise de resultados obtidos (seção 6).
O próximo passo é a Atividade 4, descrita a seguir.
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Catalogação da Técnica de IHC segundo Ferré (2005)
Nome da técnica
Avaliação Heurística
Grupo de atividade da IHC
Atividade de Avaliação
Atividade da IHC
Avaliação de Usabilidade – Avaliação por
Especialistas
Referência básica
Hix e Hartson (1993); Nielsen(1993); Preece et
al. (1994); Shneirderman (1998); Constantine e
Lockwood (1999); Mayhew (1999)
Participação do usuário?
Não necessária
Necessidade de formação?
Alto
Aplicabilidade?
Alta
Relação com a ES?
Baixa
Grau
de
contribuição/esforço Alto
envolvido
Representatividade
6
Valoração Total
Útil

Quadro 22 – Exemplo de catalogação de técnica da IHC
Adaptado de: Ferré (2005).

Atividade 4: Escolha do nível de maturidade MPS.BR a ser analisado
Esta atividade consiste em decidir em qual nível de maturidade ocorrerá a
análise. Esta informação serve de entrada para Atividade 5, que informa quais
processos devem ser considerados em cada nível. A escolha de um nível de
maturidade implica na análise de processos daquele nível de maturidade, de todos
os níveis de maturidade abaixo daquele nível e também dos resultados esperados
pelos processos daquele nível e de níveis inferiores.
Atividade 5: Identificação dos processos a serem analisados a partir do
QMaC adequado ao tipo de atividade da técnica da IHC
Com a técnica já classificada por Ferré (2005) e categorizada em sua respectiva
atividade da IHC e o nível de maturidade escolhido, pode-se utilizar o QMaC da
atividade correspondente (definido na subseção 4.2.3), para listar todos os
processos que devem ser analisados. Assim, se a técnica escolhida pertencer à
atividade de especificações de usabilidade, por exemplo, e o nível de maturidade a
ser analisado é o nível F, os seguintes processos devem ser considerados na
análise: GPR e GRE, do nível G e AQU e MED, do nível F, conforme indica o QMaC
da atividade de especificações de usabilidade (Quadro 16). O projetista que irá
aplicar o método deve utilizar os QMaCs previamente gerados (Quadro 15, Quadro
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16, Quadro 17, Quadro 18, Quadro 19, Quadro 20 e Quadro 21) referentes à
atividade da IHC relacionadas à técnica escolhida e ao nível de maturidade do
MPS.BR a ser analisado.
O resultado desta atividade é uma planilha que contenha todos os processos do
MPS.BR que devem ser analisados com relação ao tipo de atividade (e
subatividade) ao qual a técnica da IHC escolhida se encaixa.
A seguir, uma análise para cada processo identificado deve ser realizada e é
descrita na Atividade 6.
Atividade 6: (para cada processo identificado no QMaC, na Atividade 5)
Análise do propósito da técnica da IHC versus o propósito do processo
A análise consiste em, observando o próprio estudo de Ferré (2005) e as fontes
na qual a técnica é citada, por exemplo, Nielsen (1993) para avaliação heurística,
observar a definição e objetivo da técnica e compará-lo ao propósito do processo do
MPS.BR assim como descrito em SOFTEX (2012b). Assim como na construção do
QMaC, a análise é realizada textualmente, buscando-se indícios de que a técnica
colabore com o processo em questão.
Estas referências já foram coletadas na catalogação da técnica realizada na
Atividade 3, portanto, o acesso ao estudo de Ferré (2005) propriamente dito, neste
momento, é desnecessário.
O resultado desta análise comparativa entre ambos pode resultar na seguinte
classificação: (a) a técnica da IHC colabora com o processo e (b) a técnica da IHC
não colabora com o processo.
Caso a classificação seja a (a), não há a necessidade de se analisar cada
resultado esperado do processo, uma vez que, se esta colaboração já foi detectada
no propósito do processo, já está implícito que o mesmo ocorrerá nos resultados
esperados. Assim, o fluxo segue para a Atividade 7.
Caso a classificação seja a (b), há a necessidade de se analisar cada resultado
esperado do processo, descrito na Atividade 6.1.
Atividade 6.1: (para cada resultado do processo analisado na Atividade 6)
Análise da técnica da IHC versus o resultado esperado do processo
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A mesma análise realizada na Atividade 6 deve ser repetida aqui, para cada
resultado esperado pelo processo, porém, neste caso, a análise deve ser mais
abrangente considerando, além do Guia Geral de Software (2012b), os Guias de
Implementação – Parte 1 a 5 (SOFTEX, 2011a) (SOFTEX, 2011b) (SOFTEX, 2011c)
(SOFTEX, 2011d) (SOFTEX, 2011e), que contém sugestões práticas de atividades e
artefatos para cada resultado esperado, e, também, sugestões mencionadas nestes
guias, como, o PMBOK (PMI, 2013), citado nas sugestões de implementação do
processo GPR, por exemplo.
Novamente, assim como na Atividade 6, a análise é realizada de maneira
textual, buscando-se evidências da relação da definição e objetivos da técnica da
IHC com os resultados esperados pelo processo analisado.
A seguir a esta análise, uma classificação deve ser estabelecida: (a) técnica da
IHC colabora com o resultado do processo ou (b) técnica da IHC não colabora com o
resultado do processo.
Esta atividade deve ser repetida para todos os resultados esperados pelo
processo analisado em questão. Quando não houver mais resultados, passa-se à
Atividade 7.
Atividade 7: Mapeamento da colaboração da técnica da IHC ao processo do
MPS.BR
Esta atividade consiste em definir um grau de colaboração da técnica da IHC ao
processo do MPS.BR analisado nas Atividades 6 e 6.1.
Este estudo define uma escala de colaboração em 3 graus: (a) colaboração alta;
(b) colaboração média e (c) pouca colaboração.
Como o mapeamento segue o QMaC na qual as atividades da IHC já foram prémapeadas a alguns processos do MPS.BR, assume-se aqui, que não existem
processos que estejam no QMaC e em que a colaboração seja nula, por isso, não
há o nível “nenhuma colaboração” na escala.
Técnicas da IHC que tenham a sua colaboração identificada logo na análise do
propósito do processo (Atividade 6) devem ser categorizadas com o nível (a)
colaboração alta.
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Técnicas da IHC que tenham sido analisadas para cada resultado de processo
deverão seguir a seguinte métrica:
 Se colaboram com mais de 60% dos resultados, devem ser classificadas
como (a) colaboração alta;
 Se colaboram de 20% a 60% dos resultados, devem ser classificadas como
(b) colaboração média,
 Se colaboram com menos de 20% dos resultados, devem ser classificadas
como (c) colaboração baixa.
O Quadro 23 apresenta esta escala.
Grau de Colaboração
(a) – Colaboração alta

(b) – Colaboração média
(c) – Colaboração baixa

Resultado da Análise
Técnica da IHC colabora com o propósito do processo
(Atividade 6.1) ou
Análise de colaboração da técnica da IHC com os
resultados esperados pelo processo >= 60%
Análise de colaboração da técnica da IHC com os
resultados esperados pelo processo está entre 20% e 60%
Análise de colaboração da técnica da IHC com os
resultados esperados pelo processo <= 20%

Quadro 23 – Escala de colaboração proposta
Fonte: o autor.

Caso existam outros processos a serem analisados, volta-se à Atividade 6. Caso
contrário, o método segue para a Atividade 8.
Atividade 8: Mapeamento da colaboração da técnica da IHC
Esta atividade é simplesmente a compilação da análise realizada para todos os
processos e resultados dos processos dos passos anteriores. O resultado aqui é
uma compilação de todos os processos agrupados por nível de maturidade do
MPS.BR, identificando aqueles em que a técnica se mostrou importante ou não no
sentido de colaborar com o processo.
O Quadro 24 representa um modelo do que deve ser preenchido.
A seção a seguir descreve um cenário problema na qual o método se mostra útil
e a sua efetiva aplicação para uma técnica da IHC. Os resultados da aplicação do
método e outras discussões podem ser encontrados nas seções a seguir.
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Técnica da IHC Analisada: <nome da técnica da IHC>
Grupo de Atividade da IHC: <nome do grupo de atividade>
Atividade da IHC: <nome da atividade>
Nível
de Processo
Grau
de Motivo da classificação
Maturidade
Colaboração
<nível
de <processo
<grau
de <motivo: colaboração imediata
maturidade>
analisado>
colaboração>
com propósito do processo ou %
de resultados do processo
atendidos>
...

Quadro 24 – Modelo de documento de mapeamento de colaboração
Fonte: o autor.
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5 CENÁRIO DE APLICAÇÃO
Esta seção tem como objetivo apresentar a aplicação do método proposto na
seção 4.
Para tal, um problema de uma organização real é descrito e o método é aplicado
para uma técnica da IHC escolhida. O nome da empresa será preservado por
motivos de sigilo das informações.

5.1 Contextualização
A empresa analisada é da área de eventos, mais especificamente do setor de
espetáculos musicais e esportivos de grande porte, e tem como objetivo realizar a
venda de ingressos para tais eventos. Nestes serviços, incluem-se desde os
operacionais, como alocação de catracas de controle de acesso e disponibilização
de recursos humanos para venda de ingressos em bilheterias e pontos de venda,
até aqueles relacionados à disponibilização dos ingressos em diferentes canais de
venda, como sites de e-commerce, redes sociais e call center. Tal disponibilização
se dá pela utilização de sistemas de venda de ingressos. Por meio da utilização
destes sistemas a empresa gera a maior parte do seu faturamento anual,
proveniente principalmente da taxa de conveniência oriunda da venda de ingressos.
No ano de 2012, em torno de 2 milhões de ingressos foram vendidos utilizando
estas plataformas.
Os planos da empresa, entretanto, são mais amplos. Estima-se que, por
participar ativamente de um grande conglomerado de organizações do mercado de
eventos, a empresa passe a vender mais de 10 milhões de ingressos por ano em
pouco tempo.
Para alavancar este crescimento, a alta diretoria analisa a possibilidade de abrir
o capital da empresa em 2 ou 3 anos. Para tal, a empresa, que sempre se organizou
de maneira informal, deverá considerar a adoção de medidas que garantam a
qualidade de seu processo de trabalho de forma a possibilitar que potenciais
investidores auditem e verifiquem tal processo de forma transparente.
O departamento de sistemas também deve participar deste processo de forma
ativa já que ali reside o principal ativo da empresa.
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Ao analisar as normas ou modelos de qualidade que poderiam se enquadrar no
cenário atual, como, por exemplo, o CMMI-DEV (SEI, 2010a), a empresa deparou-se
com o seguinte problema: a adoção de um modelo de qualidade pode ser algo
extremamente oneroso tanto em termos de tempo como em termos de custo
(KALINOWSKI et al., 2009), em especial para uma empresa com poucos
funcionários e que jamais teve processos claros, definidos e documentados. A busca
por alternativas levou ao programa MPS.BR (SOFTEX, 2012b), que visa justamente
atender a micro e pequenas empresas de uma maneira mais ágil e menos onerosa
que seus similares. O MPS.BR também se mostrou uma alternativa interessante por
ser um programa já solidificado no Brasil e por ter sido criado utilizando, como
pilares, modelos conceituados do mercado, conforme já descrito na seção 2.
Por outro lado, os sistemas de venda de ingressos no Brasil chegaram a um
patamar tal que não se distinguem mais por suas funcionalidades. A concorrência
acirrada entre as principais empresas do mercado e a evolução destas empresas fez
com que os principais objetivos, com relação ao software, migrassem da visão
simplista da mera venda de ingresso propriamente dita, para uma abordagem mais
completa, na qual requisitos de qualidade sejam observados com mais cautela.
Assim, nos últimos anos, passou a se dar uma maior importância a itens como a
segurança do processo de venda e a disponibilidade e desempenho do sistema no
momento crítico de uma abertura de venda de um grande evento, por exemplo.
Destes requisitos não funcionais, um acaba ganhando vital importância para a
empresa em questão: a usabilidade. Dado que os ingressos são vendidos a um
público com perfis diversos, como: fãs de bandas de rock, adolescentes, fãs de
música sertaneja ou lírica, entre outros; a facilidade de uso, a capacidade de o
sistema prover informações relevantes ao usuário de forma clara, a disponibilização
de itens de forma ordenada para a memória de curto prazo, ou, sumarizando, a
garantia da satisfação do usuário na compra do ingresso, se torna um item essencial
nesta indústria do entretenimento.
Assim, além da busca por um modelo de maturidade de sistemas, a empresa
passou a buscar técnicas que pudessem ser aplicadas de forma rápida e eficaz, e
que auxiliassem, não apenas na melhoria da satisfação do usuário, mas também
que colaborassem com os processos do modelo de qualidade a ser adotado de
forma a minimizar esforço e custo por parte da equipe de projeto e sistemas.

78

Para tal, a equipe passou a pesquisar técnicas da IHC, que objetivassem a
melhoria da qualidade da usabilidade do sistema.
Uma delas, a HTA (ANNET, 2004), se destacou inicialmente, por ser uma
técnica acessível e que poderia ser utilizada na análise de contexto de uso para
levantamento de requisitos de funcionalidades a serem aprimoradas nos sistemas
de venda de ingressos. Além disso, a equipe já possuía certa familiaridade com a
técnica, o que poderia facilitar na sua aplicação.
Porém, ainda havia dúvida se tal técnica realmente colaboraria com os
resultados esperados dos processos do MPS.BR, o modelo a ser adotado, além de
servir à usabilidade dos sistemas.
A subseção a seguir, detalha a aplicação do método proposto para validar se foi
detectada tal colaboração.

