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Resumo 
 

 

Mello, V. A., Estudo e Aplicação de um Modelo de Avaliação da Qualidade de Software, 
Departamento de Ciência da Computação, Campus Catalão, UFG, Catalão, Brasil, 2006, 
100p. 

 

A adoção de melhorias na qualidade dos processos de software reflete 

diretamente na qualidade dos produtos de software, sendo que, com o desenvolvimento 

destas práticas os problemas que afetam a Engenharia de Software são minimizados ou até 

mesmo eliminados. Para se trabalhar a aplicação e avaliação da qualidade dos processos 

de software estabelece-se a teoria que envolve o modelo de avaliação da qualidade dos 

processos de software CMM (Capability Maturity Model), sendo este, a base do 

questionário desenvolvido para a divulgação da pesquisa. O CMM é apenas um entre os 

vários modelos de avaliação e desenvolvimento de processos de software de qualidade 

existentes. Com o intuito de disponibilizar uma visão ampla destes modelos, realiza-se 

uma comparação do CMM com o Trillium, Bootstrap, Extreme Programing e o Scrum. 

Através da fundamentação do modelo a ser utilizado para o desenvolvimento do 

questionário, há a necessidade de estabelecer a pesquisa. Para o estabelecimento da 

mesma, alguns passos básicos são seguidos, entre eles, tem-se como base a teoria de 

desenvolvimento da pesquisa incluindo a medição desta, apresentação do questionário 

com base no CMM, aplicação do questionário e por fim a divulgação dos resultados. Para 

aplicação do questionário utiliza-se um sistema on-line, onde os membros da organização 

respondem as perguntas sem sofrerem nenhuma interferência por parte de quem esta 

aplicando a pesquisa. Já a divulgação dos resultados de cada organização é apresentada 

através de gráficos comparativos, sendo que as organizações recebem nomes fictícios, não 

sendo estas identificadas. 

 

 

Palavras-Chave: Qualidade do Produto de Software, Qualidade dos Processos de 

Software, CMM (Capability Maturity Model). 
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Capítulo 1 

 

Introdução  

 

 

1.1 Motivação 

 

A importância dos sistemas computacionais na atualidade é inquestionável, sendo que 

sua abrangência cresce a cada dia, percebe-se então, uma grande necessidade, das diversas 

áreas de atividade (ex. Indústria, Comércio, entre outros), por softwares que auxiliem no 

desenvolvimento de suas tarefas, tornando-as mais simples, seguras e ágeis. 

Com o crescimento do mercado de software, surge a necessidade de se desenvolver 

sistemas de qualidade assegurada, que satisfaçam e atendam o mercado [Colombo, 2004]. 

Paralelo a isto, diversos paradigmas, normas e modelos de qualidade de software são 

desenvolvidos, estudados e estabelecidos (ex. ISO/IEC 9126, ISO/IEC 15504, CMM, entre 

outras).  

A busca pela qualidade de software pode ser justificada através de pesquisas, que, de 

acordo com [Bartié, 2002] são descritas da seguinte forma: 

• Mais de 30% dos projetos são cancelados antes de serem finalizados. 

• Mais de 70% dos projetos falham nas entregas das funcionalidades esperadas. 

• Os custos extrapolam em mais de 180% os valores originalmente previstos. 

• Os prazos excedem em mais de 200% os cronogramas originais. 

 

Um dos paradigmas de qualidade de software adotados atualmente é o orientado aos 

processos, onde, a organização, clientes e os usuários são beneficiados. A organização, ao 

estabelecer processos de software de qualidade, passa a conhecer melhor sua realidade, 

aumentando assim a produtividade. O cliente e os usuários passam a visualizar, 
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antecipadamente, a qualidade dos produtos, diminuindo drasticamente as incertezas quanto ao 

produto [SOFTEX, 2004]. 

 

 

1.2 Objetivo 

 

Os objetivos deste trabalho seguem-se delineados da seguinte maneira: 

• Apresentar os conceitos de qualidade de software, abordando à Qualidade dos 

Produtos de Software e a Qualidade dos Processos de Software; 

• Desenvolver a teoria que envolve CMM (Capability Maturity Model), sendo este 

um modelo de avaliação da Qualidade dos Processos de Software; 

• Comparar o CMM com outras metodologias de desenvolvimento de software; 

• Desenvolver uma pesquisa de avaliação da Qualidade dos Processos de Software 

das organizações desenvolvedoras de software, bem como a apresentação dos 

resultados da mesma; 

 

 

1.3 Estrutura 

 

A estrutura deste trabalho se resume em alguns conceitos abordados na literatura da 

área de qualidade de software. Tais conceitos se restringem à qualidade dos produtos e dos 

processos de software, que são contemplados através de métodos de avaliação dos mesmos. 

No segundo capítulo, aborda-se alguns conceitos da Qualidade dos Produtos de 

Software, estes são retratados pela norma ISO/IEC 9126. A Qualidade dos Processos de 

Software é introduzida através dos conceitos e de uma breve comparação de alguns métodos 

de avaliação. 

O terceiro capítulo se desenvolve a partir da teoria do modelo de avaliação da 

qualidade dos processos de software CMM (Capability Maturity Model), sendo esta composta 

de uma breve introdução, histórico do modelo, a situação do mesmo no Brasil, a estrutura 

básica do modelo e por fim os níveis de maturidade. Os quatro primeiros pontos abordados 
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trazem uma perspectiva do que vem ser o CMM, em qual contexto tal se encere, 

proporcionando uma visão geral do modelo.  Já na parte dos níveis de maturidade verifica se 

os detalhes da estrutura interna do modelo, onde, além de apresentar os níveis de maturidade 

que cada organização pode alcançar, dentro do modelo de avaliação, apresenta-se as práticas 

chave, que são basicamente os processos que devem ser estabelecidos nas organizações para 

se alcançar um determinado nível de maturidade. 

O quarto capítulo apresenta uma comparação do modelo de avaliação da qualidade 

dos processos de software CMM (Capability Maturity Model), com relação a outras 

metodologias de desenvolvimento de software. O princípio básico de comparação entre os 

modelos é estabelecido com relação a modalidade em que estes se inserem, esta por sua vez 

compreende a metodologia Tradicional e Ágil. Dentro da metodologia tradicional será 

apresentado o CMM, Trillium e o Bootstrap. Já com relação à metodologia Ágil tem se o 

Extreme Programing e o Scrum.  

O quinto capítulo aborda toda a realização da pesquisa, sendo esta destinada a 

avaliação da qualidade dos processos de softwares das organizações. O desenvolvimento da 

pesquisa será fundamentado dentro de uma teoria de desenvolvimento de pesquisas, seguindo 

assim, os passos apresentados na fundamentação teórica. 

O Anexo 1 apresenta um manual de utilização do sistema de divulgação da pesquisa, 

onde todas as funcionalidades do mesmo são apresentadas. O manual apresenta um “passo a 

passo” dos processos que podem ser realizados dentro do sistema, facilitando assim o 

entendimento do sistema. 
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Capítulo 2 

 

Qualidade de Software 

 

 

Segundo [Ferreira,1986] qualidade é: 

 

“Propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas capaz de distingui-
las das outras e de lhes determinar a natureza. Numa escala de valores, qualidade 
que permite avaliar e, conseqüentemente, aprovar, aceitar ou recusar, qualquer 
coisa.”  

 

Ainda reportando a [Ferreira, 1986] pode-se observar a definição de software: 

 
“Em um sistema computacional, o conjunto dos componentes que não fazem 
parte do equipamento físico propriamente dito e que incluem as instruções e 
programas (e os dados a eles associados) empregados durante a utilização do 
sistema.” 

 

As definições acima são aceitáveis quando tratadas separadamente, mas quando 

fala-se de qualidade de software, os conceitos se tornam mais complexos, e não podem ser 

definidos de maneira simples [Somerville, 2000]. 

Para compreender os princípios da qualidade de software, algumas definições se 

fazem necessárias: 

1° - Conformidade a requisitos funcionais e de desempenho, explicitamente 

declarados a padrões de desenvolvimento documentados e a características 

implícitas que são esperadas de todo software profissional desenvolvido [Pressman, 

1995]. 

2° - Capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e implícitas. Onde as 

explícitas são expressas na definição dos requisitos, já as implícitas não são 

expressas nos documentos de requisitos, mas tornam-se essenciais para os usuários 

[Colombo, 2004].  
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Com o intuito de se apresentar uma análise detalhada da qualidade do software, 

duas perspectivas devem ser levadas em consideração, a qualidade dos produtos de 

software e a qualidade dos processos do software. 

 

 

2.1 Qualidade dos Produtos de Software  
 

A avaliação da qualidade do produto de software consiste no exame do produto 

final, resultante do processo de desenvolvimento, ou de produtos intermediários a tal 

processo. A avaliação contém procedimentos que compõem-se de métodos de análise 

estatística. Por exemplo, verificação de documentos do usuário, e de análise dinâmica, 

como teste de integração, teste de desempenho, teste de aceitação e execução dos 

programas [Colombo, 2004]. 

Com o objetivo de formalizar a avaliação da qualidade do produto de software, 

algumas normas foram desenvolvidas, um exemplo disto é a norma ISO/IEC 9126. A 

norma ISO/IEC 9126 define um modelo de qualidade que é subdividido em duas partes: 

modelo de qualidade para características externas e internas e modelo de qualidade em uso. 

Sendo que, todos os aspectos da norma ISO/IEC 9126 são tratados nos relatórios [ISO/IEC 

9126-1, 2001], [ISO/IEC 9126-2, 2001], [ISO/IEC 9126-3, 2001] e [ISO/IEC 9126-4, 

2001]. 

O modelo de qualidade para características externas e internas divide-se em seis 

características que se subdividem entre si. Para melhor definir e demonstrar tais divisões e 

subdivisões, observar a Figura 2.1 e as Tabelas 2.1 e 2.2. 

O modelo de qualidade em uso busca atingir as metas específicas de cada usuário, 

como efetividade, produtividade, segurança e satisfação. Uma observação mais detalhada 

das características deste modelo podem ser visualizadas na Figura 2.2 e na Tabela 2.3.  
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Figura 2.1:Características e Subcaract. Externas e Internas da norma ISO/IEC 9126 

 

 

 

 

Característica Definição 
Funcionalidade Um conjunto de funções que cobrem as necessidades explicitas ou implícitas. 

Confiabilidade 
Evidencia de que o software manteve seu nível de desempenho ao longo do tempo 
sob condições estabelecidas. 

Usabilidade 
Esforço necessário para utilizar um software, seguido do julgamento individual do 
uso do software por grupos de usuários explícitos ou implícitos.   

Eficiência 
Quantidade de recursos utilizados é compatível com o nível de desempenho 
estabelecido. 

Manutenibilidade Esforço necessário para realizar correções, atualizações e alterações.  

Portabilidade 
Capacidade de um software ser utilizado em diversas plataformas, ser transferido 
de um ambiente para outro, sem que isso proporcione grandes esforços. 

Tabela 2.1:Características Externas e Internas da norma ISO/IEC 9126 
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Característica Subcaracterística Descrição 

Adequação 
Conjunto de funções necessárias ao desenvolvimento 
das tarefas. 

Acurácia Geração de resultados ou efeitos corretos. 
Interoperabilidade Capacidade de interação com outros sistemas. 
Segurança de acesso  Poder de evitar acesso não autorizado. 

Funcionalidade 

Conformidade 
Estar de acordo com as normas, regulamentos e 
convenções. 

Maturidade Freqüência de falhas. 

Tolerância a Falhas 
Nível de desempenho constante, mesmo em casos de 
falhas. 

Recuperabilidade Capacidade de se recuperar dados após alguma falha. 
Confiabilidade 

Conformidade 
Manter todas as funções do sistema dentro dos 
conformes, mesmo após alguma falha. 

Inteligibilidade 
As funções são apresentadas, visando o maior 
entendimento de suas funcionalidades. 

Apreensibilidade Fácil aprendizado. 
Operacionalidade Fácil de operar e controlar as operações. 

Atratividade 
O sistema estimula o interesse na realização de 
operações.  

Usabilidade 

Conformidade 
O sistema se encontra conforme as necessidades 
especificadas por seus usuários. 

Comportamento em rel. 
ao tempo Tempo de resposta e de processamento do sistema. 
Comportamento em rel. 
aos recursos  Qualidade dos recursos Utilizados. 

Eficiência 

Conformidade O nível de desempenho corresponde ao desejado. 
Analisabilidade Facilidade de diagnosticar problemas e suas causas. 
Modificabilidade Facilidade de alteração e remoção de defeitos. 
Estabilidade Ausência de riscos de efeitos inesperados. 

Manutenibilidade 

Testabilidade Facilidade de ser testado. 
Adaptabilidade Poder de se adaptar a diferentes ambientes. 
Capacidade de ser 
instalado Facilidade de instalação.  
Capacidade de ser 
substituído Facilidade de ser substituído por outro software. 

Portabilidade 

Conformidade 
 Estar dentro dos padrões ou convenções de 
portabilidade. 

Tabela 2.2:Subcaracterísticas Externas e Internas da norma ISO/IEC 9126 

 

Característica Definição 

 Efetividade 
Capacidade do produto de software de atingir a metas específicas, onde tais devem 
ser realizadas com exatidão e por completo. 

 Produtividade 
Capacidade do produto de software de definir uma quantidade adequada de 
recursos em relação à efetividade alcançada. 

 Segurança Capacidade do produto de software de oferecer níveis aceitáveis de risco. 

 Satisfação 
Capacidade do produto de software de satisfazer os usuários na realização de suas 
atividades específicas.  

Tabela 2.3: Características em Uso da Norma ISO/IEC 9126 
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Figura 2.2: Características em Uso da norma ISO/IEC 9126 

 

 

2.2 Qualidade dos Processos de Software  
 

A melhoria da qualidade dos processos é assunto que muito interessa a indústria e 

há muito vem sendo discutido pela mesma. Justamente através deste interesse e discussões 

é que as primeiras idéias surgiram com o engenheiro norte-americano chamado W.E. 

Deming, que trabalhou na indústria japonesa, depois da Segunda Guerra Mundial, buscando 

a melhoria da qualidade [SOMMERVILLE 2000].  

O grande motivador da melhoria contínua da qualidade dos processos tem sido a 

alta produtividade que alcançada pelas organizações com um mínimo de desperdícios, 

proporcionando produtos de alta qualidade. 

O Mundo do Software não poderia ficar ímpar a grande necessidade de se 

melhorar a qualidade dos processos, visto que a implementação de tal paradigma leva a 

obter softwares com maior qualidade, sufocando a ocorrência de problemas, que em outras 

palavras significa a diminuição dos custos de produção e manutenção. 