5.2 Aplicação prática do método de mapeamento de colaboração proposto
para a técnica de HTA
Esta subseção apresenta um exemplo de aplicação do método de mapeamento
proposto na seção 4. Cada atividade será desenvolvida passo a passo visando um
entendimento completo de todo o processo.
Atividade 1: Escolha da técnica da IHC a ser analisada.
A técnica da IHC escolhida para avaliação de colaboração, conforme já descrito
na subseção anterior, foi a HTA (ANNET, 2004).
Apesar da equipe já possuir conhecimento de utilização da técnica, é importante
documentar os seus princípios, definições e utilidades para efeito de análise das
atividades posteriores.
O HTA foi definido na década de 60 e passou por diversas modificações desde
então. Para este estudo, a equipe de projeto considerou o texto de Annet (2004)
sugerido por Ferré (2005).
A técnica HTA é utilizada para analisar o que o usuário deve fazer em termos de
tarefas e operações para atingir um determinado objetivo. O artefato produzido por
ela é uma estrutura gráfica da decomposição deste objetivo (BENYON, 2010). A
técnica parte do objetivo e o decompõe em tarefas menores que são decompostas
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sucessivamente até se atingir um nível de granularidade na qual o aplicador da
técnica perceba que a decomposição não trará mais benefícios no entendimento do
processo cognitivo realizado pelo usuário. Neste último nível, as tarefas são
chamadas de operações.
Atividade 2: Verificar se a técnica da IHC já foi catalogada por Ferré (2005).
Esta técnica já foi catalogada pelo estudo de Ferré (2005), assim, a Atividade
2.1 pode ser descartada.
Atividade 3: Catalogação da atividade da IHC a ser analisada.
A planilha de catalogação da técnica foi preenchida, conforme o Quadro 25.
Para detalhes sobre cada um destes critérios, consultar o Anexo A.
Atividade 4: Escolha do nível de maturidade MPS.BR a ser analisado.
Para o cenário proposto, foi considerado o nível de maturidade F (gerenciado)
do MPS.BR.
Como a empresa ainda não iniciou o processo de implantação do modelo de
qualidade MPS.BR, a análise se limitou a este nível de maturidade, pois a equipe de
projeto entendeu que avaliar a utilidade da técnica da IHC para níveis posteriores de
maturidade não seria produtivo neste início de processo.
Quando a empresa aderir ao nível G e, posteriormente, nível F de maturidade, a
aplicação do método de mapeamento de colaboração proposto para os níveis E e D,
por exemplo, fará mais sentido.
Catalogação da Técnica da IHC segundo Ferré (2005)
Nome da técnica
HTA
Grupo de atividade da IHC
Atividade de Análise
Atividade da IHC
Especificação de Contexto de Uso
Referências utilizadas
Annet (2004)
Participação do usuário?
Não necessária
Necessidade de formação?
Média
Aplicabilidade?
Média
Relação com a ES?
Alta
Grau
de
contribuição/esforço Médio
envolvido
Representatividade
1
Valoração Total
Útil

Quadro 25 – Catalogação da técnica de HTA
Adaptado de: Ferré (2005).
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Atividade 5: Identificação dos processos a serem analisados a partir do QMaC
da atividade de análise de contexto de uso.
A técnica escolhida é do tipo especificação do contexto de uso, o nível de
maturidade do MPS.BR a ser analisado é o F, portanto, segundo o QMaC de
especificação de contexto de uso (Quadro 15), os processos a serem analisados
devem ser: GPR e GRE do nível G e AQU do nível F.
Os próximos passos, as atividades 6, 6.1 e 7, deverão ser executadas para cada
um destes processos definidos no QMaC e são descritas a seguir:
 Processo: Gerência de Projeto (GPR)
Atividade 6: Análise do propósito da técnica HTA versus o propósito do
processo GPR.
Em um ponto da definição do GPR é dito que “é objetivo do GPR manter planos
que definem as atividades (...)” (SOFTEX, 2012b, p. 26). Mas não fica claro se estas
atividades podem ser mapeadas para as tarefas e operações que são resultado da
decomposição utilizando a técnica HTA.
Faz-se, portanto, necessária a aplicação da Atividade 6.1, na qual cada
resultado do GPR será analisado isoladamente.
Atividade 6.1: (para cada resultado do processo GPR) Analisar a técnica de
HTA versus o resultado esperado do processo GPR.
GPR1. “O escopo do trabalho para o projeto é definido” (SOFTEX, 2012b, p. 26).
O Guia de Implementação – Parte 1 (SOFTEX, 2011a) cita como um dos
produtos de trabalho a serem gerados e que atendam a este resultado esperado a
estrutura analítica de projeto (EAP) (PMI, 2013) ou um documento de visão que
deixe claro o escopo do projeto.
A EAP, assim como a HTA, é estabelecida a partir de uma série de
decomposições do projeto. Entretanto, enquanto a EAP tem um foco no projeto e
suas decomposições são realizadas em termos de artefatos a serem produzidos, a
HTA tem o foco em um objetivo e suas decomposições se dão nos termos de tarefas
para atingir este objetivo. Assim, não há uma relação clara, além da aplicação da
decomposição, entre ambas.
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Entretanto, a menção do documento de visão, torna a técnica de HTA útil, no
sentido de comunicar aos envolvidos do projeto a visão prática, em termos de
atividades e objetivos, daquilo que está para ser produzido.
A HTA pode, inclusive, ser aplicada em alguns dos artefatos decompostos pela
EAP com o objetivo de demonstrar como atender o objetivo de produzir tal artefato.
# Colaboração detectada? Sim.
GPR2. “As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados
utilizando métodos apropriados” (SOFTEX, 2012b, p.26).
Ao decompor um objetivo em tarefas e estas em subtarefas ou operações, a
HTA possibilita a visualização do objetivo em diferentes níveis de abstração. Estes
níveis são úteis, pois facilitam o entendimento de quais tarefas constituem uma
funcionalidade de sistema e também facilitam a aplicação de técnicas de estimativa,
como a análise de ponto de função (VASQUEZ; SIMÕES; ALBERT, 2010), sugerida
pelo Guia de Implementação – Parte 1 (SOFTEX, 2011a).
# Colaboração detectada? Sim.
GPR3. “O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos”
(SOFTEX, 2012b, p.26).
A definição de um modelo de ciclo de vida do projeto é fortemente ligada ao tipo
de projeto a ser desenvolvido (SOFTEX, 2011a). Se o projeto em questão enfatizar
atributos de usabilidade, alguns dos métodos de projeto centrado no usuário
explanados na subseção 3.2 podem ser utilizados. Neste resultado, a HTA não
colabora, pois se trata de uma definição em nível estratégico de planejamento.
# Colaboração detectada? Não.
GPR4. “(até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos
produtos de trabalho são estimados com bases em dados históricos ou referências
técnicas” (SOFTEX, 2012b, p.26).
A decomposição de um objetivo em tarefas e operações pode facilitar a
mensuração de custo e esforço. O Guia de Implementação – Parte 1 (SOFTEX,
2011a, p.15) menciona que “estimativas de custo e esforço geralmente consideram:
o escopo, produtos de trabalho e as tarefas estimadas para o projeto (...)”. A HTA
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facilita a visualização do escopo e a decomposição em tarefas, colaborando com
estas mensurações.
# Colaboração detectada? Sim.
GPR5. “O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos
e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos” (SOFTEX, 2012b, p.26).
Ao apresentar este resultado de processo, o Guia de Implementação – Parte 1
(SOFTEX, 2011a) menciona que é importante detectar as dependências entre as
tarefas de forma a facilitar a identificação de potenciais gargalos.
Na técnica HTA, o foco são as tarefas dos usuários e não as atividades do
projeto como um todo. Entretanto, a decomposição das tarefas dos usuários pode
trazer benefícios no entendimento do sequenciamento destas tarefas e em como
elas devem ser abordadas ao longo do projeto do sistema, isto é, parte do
cronograma do projeto, no que se refere ao projeto do sistema, pode se beneficiar
desta estrutura decomposta.
# Colaboração detectada? Sim.
GPR6. “Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de
ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados”
(SOFTEX, 2012b, p.27).
Este resultado espera que os riscos sejam listados e catalogados, considerandose a sua criticidade, se podem ocorrer com frequência e se ações serão tomadas
para mitigá-los (SOFTEX, 2011a).
A técnica HTA pode até ser útil na descoberta de riscos relacionados àquelas
tarefas produto da decomposição de um objetivo de usuário, mas não endereça
riscos inerentes ao projeto e mesmo os riscos de operações realizadas por usuários
não são tratados de maneira direta na definição da técnica.
# Colaboração detectada? Não.
GPR7. “Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o
perfil e o conhecimento necessário para executá-lo” (SOFTEX, 2012b, p.27).
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Este resultado preocupa-se com competências e responsabilidades da equipe,
tempo que cada recurso humano estará alocado ao projeto, necessidades e técnicas
de treinamento e de ambientação (SOFTEX, 2011a).
Ao abordar-se a HTA como técnica de análise de tarefas do usuário não é
possível detectar qualquer colaboração, se a técnica fosse utilizada de maneira mais
genérica, até seria possível dizer que a HTA pode ser usada para determinar o fluxo
de tarefas nas quais cada recurso humano deverá ser alocado e treinado.
Entretanto, esta colaboração não é evidente ao se enfatizar a usabilidade do
sistema, foco da aplicação da HTA neste contexto.
# Colaboração detectada? Não.
GPR8. “(até o nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para
executar os projetos são planejados” (SOFTEX, 2012b, p.27).
Este resultado refere-se ao planejamento de ambiente de trabalho e recursos,
tais como: alocação de laboratórios e máquinas, planejamento prévio de viagens,
ferramentas a serem utilizadas no projeto, entre outros.
Não há relação de colaboração com a técnica HTA.
# Colaboração detectada? Não.
GPR9. “Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à
forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para
acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança”
(SOFTEX, 2012b, p.27).
Este resultado refere-se a como os dados do projeto: artefatos, relatórios, atas,
lições aprendidas, estudos e análises, itens de ação, dados informais, entre outros
(SOFTEX, 2011a), serão coletados, armazenados e disponibilizados. Políticas
referentes a manter a integridade e confidencialidade destes dados são definidas e
monitoradas.
Com relação a HTA, não há relação clara de colaboração.
# Colaboração detectada? Não.
GPR10. “Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a
integração de planos específicos” (SOFTEX, 2012b, p.27).
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Este resultado tem como principal produto o Plano de Projeto (SOFTEX, 2011a),
documento resultante da integração de todos os demais planos confeccionados e
relacionados à gerência de projetos: cronograma, plano de comunicação, plano de
riscos, estimativas, entre outros.
Não é possível detectar qualquer relação da HTA com este resultado, a não ser
a possibilidade de que alguns destes planos contenham diretrizes sobre a aplicação
da técnica. Porém, o conteúdo destes documentos não é o foco deste resultado
esperado, mas sim a relação entre estes documentos de planejamento.
# Colaboração detectada? Não.
GPR11. “A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada
considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são
realizados” (SOFTEX, 2012b, p.27).
“O estudo de viabilidade considera o escopo do projeto e examina aspectos
técnicos (requisitos e recursos), financeiros (capacidade da organização) e humanos
(disponibilidade de pessoas com a capacitação necessária)” (SOFTEX, 2011a,
p.21).
Já foi visto que a HTA pode auxiliar na definição do escopo e dos requisitos do
projeto, visto que o artefato gerado por ela possibilita a visualização de como um
objetivo de usuário pode ser atendido por meio de uma sequência de operações e
tarefas. Este artefato possibilita que os aspectos técnicos mencionados pelo Guia
Geral de Implementação – Parte 1 (SOFTEX, 2011a) sejam analisados sobre
diversos níveis de abstração (objetivo, atividades e operações). Assim, ao facilitar
este entendimento, a técnica HTA pode colaborar com a análise de viabilidade deste
aspecto do projeto.
# Colaboração detectada? Sim.
GPR12. “O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o
compromisso com ele é obtido e mantido” (SOFTEX, 2012b, p.26).
A revisão do plano de projeto é essencial para que os principais interessados
entendam tudo que foi definido e assumam o compromisso frente premissas
adotadas no projeto. Este tipo de revisão pode ocorrer em reuniões de abertura de
projeto (kick-off meetings), na qual “negociações devem ser realizadas quando
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existirem conflitos entre as diversas variáveis do projeto, como requisitos, custos e
prazos” (SOFTEX, 2011a, p.22).
A técnica HTA pode facilitar o entendimento de todos os envolvidos a respeito
de quais são as tarefas realizadas pelos usuários e o que o sistema a ser
desenvolvido deverá automatizar, colaborando, assim, na comunicação de requisitos
de sistema e, consequentemente, na negociação de mudanças no escopo do
projeto.
# Colaboração detectada? Sim.
GPR13. “O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do
projeto são monitorados em relação ao planejado” (SOFTEX, 2012b, p.26).
“O objetivo deste resultado esperado é assegurar que haja monitoração do
projeto em relação a aspectos relacionados às tarefas, estimativas, orçamento e
cronograma (ver GPR2, GPR3, GPR4 e GPR5)” (SOFTEX, 2011a, p.23).
Como já visto, a HTA pode colaborar com os resultados GPR2, GPR4 e GPR5.
Assim sendo, como este resultado aborda a monitoração destes resultados, pode-se
dizer que a HTA também colabora com ele.
# Colaboração detectada? Sim.
GPR14. “Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do
projeto são monitorados em relação ao planejado” (SOFTEX, 2012b, p.26).
“O objetivo deste resultado é garantir que o projeto seja monitorado em relação
aos itens planejados referentes a recursos materiais e humanos (ver GPR7 e
GPR8)” (SOFTEX, 2011a, p.24).
Com já visto, a HTA não colabora com os GPR7 e o GPR8. Não há, portanto,
relação da HTA com este resultado que corresponde à monitoração destes
resultados mencionados.
# Colaboração detectada? Não.
GPR15. “Os riscos são monitorados em relação ao planejado” (SOFTEX, 2012b,
p.26).
Este resultado tem como objetivo monitorar aqueles riscos que foram
identificados e documentados no GPR6 (SOFTEX, 2011a).
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Na análise do GPR6, foi dito que a HTA não colaborava com aquele resultado.
Portanto, pode-se inferir que não colabora com a sua monitoria, objetivo do GPR15.
# Colaboração detectada? Não.
GPR16. “O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado,
monitorado e mantido” (SOFTEX, 2012b, p.26).
Neste resultado espera-se que os principais interessados sejam identificados,
incluindo o papel que desempenharão e os momentos em que deverão estar
disponíveis para atuar no projeto em questão. Entre os interessados, pode-se citar:
usuários, clientes, a direção da organização e membros da equipe de projeto
(SOFTEX, 2011a).
Não foi possível detectar qualquer relação da HTA com este resultado
específico.
# Colaboração detectada? Não.
GPR17. “Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme
estabelecido no planejamento” (SOFTEX, 2012b, p.26).
Este resultado refere-se a revisões formais realizadas em marcos préestabelecidos do projeto. Não deve ser confundido com os resultados de monitoria
(GPR13, GPR14 e GPR15) que acompanham o dia-a-dia do projeto (SOFTEX,
2011a).
A HTA não está relacionada a avaliações de usabilidade, aspecto que seria
importante para este resultado. Portanto, não foi possível detectar uma relação de
colaboração com ele.
# Colaboração detectada? Não.
GPR18. “Registros de problemas identificados e o resultado da análise de
questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados
com as partes interessadas” (SOFTEX, 2012b, p.26).
“As atividades de revisão em marcos (GPR17) e de monitoramento (GPR13,
GPR14 e GPR15) do projeto possibilitam a identificação de problemas que estejam
ocorrendo nos projetos” (SOFTEX, 2011a, p.27).