Algumas normas e modelos de avaliação da qualidade dos processos de softwares, 

vêm sendo desenvolvidos atualmente. Tais normas e modelos têm sido influenciados pelos 

inúmeros projetos de software que não atingem seus objetivos e metas [Bartié, 2003]. Para 

se ter uma idéia de alguns destes modelos, pode-se observar através da Tabela 2.4, uma 

breve comparação dos pontos básicos de cada modelo apresentado. 
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Aspectos 
abordados 

NBR ISO/IEC 12207 CMM ISO 15504 

Objetivo 
 

Estabelecer uma 
terminologia 
e um entendimento 
comum para os 
processos entre todos 
os envolvidos com 
software 

Determinar a capacitação 
da organização e 
apoiar a sua evolução 
de acordo com os 
níveis estabelecidos 

Conhecer e avaliar os 
processos da organização, 
determinar a 
capacitação e 
promover a melhoria 
 

Abordagem 
 

Definição dos processos 
para aquisição, 
fornecimento, 
desenvolvimento, 
operação e 
manutenção de 
software 

Avaliação dos 
Processos, assim  
enquadrando a 
organização em um 
dos níveis de 
maturidade 
 

Avaliação dos 
processos da 
organização em 
relação a níveis de 
capacitação 
 

Organizações 
Alvo 

 

Organizações em geral 
 

Organizações que 
necessitam 
de comprovação 
formal de sua 
capacidade 

Organizações em geral 
 

Definição de 
Processos 

 

Estabelece 17 
processos, organizados 
em 3 categorias 
 

Estabelece 18 áreas 
de processos 
organizados em 5 
níveis crescentes de 
maturidade 

Estabelece 35 
processos organizados 
em 5 níveis de maturidade 
 

Flexibilidade 
nos aspectos 

definidos pelo 
modelo 

 

Classificação de 
processos pode ser 
utilizada conforme os 
objetivos da 
organização 

Níveis e áreas chave 
de processo são a 
base do modelo e não 
podem ser alterados 
 

Permite a definição de 
perfis de processo e 
práticas de acordo com 
os objetivos da 
organização 

Tabela 2.4:Comparação entre Modelos de Avaliação da QCS [Colombo, 2004] 
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Capítulo 3 

 

CMM (Capability Maturity Model) 
 

 

O intuito do CMM é capacitar as organizações, para que possam produzir 

softwares de qualidade assegurada, oferecendo consistência e previsibilidade a estes 

produtos. No entanto, para que a organização possa oferecer qualidade a seus produtos, 

segundo o CMM, deve-se estabelecer um processo de desenvolvimento de software de 

qualidade.  

O CMM tem como fundamento um modelo de maturidade para organizações, em 

que, as mesmas devem estabelecer práticas para a capacitação dos processos. A maturidade 

da organização pode ser alcançada com o fortalecimento das propriedades de ser definido, 

praticado, gerenciado, medido e controlado. A capacitação dos processos pode ser almejada 

com a busca da redução das incertezas quanto aos resultados esperados. Dentro do âmbito 

do CMM, a qualificação das organizações é estabelecida meio à realização de diversas 

práticas que compõem os processos de desenvolvimento e manutenção do software 

(planejamento, desenvolvimento, gerenciamento e manutenção).  

O modelo CMM estabelece diversas práticas, dentro de cada nível de maturidade, 

contudo, não define como tais devem ser implementadas, cabendo à organização 

determinar como executar e manter os processos de software, para que os requisitos do 

CMM sejam contemplados. As práticas estabelecidas por este modelo procuram minimizar 

os problemas de desenvolvimento de software, e ao mesmo tempo simplificar a 

comunicação entre os envolvidos com as atividades de engenharia de software, criando 

assim uma linguagem comum dos conceitos dos processos de software.  
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3.1 Histórico CMM 

 

A partir de uma iniciativa do governo federal americano, de solicitar o 

desenvolvimento de uma metodologia de avaliação do nível de capacitação de seus 

fornecedores de software, que se iniciaram os primeiros passos no desenvolvimento dos 

modelos CMM [Mark, 1993-a]. 

 O centro de pesquisa e desenvolvimento SEI (Software Engineering Institute), 

pertencente ao CMU (Carnegue Mellon University), com o intuito de suprir as necessidades 

do governo federal americano, começou o processo de propagação da estrutura de 

maturidade dos processos. Em Setembro de 1987, o SEI apresentou uma breve descrição da 

estrutura de maturidade de software e um questionário da maturidade. Entretanto, o 

questionário era visto apenas como modelo, em vez de um meio para se explorar as 

questões de maturidade dos processos [Mark, 1993-a]. Após o acumulo de experiências 

com a estrutura de maturidade do processo de software e com o questionário, em 1991 o 

SEI evolui a estrutura de maturidade dos processos de software para o Modelo de 

Capacitação e de Maturidade do Software (CMM versão 1.0). [Mark, 1993-a].  

 

3.2 CMM no Brasil 

 

A quantidade de organizações certificadas CMM é bem baixa quando comparada 

ao número de organizações que desenvolvem software. Fora do Brasil a maioria das 

organizações possuem certificação CMM nível 5, sendo que, um país que se destaca quanto 

ao nível de qualidade dos processos de software é a Índia [SOFTEX, 2004]. Além da 

concorrência, grande parte das aquisições de softwares realizadas atualmente exigem algo a 

mais, que certifique a qualidade dos processos de software da organização. Esta demanda 

se da devido a realidade do mercado nos dias atuais, onde verifica-se grande insatisfação 

dos clientes com os produtos de software, que, comumente, são de baixa qualidade e não 

atendem os requisitos [Bartié, 2002]. Algumas organizações (ex. Politec, Unitech, etc) 

desenvolvedoras de software no Brasil têm tomado iniciativas em relação à qualificação 

dos processos de software, entretanto, estas representam uma pequena fatia das 

organizações Brasileiras [SOFTEX, 2004].  
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Para se ter uma noção mais aprimorada da situação do Brasil até 2006, com 

relação ao número de organizações certificadas CMM, cabe observar a tabela 3.1 

 
 

Nível Atual 
Desde 2 3 4 5 

No 
ano 

Até o 
ano 

1997   1     1 1 
1998 1       1 2 
1999           2 
2000           2 
2001   4     4 6 
2002 3 1      4 10 
2003 16   1   17 27 
2004 6 3     9 36 
2005 15 1     16 52 
Total 41 10  1   52 

Tabela 3.1: Organizações certificadas CMM até 2005 [MCT, 2005] 

 

 

3.3 Estrutura do CMM 

 

A Estrutura do CMM é basicamente constituída pelas áreas chave, práticas chave e 

níveis de maturidade. Tal modelo por sua vez se divide em 3 áreas chave, que são, 

Gerencial, Organizacional e Engenharia. Cada área chave engloba várias praticas chave, 

sendo que cada prática chave faz parte de um determinado nível de maturidade (Esta 

estrutura pode ser visualizada na Figura 3.1). As práticas chave são de uma forma macro, a 

descrição das atividades e processos de software que uma organização deve realizar, por 

sua vez, para se alcançar determinado nível de maturidade deve se contemplar todas as 

práticas chave relacionadas a tal, sendo que a estrutura de evolução dos níveis de 

maturidade pode ser visualizada na Figura 3.2. 
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   Gerencial  Organizacional  Engenharia  

         

  Gerência de Requisitos      

  Planejamento do Projeto de 
Software     

 

  Supervisão e Acompanhamento do 
Projeto de Software     

 

  Gerência de Terceirização de 
Software     

 

  Garantia da Qualidade de Software      

 

Nível 2 

 Gerência de Configuração de 
Software     

 

         

  Coordenação entre Grupos  
Foco nos Processos da 
Organização   

Engenharia do Produto de 
Software  

 

  Gerência de Software Integrada  Programa de Treinamento   Revisão por Partes   

 
Nível 3 

    
Definição do Processo da 
Organização     

 

         

 
Nível 4  Gerência Quantitativa do Processo     

Gerência da Qualidade de 
Software  

 

         

    
Gerência de Evoluções 
Tecnológicas   Prevenção de Defeitos  

 

 
Nível 5 

   
Gerência de Evoluções dos 
Processos     

 

         

Figura 3.1 – Estrutura do CMM 

 

 

3.4 Níveis de Maturidade 

 

Os níveis de maturidade simbolizam os estágios de evolução dos processos de 

software da organização. Cada nível de maturidade indica a posição relativa à capacitação 

do processo. O nível de capacitação do processo da organização representa, a grosso modo, 

o quanto um determinado processo é capaz de alcançar seus objetivos e planos. Os níveis 

de maturidade são divididos de acordo com a Figura 3.1. Sendo que, todos os níveis de 

maturidade são tratados detalhadamente no relatório técnico [Mark, 1993-a]. 
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Figura 3.2: Níveis de Maturidade CMM 

 

 

3.4.1 Nível 1 – Inicial 

  

No nível 1, inicial, apenas as entradas e saídas do processo de software da 

organização podem ser visualizados, funcionando como uma caixa preta, conforme 

representado na Figura 3.3. Comumente, os resultados do processo de software da 

organização, são dependentes das posturas individuais, tornando assim, a visibilidade 

limitada. Não existe um ambiente organizado e estável para o desenvolvimento e a 

manutenção de software. As práticas gerenciais mínimas estão ausentes, na ocorrência de 

crises, abandonam-se os planos, pulando direto para a codificação e teste. Sendo que o 

sucesso do projeto depende totalmente do esforço heróico dos colaboradores. 

                                                                
                                                                 Melhoria 

        Contínua   
                                                                 dos Processos 
 
 
 
                                              Processo 
                                              Previsível 
 
 
 
                      Padrão,  
                     Processo 
                     Consistente     
 
 
Processo 
Disciplinado 

Inicial  
 

Nível 1 
 

Repetível  
 

Nível 2 
 

Definido 
 

Nível 3 
 

Gerenciado  
 

Nível 4 
 

Em otimização 
 

Nível 5 
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Figura 3.3: Nível 1 – Inicial 

 

Apesar das práticas gerenciais serem essenciais, geralmente, são abandonadas 

nesse nível. A capacidade dos processos é imprevisível, pois os mesmos não estão 

explicitamente definidos ou são constantemente alterados, sendo impossível prever o 

cronograma, orçamento, funcionalidades e qualidade dos produtos. 

Apesar de ser impossível aplicar práticas gerenciais nesse nível de maturidade, 

visto que o mesmo é instável, não significa que a organização não possa produzir bons 

softwares. 

 

 

3.4.2 Nível 2 – Repetitivo 

 

O nível 2, repetitivo, se diferencia do nível inicial quanto à visibilidade do 

processo de software. Tal processo passa a ter um nível básico de controle, que assegura a 

visibilidade em determinados pontos, de acordo como o explicitado na Figura 3.4. O 

processo nesse nível pode ser nomeado de efetivo, além de ser caracterizado como hábil, 

documentado, robusto, treinado, medido e com capacidade de ser melhorado. Além disto, a 

capacitação dos processos de software neste nível é realizada, projeto a projeto, sendo as 

alterações ou otimizações documentadas, executadas, testadas, praticadas e se necessário 

melhoradas. 

 

 
Figura 3.4: Nível 2 – Repetitivo 

 

Nesse nível os processos de software são baseados em casos de sucesso de 

projetos anteriores, entretanto, isso não garante o sucesso do projeto, necessitando de um 
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acompanhamento gerencial. Para se atingir o sucesso, o grupo deve se comprometer com os 

planos estabelecidos. 

Os gerentes de software acompanham custos, cronogramas e funcionalidades dos 

softwares desenvolvidos a cada projeto. A partir das análises gerenciais, padrões para os 

projetos são definidos e incluídos ao processo de software padrão da organização. Os 

padrões adotados pela organização, para os projetos de software, são estáveis, sendo 

possível repetir o sucesso de determinados projetos. 

As práticas chave do nível repetitivo são: 

• A princípio a Gerência de Requisitos estabelece práticas de coleta de 

requisitos conjuntamente com o cliente. Com as necessidades do cliente 

coletadas o projeto de software é desenvolvido e implementado. Durante todo 

o ciclo de vida do projeto de software, o grupo de GR audita os processos e 

artefatos, verificando sua conformidade com os requisitos coletados; 

• O Planejamento do Projeto de Software é desenvolvido de acordo com a 

realidade da organização. Tal processo busca estabelecer as estimativas de 

desenvolvimento do projeto de software. O processo de planejamento inclui 

etapas de estimativa do tamanho dos artefatos de software, de definição dos 

recursos necessários (hardware, software, colaboradores, etc), de identificação 

e avaliação dos riscos do software, e de negociação dos compromissos. Com as 

etapas de planejamento estabelecidas, um plano de desenvolvimento do 

software é apresentado; 

• A Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software visam 

disponibilizar informações que deslumbrem a real situação do processo de 

software, de forma que a gerência possa tomar ações efetivas. Tal processo 

pretende estabelecer revisões dos processos e artefatos de software, traçando 

uma comparação entre os resultados atuais e com o planejado, e quando na 

ocorrência de divergências, os planos são ajustados para a realidade atual. As 

atividades de supervisão e acompanhamento do projeto de software são de 

suma importância para as atividades gerenciais, servindo de fonte de 

informação para a tomada de decisões; 
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• A Gerência de Terceirização de Software propõe selecionar terceiros 

qualificados, e gerenciar as atividades dos mesmos, mantendo sempre sobre 

controle, de acordo com o planeja. A seleção dos terceiros é baseada na 

capacidade dos mesmos de realizarem os trabalhos requeridos. Desenvolve-se 

um acordo documentado que cobre as exigências técnicas e não técnicas (por 

exemplo as datas de entrega), sendo a base de controle das atividades dos 

terceiros. Os planos e as atividades são documentados. Os padrões seguidos 

pelos terceiros são compatíveis com os do contratante. O contratante 

estabelece práticas para garantir que as atividades e os artefatos de software 

dos terceiros estejam de acordo com o planejado, satisfazendo os critérios de 

aceitação; 

• A Garantia da Qualidade de Software tem como princípio fornecer 

informações reais da qualidade dos produtos e processos de software em 

desenvolvimento ao longo de todo o projeto. As informações de qualidade dos 

produtos de software são armazenadas para um melhor controle gerencial. O 

grupo de garantia da qualidade de software acompanha o desenvolvimento do 

projeto de software, estabelecendo melhorias nos planos, padrões e 

procedimentos para agregar valor ao projeto de software e então satisfazer as 

necessidades e as políticas da organização. O grupo de garantia da qualidade 

de software revisa as atividades do projeto e examina os artefatos de software, 

durante todo o ciclo de vida do software. Problemas de não conformidade são 

resolvidos primeiramente, e se possível, dentro do projeto de software; 

• A Gerência de Configuração de Software busca estabelecer e manter a 

integridade dos produtos do projeto de software ao longo de todo ciclo de vida 

do mesmo. Realiza se um controle sistemático das mudanças, mantendo e 

acompanhando a integridade das configurações ao longo de todo o ciclo de 

vida do software. A gerência de configuração do software não inclui apenas os 

produtos entregues ao cliente, cobrindo todos os processos da organização; 
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3.4.3 Nível 3 – Definido 

 

No nível 3, definido, a visibilidade dos processos de software é total. A caixa preta 

passa a ser uma caixa aberta, de acordo com o indicado na Figura 3.5. Todas as fases do 

processo nesse nível estão documentadas, sendo utilizados (ou modificados quando 

necessário) para auxiliar os gerentes de software e o pessoal técnico, de forma efetiva. 

Todos os envolvidos no projeto estão cientes de suas responsabilidades e totalmente 

capacitados para a realização de suas atividades. 

 

 
Figura 3.5: Nível 3 – Definido 

 

Para cada projeto de software, a organização passa por uma fase de adequação 

com o projeto, todavia o processo de software em desenvolvimento deve-se manter 

padronizado e consistente com o processo padrão. As atividades de gerência, e engenharia 

de software são estáveis e repetíveis ao longo dos projetos de software da organização, 

mantendo os custos, cronogramas e funcionalidades sobre controle e dentro do planejado. A 

qualidade dos produtos de software é acompanhada de forma efetiva, sendo que, o sucesso 

do projeto de software deixa de ser fruto de habilidade de pessoas e passa a ser uma 

habilidade da organização.  