87

Este resultado corresponde ao registro e comunicação destes problemas
identificados às partes interessadas. Nas análises dos resultados anteriores,
verificou-se que a HTA tem relação evidente com o GPR13 que diz respeito ao
escopo e requisitos do projeto. Os problemas identificados relacionados a este
escopo podem ser comunicados e entendidos beneficiando-se da decomposição de
tarefas gerada pela HTA.
# Colaboração detectada? Sim.
GPR 19. “Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a
repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e
acompanhadas até a sua conclusão” (SOFTEX, 2012b, p.26).
Este resultado tem como objetivo documentar e acompanhar ações corretivas
tomadas para resolver os problemas identificados no GPR18 (SOFTEX, 2011a).
Novamente, como no GPR18 foi detectada uma relação de colaboração da HTA,
evidenciada pelo GPR13, é possível dizer que a HTA também colabora com este
resultado de processo.
# Colaboração detectada? Sim.
Atividade 7: Mapeamento da colaboração da técnica HTA ao processo GPR.
O Quadro 26 resume a colaboração identificada ao longo dos 19 resultados de
processos esperados pelo GPR.
Deste total, 9 resultados podem ser beneficiados de alguma forma na aplicação
da técnica HTA, o que significa que a técnica obteve 47,37% de colaboração em
relação aos resultados de processo, podendo ser classificada, de acordo com o
quadro de escala de colaboração (Quadro 23), em “colaboração média”.

Resultado
GPR1
GPR2
GPR3
GPR4
GPR5
GPR6
GPR7

Colaboração?
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não

Resultado
GPR8
GPR9
GPR10
GPR11
GPR12
GPR13
GPR14

Colaboração?
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não

Resultado
GPR15
GPR16
GPR17
GPR18
GPR19

Quadro 26 – Mapeamento da técnica HTA ao processo GPR
Fonte: o autor.

Colaboração
Não
Não
Não
Sim
Sim
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 Processo: Gerência de Requisitos (GRE)
Atividade 6: Análise do propósito da técnica HTA versus o propósito do
processo GRE.
O Guia Geral de Software (SOFTEX, 2012b, p.29) define o propósito do GRE
como “gerenciar os requisitos do produto e os componentes do produto do projeto e
identificar inconsistências entre os requisitos, os planos de projeto e os produtos de
trabalho de projeto”.
Não há menção nesta definição a respeito de tarefas do usuário. Apesar de
mencionar o termo “requisitos”, a definição apenas fala sobre gerenciamento e
inconsistências, aspectos não descritos na definição do objetivo da HTA.
Faz-se, portanto, necessária, a aplicação da Atividade 6.1, na qual os resultados
esperados pelo GRE são analisados individualmente.
Atividade 6.1: (para cada resultado do processo GRE) Analisar a técnica de
HTA versus o resultado esperado do processo GRE.
GRE1. “O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de
requisitos” (SOFTEX, 2012b, p.29).
A definição do resultado esperado menciona o entendimento junto aos
fornecedores de requisitos.
Um dos principais objetivos da aplicação da HTA é, partindo de um objetivo do
usuário, decompô-lo em tarefas de modo a concretizar o entendimento de quais
ações o usuário espera tomar para atingir aquele objetivo. Esta decomposição é
extremamente útil, pois facilita a comunicação entre projetista e usuário (ou
fornecedor de requisito) no sentido de partir de um nível de abstração alto (objetivo)
para algo menos abstrato ou mais concreto (tarefas e operações). Fica, portanto,
evidente a colaboração da HTA com este resultado.
# Colaboração detectada? Sim.
GRE2. “Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um
comprometimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido” (SOFTEX,
2012b, p.29).
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Este resultado diz respeito à avaliação dos requisitos por parte de uma equipe
técnica do projeto. A avaliação deve seguir critérios objetivos, tais como: requisitos
devem ter identificação única, deve ser claro, completo e relevante, deve estar
relacionado com demais requisitos, entre outros (SOFTEX, 2011a).
Este resultado está mais relacionado com a especificação de requisitos do que
com o levantamento e análise de requisitos. Entretanto, o entendimento dos
requisitos para posterior avaliação pela equipe pode ser realizado através da
aplicação da HTA.
# Colaboração detectada? Sim.
GRE3. “A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de
trabalho é estabelecida e mantida” (SOFTEX, 2012b, p.29).
“Este resultado indica a necessidade de se estabelecer um mecanismo que
permita rastrear a dependência entre os requisitos e os produtos de trabalho”
(SOFTEX, 2011a, p.34).
A HTA não está relacionada a nenhum mecanismo que possibilite este
rastreamento e, portanto, não colabora para este resultado esperado.
# Colaboração detectada? Não.
GRE4. “Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas
visando a identificar e corrigir inconsistências com relação a requisitos” (SOFTEX,
2012b, p.29).
Este resultado refere-se à consistência esperada entre requisitos e produtos de
trabalho e a detecção e correção de problemas relacionados a esta consistência.
Esta consistência pode ser verificada por meio de reuniões de monitoração e
controle de projeto e inspeções (SOFTEX, 2011a).
Aqui, a HTA mostra-se útil, no sentido de possibilitar que o sistema ou
funcionalidade produzida seja validado conforme as operações previamente
definidas em sua concepção. O mecanismo definido no GRE3 deve possibilitar esta
relação entre HTA (requisito) e artefato produzido, de modo a facilitar esta avaliação.
# Colaboração detectada? Sim.
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GRE5. “Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto”
(SOFTEX, 2012b, p.29).
Este resultado diz respeito à documentação das mudanças de requisitos
(contendo informações relevantes, como o raciocínio que levou à mudança), ao
acompanhamento destas mudanças e à análise de impacto destas mudanças em
relação ao projeto como um todo (demais requisitos e produtos de trabalho)
(SOFTEX, 2011a).
A HTA pode até ser alvo destas mudanças, mas não colabora efetivamente com
o gerenciamento destas mudanças propriamente ditas.
# Colaboração detectada? Não.
Atividade 7: Mapeamento da colaboração da técnica HTA ao processo GRE.
O Quadro 27 resume a colaboração identificada ao longo dos 5 resultados de
processos esperados pelo GRE.
Deste total, 3 resultados podem ser beneficiados de alguma forma na aplicação
da técnica HTA, o que significa que a técnica obteve 60% de colaboração em
relação aos resultados de processo, podendo ser classificada, de acordo com o
quadro de escala de colaboração (Quadro 23), apresentando na seção anterior, em
“colaboração alta”.

Resultado

Colaboração?

Resultado

Colaboração?

Resultado Colaboração

GRE1

Sim

GRE3

Não

GRE5

GRE2

Sim

GRE4

Sim

Não

Quadro 27 – Mapeamento da técnica HTA ao processo GRE
Fonte: o autor.

 Processo: Aquisição (AQU)
Atividade 6: Análise do propósito da técnica HTA versus o propósito do
processo AQU.
“O propósito do processo de Aquisição é gerenciar a aquisição de produtos que
satisfaçam às necessidades expressas pelo adquirente” (SOFTEX, 2012b, p.30).
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Pela definição, não fica clara a colaboração que a HTA trará a este processo,
logo, faz-se necessária a aplicação da Atividade 6.1, descrita a seguir.
Atividade 6.1: (para cada resultado do processo AQU) Analisar a técnica de
HTA versus o resultado esperado do processo AQU.
AQU1. “As necessidades de aquisição, as metas, os critérios de aceitação do
produto, os tipos e a estratégia de aquisição são definidos” (SOFTEX, 2012b, p.30).
“Este resultado visa fundamentar a aquisição de produtos, fornecendo um
melhor entendimento do que deve ser adquirido e planejando como esta aquisição
deve ocorrer” (SOFTEX, 2011b, p.13).
Para tentar entender o que deve ser adquirido, a organização deve ter um
objetivo a ser alcançado em mente e, este objetivo, pode ser decomposto em tarefas
e operações para facilitar a comunicação deste entendimento a todos os envolvidos.
# Colaboração detectada? Sim.
AQU2. “Os critérios de seleção do fornecedor são estabelecidos e usados para
avaliar os potenciais fornecedores” (SOFTEX, 2012b, p.30).
Este resultado refere-se à estratégia de seleção de fornecedores a ser aplicada.
Artefatos comuns para atender a este resultado são: lista de critérios de seleção,
lista de potenciais fornecedores, relatório de avaliação de fornecedores, entre outros
(SOFTEX, 2011b).
Não existe colaboração clara detectada na definição e nos objetivos da HTA no
que diz respeito a este tipo de atividade.
# Colaboração detectada? Não.
AQU3. “O fornecedor é selecionado com base na avaliação das propostas e dos
critérios estabelecidos” (SOFTEX, 2012b, p.30).
“As propostas dos fornecedores geralmente contém o entendimento do
problema pelo fornecedor (...) e suas sugestões de solução técnica” (SOFTEX,
2011b, p.14).
O entendimento pode se beneficiar da aplicação da HTA que descreve quais são
as tarefas para resolver determinado objetivo. Estas tarefas podem ser mapeadas
para a solução técnica sugerida.
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# Colaboração detectada? Sim.
AQU4. “Um acordo que expresse claramente as expectativas, responsabilidades
e obrigações de ambas as partes (cliente e fornecedor) é estabelecido e negociado
entre elas” (SOFTEX, 2012b, p.30).
Antes do estabelecimento de um acordo, é uma boa prática rever os requisitos
junto ao fornecedor para verificar se o entendimento está claro para ambas as
partes. No acordo, devem constar o escopo e requisitos do trabalho a ser realizado e
as responsabilidades e obrigações de cliente e fornecedor (SOFTEX, 2011b).
Novamente, a HTA pode ser aplicada para facilitar o entendimento de ambas as
partes e também para descrever os limites do escopo do projeto, a ser adicionado
no acordo entre cliente e fornecedor.
# Colaboração detectada? Sim.
AQU5. “Um produto que satisfaça a necessidade expressa do cliente é adquirido
baseado na análise de potenciais candidatos” (SOFTEX, 2012b, p.30).
Este resultado diz respeito à análise de qualidade do produto baseada em
requisitos, critérios e padrões definidos (SOFTEX, 2011b).
A HTA não foi classificada por Ferré (2005) como uma técnica de avaliação de
usabilidade, o que deixaria claro sua colaboração neste item, entretanto, a técnica
pode ser útil para validar se os requisitos e funcionalidades atendem àquelas tarefas
e operações concebidas na busca por um fornecedor para o produto.
# Colaboração detectada? Sim.
AQU6. “A aquisição é monitorada de forma que as condições especificadas
sejam atendidas, tais como custo, cronograma e qualidade, gerando ações
corretivas quando necessário” (SOFTEX, 2012b, p.30).
Neste resultado é esperado que o desenvolvimento do produto por parte do
fornecedor contratado seja acompanhado de perto, monitorando-se cronograma,
esforço, custo, desempenho técnico, riscos identificados, entre outros (SOFTEX,
2011b).
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Ações corretivas também devem ser tomadas, quando problemas forem
detectados, e acompanhadas da mesma forma que os demais aspectos da
aquisição.
A HTA não tem relação com este tipo de monitoramento representado por este
processo.
# Colaboração detectada? Não.
AQU7. “O produto é entregue e avaliado em relação ao acordado e os
resultados são documentados” (SOFTEX, 2012b, p.30).
Este resultado refere-se à aceitação final do produto da aquisição. Para isso,
testes de aceitação do produto devem ser conduzidos, gerando um relatório de
aceitação do produto. Estes testes objetivam “assegurar que os produtos adquiridos
satisfazem os requisitos acordados (...) e que o acordo com o fornecedor foi
satisfeito” (SOFTEX, 2011b, p.16).
Assim como em AQU5, o foco da HTA não é a validação dos requisitos do
produto, porém, pode auxiliar no entendimento daquilo que deve ser entregue,
propiciando uma visão geral daquilo que deve ou não ser validado por técnicas
próprias de validação.
# Colaboração detectada? Sim.
AQU8. “O produto adquirido é incorporado ao projeto, caso pertinente”
(SOFTEX, 2012b, p.30).
Em alguns casos, o produto adquirido é incorporado a um projeto já existente.
Neste caso, um plano de incorporação deve ser estabelecido, descrevendo a
estratégia de incorporação, de testes de integração e de treinamento e distribuição
do produto, caso necessário (SOFTEX, 2011b).
Neste caso, não há colaboração da técnica HTA com este resultado específico.
# Colaboração detectada? Não.
Atividade 7: Mapeamento da colaboração da técnica HTA ao processo AQU.
O Quadro 28 resume a colaboração identificada ao longo dos 8 resultados de
processos esperados pelo AQU.
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Deste total, 5 resultados podem ser beneficiados de alguma forma na aplicação
da técnica HTA, o que significa que a técnica obteve 62,5% de colaboração em
relação aos resultados de processo, podendo ser classificada, de acordo com o
quadro de escala de colaboração (Quadro 23), apresentando na seção anterior, em
“colaboração alta”.