As práticas chave do nível definido são: 

• O Foco nos Processos da Organização busca estabelecer atividades que 

possibilitem a melhoria contínua dos processos de software. A organização 

passa a ter entendimento comum dos processos de software desenvolvidos, 

que são utilizadas para avaliar, desenvolver, manter, e melhorar os 

processos; 

• O Programa de Treinamento tem como propósito fornecer aos 

colaboradores as habilidades, e o conhecimento necessário para a realização 

efetiva de suas atividades. Cada projeto de software avalia suas necessidades 

atuais e futuras, e determinam como tais necessidades serão contempladas; 
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• A Definição do Processo da Organização tem o objetivo de desenvolver e 

manter uma base de conhecimento dos processos de software da 

organização, facilitando a divulgação das informações. A organização passa 

a desenvolver e manter os processos de software padrão, bem como os 

processos relacionados, tais como descrições dos ciclos de vida do software, 

manuais dos produtos, além da base de dados dos processos da organização 

e dos processos de software relacionados. Estes recursos podem ser 

coletados de diversas maneiras, dependendo das definições dos processos da 

organização; 

• A Gerência de Software Integrada define políticas para a manutenção da 

coerência entre todas as fases do processo de software padrão da 

organização. Tais políticas possibilitam o desenvolvimento de softwares sob 

medida, ou seja, conforme o planejado; 

• A Engenharia do Produto de Software engloba todas as atividades 

voltadas para o produto de software, tais como: análise de requisitos, 

projeto, codificação e teste. Quando as mudanças forem aprovadas, e as 

mesmas afetam os produtos, os planos, os compromissos, os processos. 

Alem disto as atividades dos projetos de software são revisadas e analisadas; 

• A Coordenação entre Grupos estabelece práticas de integração dos grupos 

da organização. Tal tem como foco, tornar o grupo de desenvolvimento um 

participante ativo dos grupos de engenharia de software. Os membros do 

grupo de engenharia, bem como o cliente e os usuários participam do 

estabelecimento das necessidades, objetivos, e planos do sistema. As 

necessidades, objetivos, e os planos tornam-se a base para todas as 

atividades de engenharia. As revisões e os intercâmbios técnicos são 

conduzidos regularmente com os representantes dos grupos de engenharia de 

software, para assegurar que todos os grupos de engenharia estejam cientes 

do estado dos planos de todos os grupos, e que as alterações no sistema 

recebam a atenção apropriada entre os grupos; 

• A Revisão por Partes tem como principio identificar os possíveis defeitos, 

o mais breve possível. São realizadas análises minuciosas das partes dos 
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artefatos de software, para identificar os defeitos e as mudanças necessárias. 

Os produtos específicos que se submeterão a RP são identificados na 

definição do processo de software e programados como parte das atividades 

do projeto de software; 

 

 

3.4.4 Nível 4 – Gerenciado 

 

No nível 4, gerenciado, os processos de software são instrumentados e controlados 

quantitativamente. Os pontos importantes do projeto são definidos, para que análises 

quantitativas da produtividade e da qualidade dos produtos e processos de software sejam 

realizadas, conforme exibido na Figura 3.6. Os gerentes de software, a partir das medições 

executadas, são capazes de avaliar quantitativamente o progresso dos produtos e processos 

de software, comparando sempre as análises com as metas quantitativas para que na 

ocorrência do menor desvio, providências sejam tomadas, visando à solução dos problemas. 

 

 
Figura 3.6: Nível 4 – Gerenciado 

 

Os resultados de projetos de software nesse nível são totalmente previsíveis, pois a 

variação dos processos é mínima. O cliente passa a conhecer quantitativamente os riscos 

inerentes ao projeto de software. A organização define as metas quantitativas de qualidade 

para os produtos e processos de software, e ainda utiliza um banco de dados estatístico dos 

processos de software de toda organização, para que se definam antecipadamente os riscos 

inerentes ao projeto de software da organização.  

Os projetos de software atingem níveis de controle capazes de identificar os 

resultados dos processos, e assim garantem que o nível de desempenho dos processos seja 

mantido e a qualidade dos produtos de software seja garantida, realizando-se um controle 
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efetivo do estado atual com relação aos limites quantitativos definidos no projeto. Nesse 

nível a alta qualidade dos produtos de software é garantida.  

As práticas chaves do nível gerenciado são: 

• A Gerência Quantitativa do Processo controla o nível de desempenho dos 

processos dos projetos de software da organização, podendo assim identificar e 

corrigir, o mais breve possível, eventuais não-conformidades nos processos. A 

organização coleta informações do desempenho dos processos de software do 

projeto, utilizando os dados para caracterizar as potencialidades dos processos 

(isto é, o desempenho que pode se esperar dos processos). As potencialidades 

dos processos descrevem a escala dos resultados previstos para o processo de 

software (isto é, os resultados mais prováveis para os projetos de software da 

organização); 

• A Gerência da Qualidade de Software procura avaliar quantitativamente os 

produtos dos projetos de software da organização, comparando com as metas 

de qualidade. Os objetivos quantitativos dos artefatos de software são 

estabelecidos, baseados nas necessidades da organização, cliente e usuários. 

Para que os objetivos sejam alcançados, a organização estabelece estratégias e 

planos, ajustando a definição dos processos de software do projeto, para se 

alcançar os objetivos de qualidade; 

 

 

3.4.5 Nível 5 – Em otimização 

 

No nível 5, em otimização, a organização estabelece processos consistentes de 

melhoria contínua dos processos de software. A organização dispõe de meios para 

identificar oportunidades de melhoria e fortalecimento do processo, visando minimizar ou 

até mesmo sufocar a ocorrência de falhas. Esforços são realizados para a eliminação de 

desperdícios. A melhorias nas tecnologias e processos é planejada e gerenciada 

rotineiramente. 
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A implementação de novos processos visa otimizar ou solucionar problemas 

encontrados nos projetos, conforme exibido na Figura 3.7, sendo que as melhorias são 

divulgadas para toda organização e implementadas em novos projetos. 

 

 
Figura 3.7: Nível 5 – Em Otimização 

 

A organização estabelece um clima de cooperação entre todos os envolvidos no 

projeto, independentemente de seu nível. Clientes e organização trabalham juntos para 

fortalecer o relacionamento entre os mesmos. A capacitação do processo interage com 

pessoas, tecnologias e medições.  

As práticas chave do nível em otimização são: 

• A Prevenção de Defeitos busca identificar os defeitos, bem como suas causas, 

propondo uma solução para os mesmos. Os defeitos podem ser identificados 

em projetos que se encontram em estágios finais ou no próprio projeto em 

desenvolvimento. As atividades de PD também são mecanismos de 

aprendizagem que são compartilhados a todos os projetos. As tendências dos 

processos são analisadas para se identificar os possíveis defeitos que foram 

encontrados anteriormente. As causas dos defeitos e as suas implicações para 

as atividades futuras são determinadas. Realizam-se ações específicas nos 

projetos da organização, para impedir o retorno dos defeitos; 

• A Gerência de Evoluções Tecnológicas visa identificar novidades 

tecnológicas (ferramentas, métodos e processos) que proporcionem ganhos em 

produtividade, desempenho, qualidade, entre outros ganhos para a organização. 

As evoluções tecnológicas são implementadas de acordo com procedimentos 

documentados e de maneira ordenada. O objetivo e melhorar a qualidade do 

software, aumentar a produtividade e diminuir o tempo do ciclo de 

desenvolvimento do produto. Esforços são realizados para avaliar as novas 
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tecnologias, testando as antes que sejam incorporadas á prática normal. As 

tecnologias selecionadas e aprovadas são incorporadas ao processo de software 

padrão da organização e aos projetos atuais; 

• A Gerência de Evoluções dos Processos objetiva estabelecer práticas 

consistentes de melhoria contínua dos processos de software da organização, 

com intuito de melhorar a qualidade dos produtos de software, aumentar a 

produtividade e reduzir o tempo de desenvolvimento. Programas de 

treinamento e de incentivo são estabelecidos para que todos da organização 

participem das melhorias. Testes são realizados para se avaliar as mudanças 

nos processo antes que serem incorporados a prática normal; 
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Capítulo 4 

 

Comparação do CMM com outras 

metodologias de desenvolvimento de software 
 

 

 O principal intuito de comparar o CMM com outros modelos de avaliação da 

qualidade de software, é proporcionar uma perspectiva dos principais modelos de avaliação 

da qualidade de software utilizados atualmente. Tal comparação, por sua vez, proporciona 

um maior entendimento das diversas perspectivas usadas ultimamente, facilitando por 

exemplo, a definição de um modelo que melhor se adapte a realidade de uma determinada 

organização. 

 Os modelos de avaliação da qualidade de software se dividem entre duas 

metodologias (Tradicionais e Ágeis), sendo que a divisão com relação às metodologias, 

pode ser visualizada na Tabela 4.1.especificado no projeto de software.  

 

Tradicional Ágil 
Trillium Extreme Programing – XP 

Bootstrap Scrum 

Tabela 4.1 – Metodologias Tradicionais e Ágeis 

 

 A Metodologia Tradicional se destaca por garantir extrema qualidade aos 

produtos de software, nos quais, normalmente a realidade corresponde ao que foi 

especificado no projeto de software. Apesar dessas vantagens, tal metodologia é 

extremamente burocrática, onde, a documentação é parte fundamental de todos os 

processos. Devido a esta burocratização, a metodologia acaba sendo alvo de organizações 

de grande porte, que possuem recursos suficientes para a implementação de tais processos 

[Soares, 2004]1. 
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 A metodologia Ágil se diferencia totalmente da tradicional, tendo como principal 

característica sua flexibilidade. Os processos e ferramentas extremamente burocráticos são 

deixados de lado, voltando assim todas as intenções para o produto que será desenvolvido. 

O desenvolvimento do produto é realizado através de uma interação direta e gradual com o 

cliente. Mudanças de escopo do projeto ou problemas encontrados são solucionados 

precocemente, sendo que, ao contrário da metodologia tradicional, as mudanças de escopos 

são bem vindas e aceitas. Os projetos de software são extremamente simples, não buscam 

evidenciar todos os detalhes do sistema, sendo que, através de interações periódicas 

realizadas entre o cliente e desenvolvedor, características mais detalhadas são definidas 

[Soares, 2004]1. 

 A base de comparação do modelo CMM com outros modelos de avaliação da 

qualidade de software será desenvolvida levando em conta os pontos macros do modelo. 

Em síntese o CMM compõem-se de práticas chave que representam os processos que 

devem ser desenvolvidos pelas organizações, onde, a implementação dos processos 

(Práticas Chave), proporcionam às organizações uma avaliação da qualidade dos processos 

de software com relação a 5 níveis de maturidade, definidos no modelo. Tendo em vista as 

características do modelo, podem ser definidos alguns dos pontos macros do mesmo: 

• Definição clara dos processos (Práticas Chave); 

• Avaliação das organizações, através de 5 níveis de maturidade; 

• Metodologia Tradicional; 

• Certificação da qualidade dos processos de software; 

 

 

4.1 CMM versus Extreme Programing – XP 

 

 Ao contrário do CMM o Extreme Programing (XP), segue a Metodologia Ágil, 

ambas metodologias (CMM e Extreme Programing) se diferem quanto ao nível de 

burocracia para implementação das mesmas. Mas apesar de seguirem metodologias 

diferentes, há algo em comum entre estes modelos, que são as definições dos processos 

(Práticas Chave do CMM), ambos os modelos se assemelham.  Entretanto os processos 

definidos no XP são extremamente genéricos, pois não definem rigorosamente como os 
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processos devem ser realizados, facilitando assim sua adaptação à realidade da organização 

[Teles, 2006]. Já as práticas chave do CMM são extremamente detalhadas e rigorosas, 

exigindo assim um grande esforço para sua implementação [Rapchan, 2001]. Outra 

diferença, que muitas vezes pode ser considerado um ponto decisivo na definição do 

melhor modelo para a organização, é o fato de o CMM proporcionar uma certificação da 

qualidade que coloca a organização em um dos 5 níveis de maturidade. Enquanto que o XP 

não possui esta característica, pois considera-se que não se deve conquistar o cliente por um 

certificado, e sim pela satisfação do mesmo com a qualidade do produto final [Teles, 2006]. 

 As práticas do XP se dividem em 13, conforme apresentado abaixo [Soares, 2004] 

[Teles, 2006]: 

• Ciente Presente 

o O cliente deve conduzir o desenvolvimento a partir do feedback 

que recebe do sistema; 

• Jogo do Planejamento 

o O projeto de software em XP é dividido em releases e iterações, de 

modo que o cliente e a equipe tenham diversas oportunidades de se 

reunir para revisar o planejamento; 

• Stand Up Meeting 

o A equipe de desenvolvimento se reúne a cada manhã para avaliar o 

trabalho que foi executado no dia anterior e priorizar aquilo que 

será implementado no dia que se inicia; 

• Programação em Par 

o Os desenvolvedores implementam as funcionalidades em pares, ou 

seja, dois desenvolvedores trabalham juntos para produzir o 

mesmo código; 

• Desenvolvimento Guiado pelos Testes 

o Os desenvolvedores escrevem testes para cada funcionalidade antes 

de codificá-las; 

• Refactoring 
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o O refactoring é o ato de alterar um código sem afetar a 

funcionalidade que ele implementa. Isto é utilizado para que o 

software fique mais simples de se manipular; 

• Código Coletivo 

o Os desenvolvedores têm acesso a todas as partes dos códigos e 

podem alterar o que julgarem importantes, sem pedir autorização a 

outra pessoa; 

• Código Padronizado 

o A equipe estabelece padrões de codificação, que servem também 

para tornar o sistema mais homogêneo; 

• Design Simples 

o Para que o cliente possa obter o feedback logo, a equipe precisa ser 

ágil no desenvolvimento, o que leva a optar pela simplicidade do 

design; 

• Metáfora 

o A equipe de desenvolvimento utiliza metáforas, já que elas têm o 

poder de transmitir idéias complexas de forma simples; 

• Ritmo Sustentável 

o O XP Recomenda que os desenvolvedores trabalhem apenas oito 

horas por dia e evitem fazer horas-extras, visto que é essencial 

estar descansado a cada manhã; 

• Integração Contínua 

o Para assegurar que todo o sistema esteja funcionando de forma 

harmoniosa, a equipe pratica a integração contínua, que leva os 

pares de desenvolvedores integrarem seus códigos com o restante 

do sistema diversas vezes ao dia; 

• Releases Curtos 

o A equipe produz um conjunto reduzido de funcionalidades e coloca 

em produção rapidamente de modo que o cliente já possa utilizar o 

software no dia-a-dia e se beneficiar dele; 
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4.2 CMM versus Trillium 

 

 O modelo Trillium e o CMM seguem a mesma metodologia de desenvolvimento 

de software, ou seja, a Metodologia Tradicional. O Trillium surgiu em meio a uma 

necessidade das organizações do ramo de telecomunicações de desenvolverem software e 

hardware de qualidade assegurada, além disto, necessitava-se de um modelo que 

contemplasse características peculiares dos projetos da indústria de telecomunicações. 