Resultado
AQU1
AQU2
AQU3

Colaboração?
Sim
Não
Sim

Resultado
AQU4
AQU5
AQU6

Colaboração?
Sim
Sim
Não

Resultado Colaboração
AQU7
Sim
AQU8
Não

Quadro 28 – Mapeamento da colaboração da técnica HTA ao processo AQU
Fonte: o autor.

Atividade 8: Mapeamento da colaboração da técnica HTA.
Nesta atividade, todos os dados coletados com relação aos processos
analisados são compilados em um único quadro consolidado. O Quadro 29
demonstra o resultado final da análise.
Estes dados são discutidos de maneira detalhada na seção 6, Análise de
Resultados, a seguir.
Técnicas de IHC Analisada: HTA
Grupo de Atividade da IHC: Atividade de Análise
Atividade da IHC: Especificação de Contexto de Uso
Nível
de Processo
Grau de Colaboração
Maturidade
G
GPR
Médio
G

GRE

Alto

F

AQU

Alto

Motivo da Classificação
Colaboração com 47,36% dos
resultados esperados
Colaboração com 60% dos
resultados esperados
Colaboração com 62,5% dos
resultados esperados

Quadro 29 – Mapeamento da colaboração da técnica HTA ao nível de maturidade F
do MPS.BR
Fonte: o autor.
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS
Esta seção tem o objetivo de discutir os resultados encontrados no processo de
construção do método, apresentado na seção 4 e os resultados obtidos na aplicação
do método, na seção 5.

6.1 Análise relacionada à construção do método
Quando foi inicialmente concebido, o método idealizado não contava com o
auxílio de um documento de mapeamento prévio realizado (QMaC, discutido na
seção 4.2.3). A ideia inicial era apresentar ao projetista uma técnica da IHC e seguir
com o método proposto na seção 4, porém exigindo que todos os processos do
MPS.BR fossem avaliados, até o nível de maturidade desejado.
Este método incipiente foi aplicado em um Workshop com duração de uma
semana no qual participaram profissionais ativos da área de ES. Foi realizado um
nivelamento de conhecimento com aulas e dinâmicas introdutórias relacionadas aos
modelos de qualidade CMMI-DEV (SEI, 2010a) e MPS.BR (SOFTEX, 2012b). O
mesmo ocorreu para a área de IHC, em especial, para técnicas da IHC, a saber:
HTA (ANNET, 2004), personas (COOPER; REIMANN; CRONIN, 2003), cenários
(PREECE et al., 1994) (SHNEIDERMAN, 1998) (CONSTANTINE; LOCKWOOD, 1999),
protótipos em papel (PREECE et al., 1994) (CONSTANTINE; LOCKWOOD, 1999)
(MAYHEW, 1999) e avaliação heurística (NIELSEN, 1993). .

A seguir, sugeriu-se que os participantes tentassem identificar a colaboração
destas técnicas com os processos do MPS.BR, seguindo as atividades de maneira
similar ao método proposto sem utilizar, porém, os QMaCs, que ainda não haviam
sido concebidos. A análise da colaboração realizada no Workshop considerou,
portanto, todos os processos do MPS.BR.
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O resultado não foi satisfatório visto que muitos dos envolvidos acabaram se
confundindo com processos aos quais não estavam devidamente familiarizados. Em
outro momento, os participantes intuíam que aquele processo deveria estar sujeito a
algum benefício da técnica analisada e permaneciam lendo e relendo todas as
fontes, buscando alguma evidência mínima de colaboração. Este processo se
mostrou extremamente maçante e o esforço dispendido não justificou os resultados
apresentados.
Esta atividade serviu para fundamentar a criação dos QMaCs (descritos na
seção 4.2.3). A sua criação visa minimizar o esforço do projetista ao analisar os
processos e o orienta a direcionar a ação àqueles processos aos quais a
colaboração tem reais chances de acontecer.
Além deste benefício, na construção dos QMaCs, foi possível observar uma
convergência de colaboração das atividades da IHC para determinados processos e
determinados níveis de maturidade do MPS.BR.
A construção dos QMaCs partiram das definições de tipos de atividade da IHC
decritos por Ferré (2005). O trabalho do autor foi utilizado por ter catalogado mais de
90 técnicas da IHC. Tais técnicas foram classificadas em atividades da IHC que, por
sua vez, foram relacionadas à área de ES. Esta relação mostrou-se extremamente
útil a este estudo, uma vez que um dos objetivos a serem alcançados é aproximar as
áreas de IHC (técnicas) e de ES (modelo de qualidade). A análise de outras
abordagens que não considerem a proximidade da IHC com a ES pode levar a
outros resultados e descartes de processos. Além disso, técnicas da IHC posteriores
ao estudo do autor podem não se adequar aos tipos de atividades sugeridos, o que
levaria a uma nova análise dos processos do MPS.BR e respectivos descartes de
processos. Assim, a recomendação, caso haja dificuldade em se classificar alguma
nova técnica de acordo com os tipos de atividades sugeridos pelo autor, é analisar
todos os processos do MPS.BR, desconsiderando-se os descartes realizados na
construção dos QMaCs.
O Quadro 30 apresenta as atividades da IHC e as colaborações identificadas
para a elaboração dos QMaCs em cada processo do MPS.BR. A Figura 7 –
Quantidade de atividades da IHC que colaboram com cada processo do MPS.BR e a
Figura 8 – Quantidade de processos com colaboração detectada por atividade da
IHC apresentam de maneira gráfica as colaborações identificadas.
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Analisando as colaborações detectadas, é possível notar que as atividades que
mais tendem a beneficiar os processo do MPS.BR são: especificações de
usabilidade e prototipação (com 11 ocorrências cada). A atividade de projeto de
interação, única atividade exclusivamente associada à atividade de projeto da ES, é
a que menos tende a beneficiar os processos (5 ocorrências).
Já no âmbito dos processos, há uma grande concentração de ocorrências de
colaboração nos níveis G e D de maturidade do MPS.BR. No nível inicial, o processo
GRE se beneficia de todos os tipos de atividade da IHC, exceto o projeto de
interação. No nível D, um nível focado no projeto e construção do produto, há
intensa colaboração em todos os processos, com destaque aos processos de VER e
VAL que são dedicados a avaliar o sistema e seus requisitos funcionais e nãofuncionais.

Figura 7 – Quantidade de atividades da IHC que colaboram com cada processo do
MPS.BR
Fonte: o autor.

6.2 Análise relacionada à aplicação do método
Este seção tem por objetivo apresentar uma análise relacionada à aplicação do
método proposto realizada na seção 5. Está dividida em 3 partes: análise da técnica
HTA escolhida segundo os critérios de Ferré (2005), análise dos resultados
coletados na aplicação do método para a técnica HTA e reflexão sobre execução de
todo o processo.
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Prototipação

Projeto de
Interação

Quantidade de
atividades com
colaboração

Desenvolvimento
de Conceito do
Produto

Avaliação de
Usabilidade (por
Especialistas)

Especificações de
Usabilidade

Avaliação de
Usabilidade

Especificação de
Contexto de Uso

GPR

X

X

X

X

X

GRE

X

X

X

X

X

X

6

AQU

X

X

X

X

X

X

6

Atividade da
IHC /
Processo do
MPS.BR

5

GCO

0

GPP

0

GQA

X

MED

X

X

X

X

X

5

X

X

3

AMP

0

DFP

0

GRH

0

GRU

0

DRE

X

X

X

X

X

ITP

X

X

X

X

X

5

PCP

X

X

X

X

X

5

VAL

X

X

X

X

VER

X

X

X

X

X
X

X

6

X

6

DRU

0

GDE
GRI
Quantidade
de
Processos
com
Colaboração

5

X

8

11

8

X

X

X

3

X

X

X

4

7

9

11

5

Quadro 30 – Sumarização de colaborações encontradas na construção dos QMaCs
Fonte: o autor.
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20

15

Quantidade de
processos com
colaboração

10

11

5

8

11
8
5

9

7

Total de
processos (19)

Avaliação de
Usabilidade (por
Especialistas)

Avaliação de
Usabilidade

Projeto de Interação

Prototipação

Desenvolvimento de
Conceito do Produto

Especificações de
Usabilidade

Especificação de
Contexto de Uso

0

Figura 8 – Quantidade de processos com colaboração detectada por atividade da
IHC
Fonte: o autor.

6.2.1 Análise da técnica HTA segundo os critérios de Ferré (2005)
O Quadro 25, apresentado na seção anterior, apresenta os critérios já
catalogados segundo Ferré (2005) (ver Anexo A) que devem influenciar na decisão
de utilização de técnica. A seguir, uma análise relacionada a cada um destes
critérios.
 Participação do usuário: Não exige.
A técnica não exige participação direta do usuário, o que influenciou na sua
escolha. Como já mencionado na seção 2, o MPS.BR tende a ser uma opção de
modelo de qualidade menos onerosa em termos de custos e esforço. O
envolvimento de usuários pode aumentar os custos do processo, portanto, sob este
aspecto, a não participação de usuário tende a ser um ponto a favor da utilização da
técnica.
No caso da HTA, é necessário apenas o conhecimento prévio do objetivo do
usuário e de quais são as tarefas necessárias para atingi-lo. Ademais, apenas a
equipe de projeto precisa ser envolvida para aplicar a técnica.
 Necessidade de formação: Média.
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O nível médio indica que é necessário algum tipo de treinamento por parte da
equipe de projeto, o que pode encarecê-lo. Porém, no cenário descrito, a equipe já
estava habituada a utilizar o HTA. Logo, este critério pode ser desconsiderado na
avaliação.
A única atividade importante relacionada a este critério se refere ao
levantamento de referências bibliográficas por parte da equipe de projeto para poder
aplicar o método proposto, porém, este esforço não necessita treinamento e tende a
ser breve, não impactando nas estimativas de custo e tempo do projeto.
 Grau de aplicabilidade: Média.
A HTA não é uma técnica que pode ser utilizada em todos os tipos de projetos já
que o seu objetivo é analisar tarefas realizadas no presente momento (FERRÉ,
2005), o que levou à classificação de aplicabilidade como média.
No caso do cenário proposto, não é um problema, visto que a técnica será usada
para melhorar os sistemas de venda de ingressos atuais.
 Relação com a ES: Alta.
O fato da relação com a ES ser alta torna a técnica mais interessente já que a
ideia é usá-la tanto para surprir uma lacuna de técnicas com ênfase em usabilidade
quanto para colaborar com processos do MPS.BR, da área de ES.
 Grau de contribuição / Esforço envolvido: Médio
Este critério considera a relação entre usabilidade e esforço dispendido na
aplicação da técnica para obtê-la. Um grau médio equivale a uma relação
proporcional entre esforço e contribuição.
O conhecimento prévio da HTA motiva a sua adoção já que o esforço envolvido
no aprendizado de uma nova técnica pode ser mitigado pela experiência da equipe
que já havia aplicado a técnica em outras oportunidades.
 Representatividade: 1.
A representatividade é o número de citações das referências utilizadas na
catalogação da técnica. Ferré (2005) considerou, para a técnica HTA, apenas Annet
(2004), por isso, o indicador 1. Este número poderia ser aumentado ao se agregar
outras referências, como Benyon (2010), por exemplo. Como a técnica já havia sido
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previamente catalogada por Ferré (2005), optou-se por manter o grau de
representatividade identificado pelo autor. Contudo, este critério não é tão mportante
para o cenário proposto, já que, o índice de representatividade só é útil para o
método proposto em dois momentos: quando a equipe desconhece a técnica e deve
procurar estudá-la ou quando a equipe precisa buscar referências para aplicar o
método proposto.
No caso do cenário analisado, a HTA já era conhecida, a utilização da referência
de Annet (2004) foi necessária apenas para aplicar o método proposto.

Assim, pela catalogação da técnica a partir dos critérios de Ferré (2005), já foi
possível vislumbrar que a sua utilização seria positiva para o cenário proposto.
6.2.2 Análise da aplicação do método proposto para a técnica HTA
A seguir, uma análise da aplicação do método, por nível de maturidade:
 Nível G
No que diz respeito ao nível G do MPS.BR, na qual 2 processos devem ser
atendidos, o GPR e o GRE, a técnica da HTA se mostra importante pois colabora
solidamente com ambos os processos.
Assim, para uma organização que está iniciando no modelo de qualidade
MPS.BR, o uso do HTA pode ser interessante já que possibilita endereçar questões
importantes de ambos os processos do nível G, inicial do modelo de qualidade, e
também atende a aspectos de usabilidade, principalmente aqueles relacionados à
análise de tarefas realizadas por usuários e que devem compor o sistema.
A colaboração de ambos os processos foi detectada a partir da análise de cada
resultado esperado, isto é, em nenhum dos processos foi detectada a colaboração
imediata pela definição do seu propósito. A Figura 9 – Colaboração do HTA aos
resultados esperados pelo processo GPR e a Figura 10 – Colaboração do HTA aos
resultados esperados pelo processo GRE, apresentam graficamente os resultados
de colaboração obtidos para os processos do nível G do MPS.BR.
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Colaboração

53%
47%

Sem Colaboração

Figura 9 – Colaboração do HTA aos resultados esperados pelo processo GPR
Fonte: o autor.

Figura 10 – Colaboração do HTA aos resultados esperados pelo processo GRE
Fonte: o autor.

 Nível F
No que diz respeito ao nível F do MPS.BR, apesar de apresentar um grau de
colaboração alto com o processo AQU, não há colaboração com os demais (todos
os demais processos já foram descartados na criação do QMaC para o tipo de
atividade na qual a técnica HTA se enquadra), o que limita a aplicação da técnica.
Ademais, é importante ressaltar que o processo AQU só é utilizado quando da
aquisição de software ou serviços de terceiros. Assim, dependendo da organização,
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o processo AQU pode até ser desconsiderado, o que tornaria a colaboração da
técnica HTA nula, no nível de maturidade F. A Figura 11 – Colaboração do HTA aos
resultados esperados pelo processo AQU, representa a única colaboração detectada
no nível F.