Apesar de ser um modelo que segue a metodologia Tradicional, o Trillium possui uma 

característica que muito se assemelha à Metodologia Ágil, que é a perspectiva fortemente 

voltada para atender as necessidades do cliente, garantindo assim que o produto atenda às 

expectativas do cliente [Rapchan, 2001]. 

 O Trillium foi desenvolvido por grandes empresas do ramo de telecomunicações, 

que são a Bell Camada, a Northern Telecon e a Bell-Northen Research [Rocha, 2002]. A 

base deste modelo foi principalmente o CMM e a ISO 9000-3, além de uma série de 

padrões de telecomunicações [Rapchan, 2001].  

 As principais características deste modelo que assemelham o CMM, são: 

• Os processos que as organizações devem desenvolver são definidos 

através das práticas chave (Conhecidas como Orientações no TRILLIUM); 

• As organizações que adotam este modelo podem alcançar um dos 5 níveis 

de maturidade; 

• As empresas podem ser avaliadas e certificadas; 

 

 Apesar de o Trillium ser extremamente parecido com o CMM, existe uma grande 

diferença entre os modelos. O Trillium é um modelo baseado na ISO 9001, que aborda 

processos das organizações como um todo, enquanto o CMM se aplica apenas aos 

processos de software. Além disto, como já foi definido anteriormente este modelo foi 

desenvolvido exclusivamente para organizações do ramo de telecomunicações [Rapchan, 

2001]. 

 Através da Figuras 4.1 e da Tabela 4.2 pode-se visualizar a estrutura do Trillium, 

que se assemelha muito com a do CMM, onde tem-se as Áreas de Capacidade (Áreas 

Chave no CMM) e as Orientações (Práticas Chave do CMM). 
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Figura 4.1 – Base da estrutura do modelo TRILLIUM (Adaptado de [Rocha, 2002]) 

 

Áreas Capacidade Orientações 
Gestão da Qualidade Qualidade Organizacional do Processo 
Engenharia de Processos de Negócio 

Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos 
Definição do Processo 
Gestão de Tecnologia 
Engenharia e Melhoria do Processo 

Processo 

Medidas 
Gestão do Projeto 
Gestão da Subcontratação 
Relacionamento Cliente-Fornecedor 
Gestão de Requisitos 

Gestão 

Estimação 
Sistema de Qualidade Sistema de Qualidade 

Processo de Desenvolvimento 
Técnicas de Desenvolvimento 
Documentação Interna 
Verificação e Validação 
Gestão de Configuração 
Reutilização 

Práticas de Desenvolvimento 

Gestão da Segurança 
Ambiente de Desenvolvimento Ambiente de Desenvolvimento 

Sistema de Respostas a Problemas 
Engenharia de Utilização 
Modelagem do Custo do Ciclo de Vida  
Documentação do Utilizador 
Engenharia de Cliente 

Suporte a Clientes 

Formação Utilizadores 
Tabela 4.2 – Detalhes da estrutura do modelo TRILLIUM (Adaptado de [Rocha, 2002]) 

 

 

4.3 CMM versus Bootstrap 

 

 O modelo Bootstrap surgiu a partir de esforços realizados pelo programa ESPRIT 

da Comunidade Econômica Européia, com o intuito de que tal modelo se torne o padrão 

adotado pelos paises desta comunidade [Rapchan, 2001]. O Bootstrap teve como base para 

seu desenvolvimento o CMM e a ISO 9000-3, assim como o modelo Trillium. O conteúdo 

Áreas Capacidade Orientações 
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dos processos, em termos das práticas, continuaram os mesmos do CMM, entretanto, 

existem diferenças entre estes modelos, principalmente em relação à maneira de aplicação 

do Bootstrap, como também em relação às praticas cobertas [Rapchan, 2001]. 

 A avaliação da qualidade dos processos de software no modelo Bootstrap, 

fundamenta-se basicamente em dois processos, o “Diaguinóstico Bootstrap” e o “Plano de 

Ação”, tais processos serão melhor explicitados logo em seguida. 

 O Diaguinóstico Bootstrap tem o objetivo de avaliar o ambiente organizacional. Já 

o Plano de Ação busca avaliar os processos utilizados em projetos específicos. Os dois 

questionários do Diaguinóstico Bootstrap cobrem 3 áreas (Organização, Metodologia, 

Tecnologia), sendo que cada uma é composta por algumas práticas básicas que podem ser 

visualizadas através da Tabela 4.3. A área Organização cobre dados gerais, como a 

estrutura interna da organização. A área Metodologia cobre os projetos e processos como 

um todo. A área Tecnologia cobre a aquisição e transferência de tecnologia [Rapchan, 

2001].  

 

Áreas Práticas 
Gestão de Responsabilidades 
Sistema de Qualidade 

Organização 

Gestão de Recursos 
Descrição do Processo 
Medição do Processo 
Controle do Processo 
Gestão de Projetos 
Gestão de Configuração 
Gestão da Qualidade 
Gestão de Riscos 
Gestão de Subcontratados 
Modelo de Desenvolvimento 
Processos Específicos 
Definição e Análise de Requisitos 
Concepção da Arquitetura 
Concepção e Implementação Detalhada 
Testes 
Integração 
Aceitação de Testes e Migração 
Operação e Manutenção 

Metodologia 

Sistemas de Propósitos Específicos 
Inovações Tecnológicas 
Tecnologia para Funções 
Independentes do Ciclo de Vida 
Tecnologia para Funções 
Dependentes do Ciclo de Vida 

Tecnologia 

Ferramenta de Integração 
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Tabela 4.3 – Estrutura do Modelo BOOTSTRAP (Adaptado de [Rocha, 2002] ) 

  

 A premissa básica do Plano de Ação, trata-se do fato de que o mesmo inicia após 

a realização do Diaguinostico Bootstrap, pois a partir dos dados coletados desenvolve-se 

um plano de ação, que se baseia em uma série de melhorias, que levam em consideração os 

objetivos da organização. O plano de ação, por sua vez, restringe a apresentação das 

melhorias, disponibilizando apenas as melhorias que levam a organização do nível atual 

para o próximo nível. 

 

 

4.4 CMM versus Scrum 

 

 O Scrum faz parte da Metodologia Ágil, sendo o oposto do CMM. Devido às 

características do modelo, o desenvolvimento do software é extremamente flexível, pois 

leva em consideração o ambiente das organizações que estão em constante mudança 

[Soares, 2004]2. Entretanto, a flexibilidade do Scrum, pode ser considerada em determinado 

ponto de vista uma desvantagem, pois, o CMM acaba se mostrando mais confiável. Isso 

porque alguns aspectos, como o tamanho do software e o tempo gasto para desenvolvê-lo, 

podem ser melhores definidos, visto que existe um gerenciamento da equipe bem como o 

controle dos resultados, conformidades e mudanças [Souza, 2004]. 

 Analisando superficialmente o Scrum encontra-se semelhanças do mesmo com o 

CMM, entre tais semelhanças podem ser citadas: 

• Áreas Chave do CMM X as três áreas do Scrum (Pré-Planejamento, 

Desenvolvimento e o Pós-Planejamento); 

• Práticas Chave do CMM (Definem todos as atividades que devem ser 

realizadas) X as  Sprint Backlog do Scrum (Definem as  atividades que 

devem ser realizadas em cada Sprint); 

 

 Apesar das semelhanças do CMM com Scrum, apresentadas anteriormente, 

quando analisa-se profundamente os modelos, percebe-se que estas semelhanças se tornam 

cada vez mais distantes. O CMM explora muito mais os processos que devem ser 
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desenvolvidos, pois a qualidade final deve ser garantida. Enquanto no Scrum e em outras 

Metodologias Ágeis os processos não são definidos detalhadamente, visto que o foco esta 

no desenvolvimento do produto final. Apesar de o CMM ser mais indicado para o 

desenvolvimento de software de extrema qualidade, o Scrum exige menos esforço por parte 

das organizações, sendo indicado para organizações de pequeno porque e para o 

desenvolvimento de softwares de baixo risco. Além das diferenças até então apontadas, 

verifica-se também que o Scrum segue a mesma linha do Extreme Programing XP, onde, o 

CMM proporciona a certificação da qualidade dos processos de softwares das organizações 

quanto aos 5 níveis de maturidade, enquanto o Scrum assim como o XP, não tem esta 

característica [Teles, 2006]. 