Figura 11 – Colaboração do HTA aos resultados esperados pelo processo AQU
Fonte: o autor.

6.2.3 Reflexão sobre a aplicação do método
A escolha da técnica HTA e o nível de experiência da equipe com ela, tornou o
processo inicial de catalogação e análise de referências a respeito do seu propósito,
uma tarefa na qual não foram encontrados maiores problemas.
A escolha do nível de maturidade a ser avaliado já foi uma tarefa mais árdua.
Em princípio, pensou-se em avaliar todos os níveis de maturidade, selecionando, no
QMaC de especificações de contexto de uso, o último nível de maturidade mapeado
(nível C). Esta ideia inicial partiu da equipe, principalmente, por falta de experiência
com o modelo de qualidade MPS.BR.
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A ideia era analisar cada nível para comprovar a eficiência da técnica em vários
níveis de maturidade, o que poderia facilitar a decisão por se usar (caso se
comprovasse uma boa colaboração das técnicas em vários níveis) ou não (caso não
se comprovasse uma boa colaboração). Além disso, ao observar o QMaC da
atividade de especificação de contexto de uso, notou-se uma boa concentração de
processos que tendem a colaborar no nível D de maturidade. Assim, aos olhos da
equipe, analisar a colaboração apenas em níveis inferiores poderia não demonstrar
a real contribuição que a técnica tende a dar ao modelo de qualidade.
Além disso, a equipe, formada por projetistas e desenvolvedores de sistemas,
pela maior experiência em atividades relacionadas com o processo de construção do
produto, revelou-se eficiente em identificar, de maneira informal, pontos de
colaboração com os processo do nível D, o nível de maturidade do MPS.BR que
apresenta os processos focados no ciclo de vida do produto de software. Esta
análise de colaboração, apesar de informal, evidenciou a vantagem competitiva que
a experiência prática acrescenta a análises deste tipo.
Foi preciso, portanto, direcionar a equipe para a análise de apenas dois níveis
de maturidade. Este direcionamento ocorreu com uma breve explanação dos
motivos para se analisar de maneira faseada: a implantação do modelo de qualidade
não aconteceria de maneira imediata, partindo diretamente ao nível D de
maturidade, ou seja, analisar apenas os níveis de maturidade iniciais, apesar de não
demonstrar todo o potencial de colaboração da técnica, seria mais razoável em
virtude da própria implantação do MPS.BR começar por estes níveis.
Escolhidos os níveis, foi verificado no QMaC os processos que deveriam ser
analisados. A grande dificuldade, neste ponto, ocorreu na análise dos propósitos dos
processos. Por se tratar de um método de comparação textual, a diferença entre os
indivíduos e sua bagagem cultural e experiência de vida fica evidente, o que para
alguns era um sinal óbvio de colaboração da técnica, para outros não era.
Quando este tipo de discussão ocorria, optou-se por assumir que não havia sido
detectada colaboração com o propósito do processo, procedendo, então, segundo o
método, para a análise dos resultados esperados. Desta forma, por se tratarem de
unidades com um nível de abstração menor, a chance de má interpretação textual
reduzia.
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Na análise de resultados esperados, o principal problema ocorreu naqueles
resultados que não são comuns à rotina da equipe de sistemas, como, por exemplo,
resultados esperados relacionados ao planejamento estratégico da organização.
Este tipo de problema também ficou evidente na construção do método, mais
especificamente na construção dos QMaCs.
Alguns dos processos, como o AMP e DFP, que abordam o processo padrão da
organização, no nível E de maturidade, são processos com foco organizacional em
que, a ausência de experiência prática na sua implantação, dificultou o mapeamento
de colaboração.
Um dos pontos positivos da aplicação do método é o quanto o método forçou a
equipe de sistemas a pensar de maneira abstrata e a se aprofundar no
entendimento da técnica e dos processos do MPS.BR. Na análise de alguns
resultados esperados, era muito comum, após uma leitura inicial, concluir que
aquele resultado não era auxiliado pela técnica de maneira alguma. Porém, após
alguma reflexão e consulta nas referências bibliográficas utilizadas, chegava-se a
conclusão que a técnica poderia contribuir de alguma forma. Um exemplo, ocorreu
no GPR11 que aborda a viabilidade do projeto. Analisando apenas a sua definição, a
equipe concluiu não haver colaboração, entretanto, após analisar as sugestões de
boas práticas (SOFTEX, 2011a), notaram haver indícios de colaboração.
Com relação ao tempo e esforço dispendidos, a equipe, se reuniu por 2 dias
seguidos, 4 horas em cada dia. Em reunião posterior, todos os membros
acreditaram que o tempo tende a reduzir, visto que, em uma primeira aplicação,
parte do tempo foi gasta explicando-se o funcionamento do método e como aplicá-lo.
Entretanto, nota-se que, por um lado, o tempo e o esforço dependem diretamente do
nível de maturidade do MPS.BR e da(s) técnica(s) da IHC a serem escolhidas (a
catalogação de Ferré (2003), descrita no Anexo 1, apresenta indícios de quão
complexa a técnica pode ser, aumentando as estimativas); por outro lado, o
conhecimento prévio tanto da técnica da IHC quanto do modelo de qualidade
MPS.BR tendem a reduzir estas variáveis. Na aplicação deste estudo, o
conhecimento prévio da técnica HTA (ANNET, 2004) reduziu o tempo gasto na
aplicação do método.
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A aplicação do método propiciou uma evolução de maturidade na equipe que
passou a buscar explicações e a documentar o raciocínio utilizado para mapear a
colaboração. Este tipo de documentação de raciocínio utilizado é extremamente
importante na implantação de modelos de qualidade ao possibilitar que decisões
tomadas, e os seus motivos, sejam recuperadas e revistas. A documentação destas
decisões também é extremamente importante quando se fala em usabilidade de
sistemas, uma vez que algumas destas decisões podem afetar aspectos importantes
relacionados a este requisito de qualidade.
6.2.4 Cenários de aplicação do método
O método proposto pode ser aplicado em vários contextos, entre eles, pode-se
citar:


Organizações iniciando no programa MPS.BR e em técnicas de IHC;

 Organizações já certificadas ou com conhecimento sólido em MPS.BR, mas
que buscam aprimorar a qualidade da usabilidade de seus sistemas,
 Organizações com conhecimento em técnicas da IHC, mas que estão
iniciando no modelo de qualidade MPS.BR.
Em todos estes cenários, o benefício da aplicação do método é a otimização de
duas áreas distintas: ao aplicar o método e detectar a colaboração de determinada
técnica da IHC a determinado nível de maturidade do MPS.BR, a empresa consegue
visualizar quais são os processos que podem se beneficiar da técnica em questão
de modo que o esforço dispendido na aplicação da técnica atenda a dois objetivos: o
primeiro, o objetivo principal da técnica, a busca pela melhoria da usabilidade do
produto; o segundo, atender aos resultados dos processos do MPS.BR.
Além da otimização de tarefas, que tem como consequência a redução de
custos e esforço, ao se aplicar uma técnica da IHC que seja útil ao MPS.BR, a
organização estimula a formação de equipes multidisciplinares, o que é
extremamente positivo em ambientes que buscam a melhoria contínua da
usabilidade de seus produtos.
Para aquelas organizações iniciantes em abordagens de usabilidade, o método
pode ser aplicado para validar a escolha de uma técnica específica. Neste caso, os
QMaCs previamente criados podem auxiliar na tomada de decisão, uma vez que já
contém um pré-mapeamento dos tipos de atividades aos quais as técnicas estão
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inseridas. Observando os QMaCs é possível notar qual tipo de atividade da IHC
mais beneficia os processos por nível de maturidade:
 Nível G: possui 2 processos e ambos são beneficiados pelos seguintes tipos
de atividade da IHC: especificação de contexto de uso, especificações de
usabilidade, desenvolvimento de conceito do produto e prototipação. Este nível, por
tratar da gerência de requisitos e de projetos, tem o foco direcionado aos atributos
do produto, razão pela qual os tipos de atividade que abordem tais atributos devem
ser mais benéficos que os demais. Assim, de posse desta informação, a empresa
pode optar por técnicas relacionadas, por exemplo, a atividade de especificação de
contexto de uso, como o HTA (ANNET, 2004), ao invés da avaliação heurística
(NIELSEN, 1993), do tipo de atividade denominado avaliação de usabilidade –
avaliação por especialistas.
 Nível F: o tipo de atividade que mais beneficia este nível é denominado
especificações de usabilidade (colabora, segundo o QMaC com 3 processos deste
nível e com 2 processo do nível G). As especificações de usabilidade devem auxiliar
processos quantitativos do nível F como o MED e o GQA. Para empresas buscando
este nível, técnicas como a especificação de objetivos e prioridades (MAYHEW,
1999), tendem a ser mais benéficas do que a árvore de menus (SHNEIDERMAN,
1998), que está classificada na atividade projeto de interação.
 Nível E: neste nível, não foi encontrado colaboração com os tipos de
atividades descritos por Ferré (2003), assim, a mesma análise do nível F, vale para
este.
 Nível D: neste nível, 2 tipos de atividades se destacam: as especificações de
usabilidade e a prototipação, esta última, ganha importância devido a adição de
processos referentes à concepção e construção do produto, com o DRE, PCP e ITP.
Empresas buscando este nível devem focar em técnicas destas atividades da IHC.
 Nível C: Idem ao nível D, com a inclusão das avaliações de usabilidade por
especialistas que podem fomentar processos deste nível como os GDE e GRI.
Os QMaCs, podem, portanto, além de facilitar a aplicação do método, direcionar
a escolha por uma técnica da IHC de acordo com o nível de maturidade a ser
atendido.
As organizações também podem objetivar a melhoria de aspectos específicos de
usabilidade em seu processo de software. Por exemplo, uma empresa pode estar
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buscando resultados mais adequados de usabilidade em seu processo de medição
(MED). Neste caso, os QMaCs também indicam quais atividades seriam mais
adequadas, no caso do MED, por exemplo, as atividades mais indicadas seriam:
especificações de usabilidade, avaliação de usabilidade e avaliação de usabilidade
por especialistas. Portanto, algumas técnicas utéis classificadas nestas atividades,
seriam, por exemplo: especificações de linha de objetivos de usabilidade (NIELSEN,
1993), inspeções colaborativas (CONSTANTINE; LOCKWOOD, 1999) e observação
aleatória (MAYHEW, 1999).
Porém, apesar das sugestões por tipos de atividades da IHC oferecidas pelos
QMaCs, a aplicação do método de mapeamento à técnica da IHC a ser considerada
pela organização ainda deve ser realizada, uma vez que, cada técnica possui
especificidades e pode ser diferente o suficiente da outra, mesmo que em um
mesmo tipo de atividade, de modo a apresentar graus de colaboração diferentes. A
sugestão é escolher algumas técnicas da IHC dentro de um ou mais tipos de
atividades de acordo com o nível de maturidade desejado e aplicar o método de
mapeamento de modo a verificar de maneira granular e, consequentemente menos
abstrata, aquela técnica que mais se destaca no sentido de colaborar com o
MPS.BR.
Finalmente, a escolha pela técnica da IHC a ser utilizada pode passar por outros
critérios, tais como: o esforço a ser dispendido no aprendizado e utilização da
técnica e o grau de envolvimento do usuário final para se aplica-la. A catalogação de
Ferré (2005) (vide Anexo 1) pode auxiliar a fornecer alguns destes critérios de modo
a facilitar e embasar a tomada de decisão.
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7 CONCLUSÃO
Este estudo realizou uma análise sistemática de cada processo do MPS.BR,
incluindo resultados esperados, boas práticas e sugestões de implantação destes
processos, com o objetivo de verificar processos que possam ser beneficiados por
técnicas da IHC, de forma que a sua aplicação também beneficiasse a usabilidade
dos sistemas produzidos.
Para tal, também analisou técnicas da IHC e utilizou a classificação em
atividades da IHC realizada pela proposta de Ferré (2005). A partir desta
classificação, foi possível estabelecer uma relação de colaboração inicial entre
atividades da IHC e processos do MPS.BR. Esta relação foi mapeada, gerando os
documentos chamados QMaCs, estes, por sua vez, serviram de base para a
construção do método de mapeamento de colaboração proposto neste estudo.
A construção dos QMaCs proporcionou o aprendizado a respeito de qual
atividade da IHC tende a colaborar mais com os processos do MPS.BR e, também,
quais são os processos mais beneficiados por estas atividades da IHC.
Finalmente, o método proposto foi aplicado em uma situação real e seus
resultados foram observados à luz dos benefícios e dificuldades apresentadas.
A aplicação de um método para verificar o grau de colaboração de uma técnica
da IHC aos processos do modelo de qualidade MPS.BR é apenas mais uma das
tentativas de minimizar a distância que existe entre as áreas de IHC e ES.
Mitigar esta distância significa aproveitar o que há de melhor em ambas as
áreas: o pragmatismo e sistematização de método, técnicas e processos,
características da ES e a maior preocupação com o usuário e envolvimento do
mesmo, visando aumentar a sua satisfação ao usar sistemas interativos, foco da
IHC.
O método proposto deve possibilitar aos projetistas uma análise antecipada
sobre quais técnicas lhes serão mais úteis no sentido de poderem atender a dois
aspectos distintos no projeto do software: a qualidade do processo de
desenvolvimento e a qualidade da usabilidade, ambos, aspectos importantes na
construção de sistemas.

O método foi construído visando simplificar a vida do

projetista e não onerar a organização em tempo e esforço na sua aplicação. Para tal,
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alguns aspectos não foram considerados, como os atributos dos processos do
MPS.BR ou algumas técnicas da IHC que, por ventura, não se adequem a nenhuma
das atividades da IHC utilizadas nestes estudo. Fica, portanto, a sugestão de
aprimoramento do método para estudos futuros.
A análise de colaboração realizada, tanto na construção dos QMaCs, quando na
análise da técnica na aplicação prática, seguiu o estudo e catalogação de Ferré
(2005) e a suas definições sobre as atividades e suas respectivas relações com a
ES. Outras abordagens que visam catalogar e classificar as técnicas da IHC podem
ser objeto de novos estudos e da adequação do método de colaboração proposto.
Além disso, o método proposto também poder ser alvo de uma validação futura,
pós-projeto de sistema, na qual uma técnica da IHC mapeada anteriormente seja
novamente observada sobre a perspectiva da utilidade prática da mesma. As lições
aprendidas nesta validação podem ser incorporadas ao método, tornando-o mais
eficiente e completo.
Outra maneira de aprimorar o método proposto é evoluí-lo de modo que
possibilite o mapeamento completo de métodos de projeto da IHC, como o ciclo de
vida em estrela e o projeto contextual, descritos na subseção 2.2.2, permitindo ao
projetista optar por aquele que melhor enderece questões importantes de qualidade
de processo de sua organização.
Finalmente, é importante observar que, tanto o processo de implantação de um
modelo de qualidade quanto à incorporação de técnicas de projeto que enfatizem a
qualidade da usabilidade dos sistemas desenvolvidos, exigem esforço e apoio
contínuo das equipes de projeto, da alta diretoria, dos usuários e dos demais
envolvidos e interessados. Sem este envolvimento, é possível que, mesmo que se
identifique uma colaboração entre técnica da IHC e processos do MPS.BR, a partir
da aplicação do método, esta colaboração seja imperceptível na realização e no
desenvolvimento real do projeto.
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APÊNDICE A – Aplicação do método de construção do QMaC para as
atividades de especificações de usabilidade, desenvolvimento de conceito do
produto, prototipação, avaliação de usabilidade e avaliação de usabilidade por
especialistas
Este apêndice contém a análise realizada para a criação dos QMaCs das
atividades da IHC propostas pelo trabalho de Ferré (2005), a saber: especificação de
contexto de uso, especificações de usabilidade, desenvolvimento de conceito do
produto, prototipação, projeto de interação, avaliação de usabilidade e avaliação de
usabilidade por especialistas.
A análise realizada para a atividade de especificação de contexto de uso está no
texto principal, na subseção 4.2.3.2. As demais encontram-se ao longo deste
apêndice.
As análises a seguir não consideram os processos já descartados dos QMaCs
(descritos na subseção 4.2.3.1), a saber: GCO, GPP, GPR (1ª evolução), AMP, DFP,
GRH, GRU e DRU.
A.1 Construção do QMaC da atividade de especificações de usabilidade
As atividades de especificação de usabilidade foram relacionadas por Ferré
(2005) com atividades relacionadas a especificação de requisitos da ES.
Ferré (2005) caracteriza a especificação de requisitos como sendo a atividade
responsável pela criação de um documento que reflita todos os requisitos que o
sistema deve cumprir. Também é responsabilidade desta atividade garantir a
qualidade deste documento.
As especificações de usabilidade devem ser inseridas neste documento de
modo que façam parte desta lista de aspectos a serem cumpridos pelo sistema e
que possam, também, ter a sua qualidade garantida.
A seguir, a análise individual de cada processo do MPS.BR com relação a este
tipo de atividade, iniciando dos processos do nível de maturidade mais baixo e
prosseguindo nos níveis maior maturidade.
O QMaC da atividade especificações de usabilidade pode ser encontrado no
Quadro 16, disponível na subseção 4.2.3.2.
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 Nível G (Parcialmente Gerenciado): Gerência de Projeto (GPR)
“O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos
que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como
prover informações sobre o andamento do projeto (..)” (SOFTEX, 2012b, p.7).
Não há menção nesta definição aos requisitos definidos pelo documento de
requisitos, artefato primordial da especificação de requisitos. Portanto, a análise
resultado a resultado se faz necessária.
Ao analisar o GPR1, já fica clara a colaboração que este tipo de atividade tem
com o GPR, no Guia Geral de Implementação – Parte 1 existe a seguinte menção a
este resultado de processo: “(...) define todo o trabalho necessário, e somente ele,
para entregar um produto que satisfaça as necessidades, características e funções
especificadas para o projeto, de forma a concluí-lo com sucesso.” (SOFTEX, 2011a,
p.10).
Para um produto satisfazer as necessidades especificadas pelo projeto é
necessário que ele atenda uma série de requisitos, requisitos estes, que são a base
do tipo de atividade analisado.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível G (Parcialmente Gerenciado): Gerência de Requisitos (GRE)
O processo GRE tem, na sua própria definição, o gerenciamento dos requisitos
do sistema a ser desenvolvido. O artefato que documenta os requisitos é o principal
artefato do tipo de atividade analisado, logo, apenas pela definição já é possível
detectar algum tipo de colaboração, não sendo necessária a análise resultado
esperado a resultado esperado.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (Gerenciado): Aquisição (AQU)
Na descrição do propósito do processo AQU é mencionado que se destina a
gerenciar a aquisição de produtos de modo que atenda às necessidades do
adquirente (SOFTEX, 2012b).
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Aqui, assim como na análise do GRE para este tipo de atividade, é possível
detectar uma clara relação de colaboração já que o artefato produzido pela
especificação de requisitos objetiva a identificar quais são as necessidades de quem
demanda o produto de uma forma clara e estruturada.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (Gerenciado): Garantia da Qualidade (GQA)
“O propósito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os produtos de
trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos,
procedimentos e padrões estabelecidos” (SOFTEX, 2012b, p.32).
No começo desta subseção foi mencionado que um dos objetivos das
especificações de usabilidade era ter a sua qualidade garantida (FERRÉ, 2005). O
documento de requisitos, artefato principal da atividade de especificação de
requisitos, deve servir como base para que processo de GQA aplique técnicas de
mensuração destes requisitos e consiga garantir que os produtos de trabalho estão
em conformidade com aquilo que foi definido previamente.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (Gerenciado): Medição (MED)
O processo MED está relacionado à coleta, armazenamento e análise de dados
relacionados a produtos e processos, de modo a apoiar a organização a atingir os
seus objetivos (SOFTEX, 2012b).
Analisando o propósito do processo, não é possível identificar claramente o
benefício que a especificação de requisitos e, consequentemente, as especificações
de usabilidade, possam trazer a ele.
Entretanto, ao se analisar o descrição do resultado esperado MED4, “os
procedimentos para análise de medidas são especificados” (SOFTEX, 2012b, p.34),
no Guia de Implementação – Parte 2, é possível encontrar o seguinte texto: “A
definição de metas pode auxiliar a análise das medidas. (...) o fato de haver um
limiar específico de comparação já permite a elaboração de análises mais refinadas
e, também, facilita a tomada de decisão” (SOFTEX, 2011b, p.53).
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As especificações de usabilidade “são objetivos de usabilidade quantitativos que
se utilizam como guia para determinar quando um sistema alcança o nível de
usabilidade almejado” (FERRÉ, 2005, p.107).
Logo, é possível notar uma clara relação entre as especificações e o resultado
esperado MED4 que poder utilizar as metas de usabilidade coletadas nas
especificações como base de análise e mensuração da qualidade do atributo em
questão.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (Largamente Definido): Desenvolvimento de Requisitos (DRE)
Como já mencionado na análise do tipo de atividade especificação de contexto
de uso, o DRE tem o objetivo de definir os requisitos do cliente e do produto e seus
componentes (SOFTEX, 2012b).
Este é justamente o principal objetivo da especificação de requisitos, atividade
da ES na qual as especificações se usabilidade estão enquadradas.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (Largamente Definido): Integração do Produto (ITP)
Em uma frase da definição do propósito do ITP pode-se encontrar que um dos
objetivos do processo é “(...) demonstrar que os requisitos funcionais e nãofuncionais são satisfeitos (...)” (SOFTEX, 2012b, p.40).
Para este tipo de análise, técnicas de avaliação podem ser aplicadas. Porém, é
importante que haja métricas que possibilitem validar realmente o que significa esta
satisfação com relação aos requisitos. As especificações de usabilidade podem
prover exatamente este tipo de métrica, de forma a facilitar a demonstração de que o
requisito está ou não adequado ao que foi projetado.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (Largamente Definido): Projeto e Construção do Produto (PCP)
Este processo aborda a construção da solução que contemple os requisitos
(SOFTEX, 2012b).
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Assim como no processo ITP, as especificações de usabilidade, classificadas
como integrantes da atividade de especificação de requisitos da ES, devem nortear
este desenvolvimento, colaborando com o processo.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (Largamente Definido): Validação (VAL)
O processo VAL diz respeito a validação do produto final quando este é
colocado em seu ambiente de uso (SOFTEX, 2012b).
Apesar de não haver menção a requisitos de forma clara e direta no propósito do
processo,

é

possível

inferir

que

a

especificação

destes

requisitos,

e

consequentemente as especificações de usabilidade, sejam úteis para este
processo, uma vez que o produto final só será válido se realmente atender a todos
aqueles requisitos especificados anteriormente. Assim, estes requisitos, devem
servir como critérios de validação a serem atingidos.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (Largamente Definido): Verificação (VER)
O processo VER diz respeito a verificações internas em produtos e processos ao
longo do tempo (SOFTEX, 2012b).
A definição da colaboração das especificações de usabilidade é mais clara do
que a de VAL, já que a palavra “requisito” aparece na própria definição do processo,
em que é dito que VER deve verificar se serviços ou produtos atendem a requisitos
especificados (SOFTEX, 2012b).
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível C (Definido): Gerência de Decisões (GDE)
O processo GDE tem o objetivo de analisar alternativas para a tomada de
decisões críticas (SOFTEX, 2012b).
Não é possível identificar relação de colaboração clara na qual o processo ou
seus resultados esperados sejam beneficiados pelas especificações de usabilidade.
# Incluir no QMaC? Não.
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 Nível C (Definido): Gerência de Riscos (GRI)
O processo GRI tem o objetivo de gerenciar os riscos da organização (SOFTEX,
2012b).
A especificação de requisitos, incluindo requisitos de usabilidade, pode facilitar a
identificação de riscos e, se associada a um processo de verificação e validação,
auxiliar na mitigação deles.
# Incluir no QMaC? Sim.

Assim como na especificação de contexto de uso, a maior parte dos processos
que são beneficiados com as especificações de usabilidade situam-se nos níveis de
maturidade G e D do MPS.BR.
No nível G a organização está buscando um gerenciamento parcial de seus
projetos de desenvolvimento de software, orientando-se para projetos e definindo
uma forma clara de controle dos requisitos destes projetos de software (SOFTEX,
2011a).
No nível D, estão incluídos aqueles processos relacionados a engenharia de
software propriamente dita, processos estes que estão intimamente relacionados
(SOFTEX, 2011a), o que justifica o fato de que as especificações de usabilidade
colaborem com todos estes processos.
As especificações de usabilidade aparecem também como colaboradoras de
alguns processos do nível F e do nível C.
No nível F, além do processo AQU, que enfatiza a aquisição de produtos de
software de terceiros, os processo GQA e MED são beneficiados já que as
especificações de usabilidade podem prover critérios de mensuração para ambos os
processos.
Finalmente, no nível C, o processo GRI beneficia-se das especificações de
usabilidade no sentido de poder utilizar um artefato que possibilite identificar riscos
relacionados a erros de implementação de funcionalidades ou problemas
relacionados com a usabilidade das interfaces dos usuários.
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A.2 Construção do QMaC da atividade de desenvolvimento de conceito do
produto
Ferré (2005) menciona que esta atividade surgiu dos modelos mentais
(PREECE et al., 1994) (NORMAN, 2002) e que é uma atividade que pertence ao
campo da psicologia cognitiva.
O propósito desta atividade é projetar uma imagem do produto de forma que
tanto projetistas quanto usuários e demais envolvidos consigam visualizar esta
imagem, de modo a mitigar falsas expectativas e frustrações por parte do usuário,
isto é, a ideia é que o modelo mental do produto criado pelo projetista se aproxime
ao máximo daquele modelo mental criado pelo usuário.
A atividade da IHC de desenvolvimento de conceito de produto foi relacionada
por Ferré (2005) com a mesma atividade da ES que a especificação de contexto de
uso, isto é, com a atividade de levantamento e análise de requisitos.
Portanto, a análise realizada para este tipo de atividade da IHC é exatamente
igual a realizada para a especificação de contexto de uso. O QMaC da atividade de
desenvolvimento de conceito do produto pode ser encontrado no Quadro 17,
disponível na subseção 4.2.3.2.

A.3 Construção do QMaC da atividade de prototipação
Segundo Ferré (2005), a prototipação é uma maneira eficiente de se comunicar
com o usuário e envolvê-lo no processo de construção do software, já que tende a
ser mais complicado para este usuário entender especificações técnicas e modelos
abstratos.
As atividades de prototipação foram classificadas por Ferré (2005) em duas
atividades da ES: levantamento e análise de requisitos e validação de requisitos,
ambas sob o mesmo grupo de atividades da ES, a análise ou engenharia de
requisitos.
A atividade da ES de levantamento e análise de requisitos já foi analisada na
descrição da atividade de especificação de contexto de uso. Logo, os mesmos
processos mapeados para aquele tipo de atividade servem para a prototipação. São
eles:
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 No nível de maturidade G: GPR e GRE;
 No nível de maturidade F: AQU,
 No nível de maturidade D: DRE, ITP, PCP, VAL e VER.
A análise a seguir, considerará apenas a prototipação como atividade de
validação de requisitos e a sua relação de colaboração com aqueles processos que
não foram incluídos no QMaC da especificação de contexto de uso, devido à
identificação de colaboração com a atividade de levantamento e análise de
requisitos.
Assim, os processos a serem considerados nesta subseção são:
 Nível F: GQA e MED,
 Nível C: GDE e GRI.
O Quadro 18, apresentado na subseção 4.2.3.2, apresenta o QMaC da atividade
de prototipação. A seguir, a análise de cada um dos processos estudados,
agrupados por nível de maturidade.
 Nível F (Gerenciado): Garantia da Qualidade (GQA)
O objetivo do GQA é garantir a qualidade de produtos e processos (SOFTEX,
2012b).
A validação de requisitos visa garantir justamente que os requisitos levantados,
analisados e especificados estejam de acordo com as conformidades, isto é, que
eles realmente estão de acordo com as necessidades do usuário.
Assim, é possível notar que a atividade de prototipação pode ser útil ao GQA,
fornecendo subsídios que possibilitem verificar a adequação dos requisitos
levantados.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (Gerenciado): Medição (MED)
O processo MED tem como objetivo principal o gerenciamento de dados
coletados junto a processos e produtos de trabalho visando apoiar as metas
organizacionais (SOFTEX, 2012b).
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Não há uma relação clara entre o propósito do processo e seus resultados
esperados e a validação de requisitos, atividade da ES na qual a prototipação foi
classificada por Ferré (2005).
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível C (Definido): Gerência de Decisões (GDE)
"O propósito do processo GDE é analisar possíveis decisões críticas usando um
processo formal, com critérios estabelecidos, para avaliação das alternativas
identificadas” (SOFTEX, 2012b, p.45).
O processo GDE não deixa claro em seu propósito se pode se beneficiar da
prototipação. SOFTEX (2011e) enfatiza que não existe uma lista pré-determinada
sobre ocasiões em que o processo formal pode ser utilizado, dada a dependência do
tipo de organização e problemas a serem resolvidos.
Porém, em GDE5, o resultado em que é esperado que os métodos de avaliação
de alternativas de solução sejam descritos, há a menção de alguns métodos de
avaliação como, por exemplo, a criação de protótipos e brainstorming. Esta menção
favorece a indicação de que a atividade de prototipação colabora com o processo
GDE.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível C (Definido): Gerência de Riscos (GRI)
“O propósito do processo GRI é identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir
continuamente os riscos em nível organizacional e de projeto” (SOFTEX, 2012b,
p.46).
Apenas pela definição do propósito do processo não é possível identificar
relação de colaboração, entretanto, o Guia de Implementação – Parte 5 (SOFTEX,
2012e) menciona, na descrição do resultado de processo GRI2, que muitos riscos
identificados são oriundos de desenvolvimento de funcionalidades erradas e
interface com o usuário inadequada. Este tipo de problema pode ser identificado
através da prototipação, que pode ser utilizada como parte da atividade de validação
de requisitos da ES.
# Incluir no QMaC? Sim.
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A atividade de prototipação da IHC foi mapeada por Ferré (2005) a duas
atividades da ES, ambas do grupo de atividades de engenharia de requisitos, o
levantamento e análise de requisitos e a validação de requisitos.
A análise realizada constatou que, por fazer parte da validação de requisitos, os
processos de GQA, do nível F de maturidade, e GDE e GRI, do nível C de
maturidade, deveriam ser inserido no QMaC da prototipação.
Ademais, todos os demais processos inseridos são aqueles já analisados nas
atividades de especificação de contexto de uso e desenvolvimento de conceito de
produto, ambas, classificadas como atividade de levantamento e análise de
requisitos da ES, assim como a prototipação.

A.4 Construção do QMaC da atividade de projeto de interação
Ferré (2005) menciona que o projeto de interação é a atividade menos definida
dentre as atividades listadas da IHC. Embora existam inúmeros enfoques, as
abordagens são bem diferentes para cada referência bibliográfica usada em seu
estudo. Apesar disso, há um consenso nas obras consultadas ao mencionar o
envolvimento constante do usuário nesta atividade e também ao sugerir que ela
deve ser alimentada por outras atividades da IHC, como as especificações de
usabilidade, por exemplo.
Esta atividade se assemelha muito com as atividades relacionadas com o projeto
da UI definidas pela ES. Nela, estão inseridas técnicas relacionadas ao projeto
visual do sistema e de como o usuário interagirá com ele.
A seguir, a análise deste tipo de atividade com os níveis de maturidade do
MPS.BR. O QMaC da atividade de projeto de interação pode ser encontrado no
Quadro 19, disponível na subseção 4.2.3.2.
 Nível G (Parcialmente Gerenciado): Gerência de Projetos (GPR)
O processo GPR está relacionado com a gestão completa do projeto, o que
inclui o seu escopo, tarefas, estimativas e recursos (SOFTEX, 2012b).
A atividade de projeto de interação se encarrega de tudo aquilo que envolve a
interação e o comportamento do sistema (FERRÉ, 2005).
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A definição da interface visual do sistema, e das maneiras como o usuário a
utilizará, faz parte do escopo do projeto. Além disso, sua definição e construção
podem ser distribuídas em tarefas e, estas tarefas, podem ser estimadas e
atribuídas a recursos. Logo, é possível identificar uma relação de colaboração clara
da atividade com este processo do MPS.BR.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível G (Parcialmente Gerenciado): Gerência de Requisitos (GRE)
O GRE tem por objetivo controlar os requisitos funcionais e não-funcionais do
projeto (SOFTEX, 2011a).
Apesar do projeto de interação retratar requisitos funcionais (a funcionalidade
com a qual o usuário irá interagir) e, possivelmente, requisitos não-funcionais (tais
como facilidade de uso e feedback de informações ao usuário), a atividade em si
não é responsável por coletar e analisar estes requisitos.
Como Ferré (2005) menciona, esta é uma atividade de projeto que envolve a
construção do modelo de interação preocupada com os detalhes visuais da interface
do sistema.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível F (Gerenciado): Aquisição (AQU)
O processo AQU tem por objetivo gerenciar a aquisição de sistemas e serviços
de terceiros. Em nenhum momento, o Guia Geral de Software (SOFTEX, 2012b) e o
Guia de Implementação – Parte II (SOFTEX, 2011b) abordam a questão de interface
com o usuário e respectivo detalhamento das telas desta interface.
O processo AQU trata da questão visual de maneira mais abstrata, no nível de
requisitos funcionais do sistema.
Não é possível, portanto, enxergar uma relação de colaboração da atividade
com este processo.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível F (Gerenciado): Garantia da Qualidade (GQA)
Com relação ao GQA que prima pela garantia da qualidade da organização, o
Guia de Implementação – Parte II diz: “todos os produtos de trabalho dos processos
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de software em uso pela organização – sejam eles o de desenvolvimento,
manutenção ou de apoio – podem ser considerados” (SOFTEX, 2011b, p.38).
O projeto de interação permite a construção de um modelo da relação que o
usuário terá com o sistema através das telas e de sua utilização. Este modelo
possibilita validar requisitos funcionais e não-funcionais definidos por atividades
anteriores. A árvore de menus (SHNEIDERMAN, 1998), por exemplo, é uma técnica
desta atividade que pode ser aplicada para validar se as funcionalidades estão
corretamente agrupadas e listadas no sistema.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (Gerenciado): Medição (MED)
Como já mencionado, o propósito de MED é dar apoio à organização em busca
de seus objetivos, auxiliando na tomada de decisão ao prover medidas relacionadas
a projetos e produtos desenvolvidos (SOFTEX, 2011b).
Analisando a definição do processo e seus resultados esperados, não foi
possível encontrar relação com a atividade de projeto de interação.
Poder-se-ia argumentar que, no resultado MED3, que se refere a procedimentos
de coleta, as técnicas de projeto de interação poderiam ser aplicadas. Entretanto,
não está claro na definição da atividade este tipo de função. Também não há indício
de sua utilização nas sugestões de implementação (SOFTEX, 2011b) para este
resultado esperado.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível D (Largamente Definido): Desenvolvimento de Requisitos (DRE)
Como já mencionado, o propósito do DRE é desenvolver os requisitos do
sistema, que inclui atividades de elicitação, análise, validação e comunicação das
necessidades do cliente além da definição de requisitos funcionais e não-funcionais
do produto (SOFTEX, 2011d).
A atividade de projeto de interação se relaciona com a atividade de projeto da
ES, não estando relacionada diretamente com as atividades da engenharia de
requisitos. Muitos dos requisitos podem vir a ser representados por modelos nos
quais os modelos mentais do projeto de interação se encaixam, mas estes modelos
são a consolidação da visão do projeto do sistema, estando relacionada a atividade
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de projeto (design) e não com a atividade de engenharia de requisitos da ES.
Portanto, não há a necessidade de se incluir o DRE no QMaC desta atividade da
IHC.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível D (Largamente Definido): Integração do Produto (ITP)
O propósito do ITP é integrar componentes do produto consolidando-os em um
produto único final, consistente com seu projeto (design), que atenda aos requisitos
funcionais e não-funcionais pré-estabelecidos (SOFTEX, 2011d).
A menção da palavra “projeto” (no sentido de design da solução) na definição do
processo já dá indícios que a atividade de projeto de interação possa beneficiar o
processo. O resultado esperado PCP1, que, segundo SOFTEX (2011d), deve
objetivar uma estratégia de integração que atenda ao projeto (design) e requisitos
especificados, corrobora a visão de que as técnicas deste tipo de atividade podem
auxiliar ao permitirem uma análise do projeto de interação dos componentes e da
integração deles.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (Largamente Definido): Projeto e Construção do Produto (PCP)
O propósito do PCP é o projeto e construção do produto propriamente dito
(SOFTEX, 2011d). No próprio propósito do processo já é possível identificar uma
relação clara com a atividade de projeto de interação.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (Largamente Definido): Validação (VAL)
O processo VAL objetiva garantir que o produto ou componente estejam de
acordo com o esperado quando da sua utilização em ambiente real para o qual foi
desenvolvido (SOFTEX, 2011d).
Ferré (2005) associou este tipo de atividade à atividade de projeto da ES, não
relacionando-a com atividades na qual a colaboração seria evidente, como a
validação de requisitos (engenharia de requisitos) e a atividade de avaliação.
Seguindo, portanto, a classificação de Ferré (2005), não é possível notar
colaboração desta atividade com o processo VAL. Entretanto, é importante ressaltar
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que os modelos gerados por esta atividade podem subsidiar outras atividades, como
prototipação, por exemplo, que deve seguir os modelos criados pelo projeto de
interação para a geração do protótipo que será validado junto ao usuário final.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível D (Largamente Definido): Verificação (VER)
Cabe ao processo VER, verificar se os produtos de trabalho e/ou componentes
atendem ao que foi especificado (SOFTEX, 2011d).
SOFTEX (2011d, p.52) descreve a intersecção deste processo com os demais,
entre eles, o PCP: “(...) está presente no resultado esperado referente à
implementação e verificação, de acordo com o que foi especificado no projeto
(design) dos componentes do produto (...)”
O processo VER é interno na organização, possibilita verificar se todos os
componentes condizem com os requisitos e com seus modelos previamente
elaborados. Assim, é possível notar que a atividade de projeto de interação colabora
com este processo.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível C (Definido): Gerência de Decisões (GDE)
"O propósito do processo GDE é analisar possíveis decisões críticas usando um
processo formal, com critérios estabelecidos, para avaliação das alternativas
identificadas” (SOFTEX, 2012b, p.45).
Não há indícios de que a atividade de projeto de interação possa beneficiar o
processo GDE, apesar de menção de técnicas com a prototipação e o brainstorming
(SOFTEX, 2011e) na análise de alguns resultados esperados. Este menção é mais
próxima das atividade de validação de requisitos e avaliação da ES do que da
atividade de projeto na qual o projeto de interação está inserido.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível C (Definido): Gerência de Riscos (GRI)
O processo GRI trata do ciclo de vida do risco em nível organizacional e de
projeto (SOFTEX, 2012b).
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Analisando este propósito e os resultados esperados, não é possível identificar
que a atividade de projeto de interação possa colaborar com este processo.
# Incluir no QMaC? Não.

Por se tratar de uma atividade relacionada com o projeto (design) do sistema, o
projeto de interação não apresenta relação com processos do MPS.BR relacionados
a requisitos do sistema, tais como o GRE, do nível G de maturidade e o DRE, do
nível D. Nível D que é o nível no qual se concentra a maior parte da colaboração
identificada, com os processo ITP, PCP e VER, todos processos que podem se
beneficiar dos modelos gerados pelo projeto de interação.

A.5 Construção do QMaC da atividade de avaliação de usabilidade
Dentre os grupos de atividade da IHC descritos por Ferré (2005) existe a
avaliação, na qual se encontra a atividade de avaliação de usabilidade. O autor
descreve 3 tipos de subatividades dentro dela: avaliação por especialistas (sem a
necessidade do usuário final), testes de usabilidade (com a necessidade do usuário
final) e estudo de acompanhamento de sistemas instalados. Todas elas
compartilham a mesma característica: apresentam uma relação direta com a
atividade de avaliação da ES. Porém, a atividade de avaliação por especialistas tem
um comportamento especial: também se relaciona com a atividade de validação de
requisitos da atividade de engenharia de requisitos da ES. Por isso, esta
subatividade foi considerada separadamente e sua análise é descrita na seção A.6
deste apêndice.
Ferré (2005) compartilha a visão de Benyon (2010) segundo a qual a avaliação
deve fazer parte de todo o processo de construção do software, desde a sua
concepção até a sua entrega. Segundo os autores, o que deve variar é a técnica de
avaliação, os recursos a serem empregados e o grau de formalidade exigida.
Ferré (2005) cita a ISO 13407 (ISO, 1999) para listar as finalidades da avaliação:
proporcionar retroalimentação para o projeto, avaliar se os objetivos do usuário e da
organização foram alcançados e monitorar o uso do sistema no longo prazo.
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A seguir, a análise da colaboração da avaliação de usabilidade com os
processos do MPS.BR. O QMaC da atividade de avaliação de usabilidade pode ser
encontrado no Quadro 20, disponível na subseção 4.2.3.2.
 Nível G (Parcialmente Gerenciado): Gerência de Projetos (GPR)
Conforme já mencionado, o propósito do GPR é estabelecer planos para definir
atividades, recursos, prazos, custos e responsabilidade inerentes ao projeto
(SOFTEX, 2011a).
Não há menção sobre a atividade de avaliação no propósito do processo,
tampouco nos resultados esperados. A avaliação de usabilidade e os recursos a
serem envolvidos no projeto podem ser estimados e considerados nos documentos
de plano de projeto e cronograma. Porém, isso não explicita uma colaboração direta
da atividade para com o processo GPR.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível G (Parcialmente Gerenciado): Gerência de Requisitos (GRE)
SOFTEX (2012b, p.29) descreve, entre outras responsabilidades do GRE, “(...)
identificar inconsistências entre os requisitos, planos do projeto e produtos de
trabalho do projeto (...)”.
Ao analisar o resultado esperado GRE2, SOFTEX (2011a) menciona que o
requisito deve ser avaliado e sugere o uso de checklists para verificar se o requisito
especificado condiz com aquilo que foi analisado anteriormente.
Estes menções, deixam clara a utilidade da atividade de avaliação de
usabilidade para o processo GRE, que pode se beneficiar da aplicação de técnicas
desta atividade para validar se requisitos de usabilidade foram entendidos e
especificados corretamente.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (Gerenciado): Aquisição (AQU)
“O propósito do processo AQU é gerenciar a aquisição de produtos que
satisfaçam às necessidades expressas pelo adquirente” (SOFTEX, 2012b, p.30).
Para satisfazer as necessidades do adquirente, é necessário que o produto
passe por algum tipo de avaliação que verifique se o desejado foi realizado. O
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resultado esperado AQU1 corrobora esta ideia ao mencionar que critérios de
aceitação do produto devem ser definidos e o resultado AQU3 o complementa ao
mencionar que estes critérios previamente definidos devem ser avaliados.
A partir desta análise é possível dizer que a atividade de avaliação de
usabilidade colabora com o processo AQU.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (Gerenciado): Garantia da Qualidade (GQA)
O processo GQA visa garantir que produtos de trabalho e processos estejam em
conformidade com aquilo que foi previamente estabelecido (SOFTEX, 2012b).
Segundo SOFTEX (2011b), os seus objetivos principais são: avaliar objetivamente
processos, produtos e serviços, identificar e documentar não-conformidades e
assegurar que serão corrigidas e informar todos os envolvidos sobre as suas
atividades.
Em GQA1 (SOFTEX, 2012b, p.32), é mencionado que “(...) a aderência dos
produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada
objetivamente(...)”. Avaliar objetivamente é o objetivo da atividade de avaliação de
usabilidade, o que permite dizer que esta atividade colabora com o processo GQA.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível F (Gerenciado): Medição (MED)
O objetivo do processo MED é cuidar de todo o ciclo de vida de uma medição,
desde a coleta, análise, armazenamento, definição de procedimentos e comunição
das medições (SOFTEX, 2012b).
Analisando o próposito do processo e seus resultados esperados tanto em
SOFTEX (2012b) quanto em SOFTEX (2011b), não foi possível encontrar referência
explícita da utilização de técnicas de avaliação de usabilidade. Apesar disso, em
MED3 e MED4 há menção a definição de procedimentos e ferramentas de coleta e
análise de resultados (SOFTEX, 2011b). Esta menção já basta para se notar a
colaboração que técnicas de avaliação de usabilidade possam oferecer ao processo
MED.
# Incluir no QMaC? Sim.
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 Nível D (Largamente Definido): Desenvolvimento de Requisitos (DRE)
"O propósito do processo DRE é definir os requisitos do cliente, do produto e dos
componentes do produto” (SOFTEX, 2012b, p.39).
Observando apenas esta definição, não é possível enxergar relação de
colaboração. Apesar de haver menção a validação de requisitos em alguns
resultados do processo, não é possível associá-la à atividade de avaliação de
usabilidade (segundo o estudo de Ferré (2005), apenas uma subatividade desta
atividade, a avaliação por especialistas, que será tratada separadamente na
subseção A.6, possui relação com a validação de requisitos).
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível D (Largamente Definido): Integração do Produto (ITP)
Como já mencionado, o propósito do processo ITP é gerenciar a integração
entre componentes garantindo que um produto consistente com o que foi
especificado seja produzido (SOFTEX, 2012b).
Não é possível encontrar indícios de colaboração da atividade de avaliação de
usabilidade com este propósito de processo, tampouco com os seus resultados
esperados, que mencionam a aplicação de validação e avaliação em vários
momentos, mas sempre com o foco de validação e avaliação da integridade
resultante da integração dos componentes.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível D (Largamente Definido): Projeto e Construção do Produto (PCP)
O foco de PCP é o projeto e construção do produto conforme especificado
(SOFTEX, 2012b). Analisando o seu propósito e seus resultados esperados, não foi
possível encontrar pontos em que a atividade de avaliação de usabilidade possa
colaborar com o processo.
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível D (Largamente Definido): Validação (VAL)
“O propósito do processo VAL é confirmar que um produto ou componente do
produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para qual foi
desenvolvido” (SOFTEX, 2012b, p.42).
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A declaração do propósito do processo já deixa claro que ele pode se beneficiar
da atividade de avaliação de usabilidade. Ferré (2005) dividiu esta atividade em 3
subatividades, sendo que, uma delas, é o estudo de acompanhamento de sistemas
instalados, que corresponde ao “ambiente para qual foi desenvolvido” da definição
do propósito do processo. Porém, não é apenas esta subatividade que deve
colaborar com o processo, as outras, testes de usabilidade e avaliação por
especialistas também podem beneficiar o processo VAL.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (Largamente Definido): Verificação (VER)
Como já mencionado, o processo VER preocupa-se com a confirmação de que
cada produto de trabalho atenda aos requisitos previamente definidos (SOFTEX,
2012b).
Avaliando os resultados esperados e as sua sugestões de implementação,
conforme em SOFTEX (2011d), é possível detectar que técnicas de avaliação de
usabilidade serão úteis, mas, as técnicas mencionadas, como a inspeção, por
exemplo, são da subatividade de avaliação por especialistas. As técnicas das outras
subatividades não são mencionadas nos resultados esperados e sugestões de boas
práticas. A ausência destas menções faz sentido, uma vez que os testes de
usabilidade necessitam da participação direta de usuários finais (e o processo VER
é um processo interno da organização) e o estudo de acompanhamento de sistemas
instalados necessita que o sistema já esteja em produção (fugindo do foco do
processo VER).
Assim, para a atividade de avaliação de usabilidade, não há colaboração
detectada (embora ela aparecerá na próxima análise, referente à avaliação de
usabilidade por especialistas).
# Incluir no QMaC? Não.
 Nível C (Definido): Gerência de Decisões (GDE)
O GDE diz respeito ao estabelecimento de um processo formal para a tomada
de decisão relacionada a algum problema da organização (SOFTEX, 2012b).
Embora não haja menção de técnica da atividade de avaliação de usabilidade
nos resultados esperados (como acontece com a prototipação), é possível inferir que
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há colaboração pela própria definição do resultado esperado GDE5: “Os métodos de
avaliação das alternativas de solução são selecionados de acordo com a viabilidade
de aplicação” (SOFTEX, 2012b, p.45). Técnicas de avaliação de usabilidade podem
ser empregadas visando concluir a alternativa mais viável para determinado
problema envolvendo aspectos de usabilidade, alimentando, assim, o processo
GDE.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível C (Definido): Gerência de Riscos (GRI)
O GRI trata da identificação, análise, tratamento e mitigação de riscos, tanto em
nível organizacional como em nível de projeto (SOFTEX, 2012b).
Assim como na prototipação, a atividade de avaliação de usabilidade pode ser
utilizada para identificar riscos oriundos de funcionalidades e usabilidade do sistema,
esteja ele em uso, ou não.
# Incluir no QMaC? Sim.

A avaliação de usabilidade tende a colaborar com aqueles processos do
MPS.BR relacionados com validação, como é o caso de GRE (nível G), AQU (nível
F) e VAL (nível D), com detecção de não-conformidades, como é o caso de GQA e
GRI, dos níveis F e C, respectivamente e com processos na qual a avaliação
beneficie decisões organizacionais, como é o caso do GDE (nível C).

A.6 Construção do QMaC da atividade de avaliação de usabilidade,
subatividade de avaliação por especialistas
Em seu texto, Ferré (2005) não considera a avaliação de usabilidade por
especialistas como um tipo de atividade, mas como uma subatividade de avaliação
de usabilidade. Nesta análise, optou-se por considerá-la como uma outra atividade
separadamente, pois, pela própria análise de Ferré (2005), esta subatividade
apresenta um comportamento diferente da atividade principal ao se relacionar com a
atividade de validação de requisitos da ES.
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Esta diferenciação se reflete em dois processos do MPS.BR: o DRE e o VER.
Nos demais processos, a análise é a mesma já realizada para atividade de avaliação
de usabilidade. O QMaC da atividade de projeto de interação pode ser encontrado
no Quadro 21, disponível na subseção 4.2.3.2.
A seguir, a análise destes processos.
 Nível D (Largamente Definido): Desenvolvimento de Requisitos (DRE)
"O propósito do processo DRE é definir os requisitos do cliente, do produto e dos
componentes do produto” (SOFTEX, 2012b, p.39).
Observando apenas esta definição, não é possível enxergar relação de
colaboração. Entretanto, SOFTEX (2102b, p.39) define o resultado esperado DRE7
como “os requisitos são validados”. Validar os requisitos implica em empregar
alguma técnica de validação de requisitos, que é exatamente a atividade da ES com
a qual a avaliação por especialistas está vinculada (FERRÉ, 2005).
Por este motivo, ao contrário da avaliação de usabilidade, neste caso, há
colaboração com este processo.
# Incluir no QMaC? Sim.
 Nível D (Largamente Definido): Verificação (VER)
Conforme já mencionado na análise da avaliação de usabilidade, o processo
VER é um processo de verificação interno à organização e que se refere à validação
de requisitos nas etapas de desenvolvimento do sistema. SOFTEX (2011d) sugere,
por exemplo, a prática de inspeção e walkthroughs para verificação dos
componentes e produtos de trabalho.
Assim, neste caso, é possível identificar relação de colaboração da atividade
com o processo.
# Incluir no QMaC? Sim.

O diferencial das avaliações de usabilidade por especialistas, em relação às
demais avaliações de usabilidade, é a associação desta com atividades de validação
de requisitos da ES (FERRÉ, 2005). Esta associação possibilita identificar uma
relação clara de colaboração com aqueles processos do MPS.BR que referem-se

141

explicitamente à requisitos, com os processos DRE e VER, do nível D de
maturidade. As demais relações de colaboração, já detectadas na análise de
avaliação de usabilidade, também permanecem, uma vez que a avaliação de
usabilidade por especialistas é uma subatividade da atividade de avaliação de
usabilidade.
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ANEXO A – Critérios para catalogação de técnicas da IHC
Além de categorizar as técnicas em grandes grupos de atividades e relacionar
tais atividades à área de ES, Ferré (2005) também as classificou seguindo os
seguintes critérios:
 Necessidade de participação de usuários: como a participação do usuário é
um dos pontos chave do projeto centrado no usuário, ponto focal das técnicas da
IHC analisadas, Ferré (2005) sugere catalogá-las de maneira binária: usuários
participam ou não participam da técnica;
 Nível de formação em IHC necessário para o engenheiro de software aplicar a
técnica: Ferré (2005) sugere uma escala de 4 níveis com relação a necessidade de
formação do aplicador da técnica: muito alto, que significa que o aplicador deve
possuir vasta experiência na área de IHC; alto, que significa um perfil combinado de
ES e IHC, sendo necessário um extenso treinamento ao avaliador nesta última área;
médio, no qual o avaliador necessita uma formação intermediária nas áreas e baixo,
no qual o avaliado necessita de uma formação básica em IHC para poder aplicar a
técnica;
 Grau de aplicabilidade: refere-se a amplitude de aplicações da técnica com
relação aos tipos de projeto. Uma técnica com grau alto deve atender aos mais
diversos tipos de projetos. Uma técnica com grau médio atende variados tipos de
projetos, mas pode não servir para alguns outros tipos. Finalmente, uma técnica com
grau baixo, atende apenas a projetos específicos;
 Proximidade da técnica a termos e definições da ES: este critério refere-se
aos princípios que embasam a técnica e como estes se relacionam com os da área
de ES. Um grau alto implica que engenheiros de software já estão habituados com
os termos e conceitos utilizados na técnica e que, portanto, ela será bem
compreendida por eles. Um grau médio significa que, embora a técnica tenha sido
concebida com termos distantes da área de ES, é possível que os seus profissionais
ainda entendam as suas definições, possivelmente necessitando adequar-se a
algumas delas. Um grau baixo significa que os termos e definições estão tão
distantes da área de ES que mesmo um profissional bem treinado tenha dificuldade
em interpretá-la e aplicá-la;
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 Grau de contribuição da técnica comparado com o esforço para implementála: este atributo refere-se a qualidade da usabilidade detectada no produto final
resultado da aplicação da técnica em comparação com o esforço utilizado para
aplicá-la. Pode ser: alto, médio e baixo. Ferré (2005) não descreve como fazer a
mensuração deste critério, apenas apresenta-o e utiliza-o na catalogação das
técnicas analisadas em seu estudo;
 Representatividade no campo de IHC: representa o quão comum é a
aplicação desta técnica na área de IHC. Para esta análise, Ferré (2005) utilizou o
número de referências consultadas com relação as técnicas, apresentando uma
escala numérica de 1 a 6, quanto mais autores citando a técnica, maior o seu valor
na escala de representatividade.
O autor consolidou estes critérios em um único atributo ao qual chamou de
valoração de utilidade da técnica, que pode apresentar os seguintes valores:
 Muito útil: técnicas que possuam grau de contribuição alto com relação ao
esforço para implementá-las; que não exijam um nível de formação alto; que tenham
um grau de aplicabilidade médio ou alto; que tenham proximidade alta com a ES ou
tenham um grau de representatividade na IHC maior do que 3;
 Útil: técnicas que possuam grau de contribuição alto com relação ao esforço
para implementá-las, independentemente dos demais critérios; ou técnicas que
possuam grau de contribuição médio com relação ao esforço para implementá-las e
que atendam a ao menos um dos seguintes critérios: a aplicabilidade seja de grau
médio ou alto ou haja participação de usuários na técnica e o grau de
representatividade na IHC seja maior do que 3,
 Pouco útil: técnicas que não atendam aos requisitos descritos acima são
atribuídas a esta classificação.