 Existem algumas definições básicas dentro do Scrum, que alimentam todos os 

processos de desenvolvimento de software, que são respectivamente o Backlog, Sprint, 

Sprint BackLog, Scrum, Scrum Meeting Rules, Scrum Team e Scrum Máster [Ferreira, 

2005]. O Backlog é um documento com todos os requisitos do sistema que será 

desenvolvido. Sprint é um período não superior a 30 dias, onde o projeto de software (ou 

apenas algumas funcionalidades) é desenvolvido. O Sprint Backlog é um documento que 

contém as atividades a serem desenvolvidas em cada Sprint. O Scrum é a reunião diária, 

onde, as atividades do dia anterior e do dia que se inicia, são apresentadas e discutidas para 

que todos recebam um feedback do que está sendo realizado. O Scrum Meeting Rules é um 

procedimento utilizado para a realização das reuniões diárias. O Scrum Team representa a 

figura dos desenvolvedores dos sistemas. O Scrum Máster é uma espécie de supervisor, que 

é responsável pela gestão do projeto de software, sendo assim o líder do Scrum Team. 

 Conforme citado anteriormente, o Scrum é composto por 3 áreas, sendo que estas 

compõem o ciclo de vida dos projetos de software. Para entender melhor cada uma das 

áreas, segue abaixo uma breve definição [Soares, 2004]2: 

• O Pré-Planejamento compreende o desenvolvimento do Backlog, no qual, 

os requisitos do sistema são divididos em quantos Sprint forem 

necessários, sendo que as atividades que serão realizadas são descritas 

dentro do Sprint Backlog. O Scrum Máster, por sua vez, fica responsável 

por priorizar e estimar o esforço necessário para a realização das 

atividades; 
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• O Desenvolvimento representa a construção do produto de Software, onde 

as atividades são realizadas em ciclos (Sprint). Em cada ciclo desenvolve-

se a análise, implementação e testes, onde, apesar destes processos não 

serem extremamente detalhados se assemelham com a Metodologia 

Tradicional.  

  

 No Pós-Planejamento são realizadas reuniões para analisar o progresso do projeto 

de software, além de realizar a demonstração da situação atual do software para os clientes. 

Ainda nesta área são realizadas etapas de integração, testes e documentação que também 

apresentam semelhança com a Metodologia Tradicional, apesar de não serem processos tão 

detalhados. 
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Capítulo 5 

 

Pesquisa 
 

 

Para se desenvolver uma pesquisa segundo Mattar (1944), deve-se estabelecer 

quatro etapas fundamentais (Reconhecimento do Problema, Planejamento, Execução e a 

Comunicação dos Resultados). O Reconhecimento do Problema consiste na identificação e 

descrição do problema que se deseja pesquisar, onde, as descrições definem o escopo e os 

limites da pesquisa. O Planejamento, por sua vez, utiliza as informações descritas no 

Reconhecimento do Problema, para então detalhar os passos de execução da pesquisa. A 

Execução compreende na coleta efetiva dos dados, bem como a análise e interpretação dos 

dados coletados. Por fim a comunicação dos resultados compreende abrange a apresentação 

dos resultados analisados e interpretados, utilizando um destaque dos principais pontos, 

com base nos objetivos levantados. 

Ainda segundo Mattar (1993) as pesquisas se dividem em três tipos, pesquisa 

científica, pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa científica compreende a análise 

de fenômenos naturais, nos quais, a partir de hipóteses levantadas, realizam-se 

procedimentos bem detalhados e rigorosos, que se não forem seguidos, podem prejudicar 

todo o andamento da pesquisa. A pesquisa básica diferencia-se da pesquisa científica por 

não ter o objetivo de provar nada, apenas é utilizada como forma de enriquecimento 

intelectual, que proporciona um maior entendimento das características avaliadas na 

pesquisa. Pesquisas Básicas são muito utilizadas na tomada de decisões, pois, com o 

desenvolvimento deste tipo de pesquisa os pontos onde se deve agir são identificados. A 

pesquisa aplicada consiste na especialização da pesquisa básica, ou seja, a mesma busca 

aprofundar em uma característica especifica de uma determinada área. Com a identificação 

de pontos importantes (onde se deve agir), através da pesquisa básica, por muitas vezes 

pode ser interessante realizar uma pesquisa aplicada para os pontos identificados, pois, 

assim consegue-se relacionar as causas e soluções de um determinado ponto. 



 47 

O tipo de pesquisa que melhor se identifica com o escopo do trabalho é a Pesquisa 

Básica, pois, o principal objetivo é identificar a qualidade dos processos de software das 

organizações que participarem da pesquisa, onde, o objetivo não é solucionar os problemas 

das organizações avaliadas, apenas identificá-los e avaliá-los. 

 

 

5.1 Reconhecimento do Problema 

 

Segundo Bartié (2002), a complexidade envolvida nos processos de software têm 

obtido níveis crescentes, devido, principalmente, aos grandes avanços tecnológicos. 

Juntamente com o aumento da complexidade dos processos de software, existe um aumento 

dos riscos quanto ao mau funcionamento dos produtos de software, dificultando cada vez 

mais as chances de se produzir softwares com um nível de qualidade aceitável. Dentro 

desta perspectiva, pode-se observar através da citação abaixo, que a qualidade dos 

processos de software passa a não ser apenas uma opção, mas sim, uma estratégia de 

sobrevivência no mercado. 

      

“..implantar um processo de garantia da qualidade e software não é uma opção a 

ser estudada, mas parte de uma estratégia de sobrevivência em um mercado cada 

vez mais exigente e competitivo [Bartié, 2002] “ 

 

A grande necessidade de se desenvolver processos de software de qualidade, não 

se limita a apresentar uma boa imagem da organização, pois, como pode ser observado na 

Tabela 5.1, que a realidade dos projetos de software é preocupante, visto as perdas que se 

tem. O desenvolvimento de processos de software de qualidade, por sua vez, passa a 

eliminar os riscos inerentes ao projeto de software, proporcionando qualidade assegurada 

ao produto de software. Como pode ser observada, a organização adquire ganhos em 

diversas áreas (Cliente mais satisfeito. Projetos desenvolvidos assim como planejado, não 

excedendo os limites estabelecidos de custo e cronograma. Maior produtividade), a partir 

do desenvolvimento de processos de software de qualidade, agregando assim valor a seus 

produtos de software [Fiorini, 1998]. 
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Estudos americanos apontam uma triste realidade para os projetos de 

desenvolvimento de software: 

 

� Mais de 30% dos projetos são cancelados antes de serem finalizados. 

� Mais de 70% dos projetos de software falham nas entregas das funcionalidades 

esperadas. 

� Os custos extrapolam em mais de 180% os valores originalmente previstos. 

� Os prazos excedem em mais de 200% os cronogramas originais. 

 

Tabela 5.1: Realidade dos projetos de software [Bartié, 2002] 

 

Tendo em vista os fatos levantados anteriormente, pretende-se pesquisar a 

qualidade dos processos de software de algumas organizações, utilizando para tal a teoria 

que envolve o CMM. As perguntas que farão parte da pesquisa contemplarão as práticas 

chave, pertencentes ao modelo CMM. Já para a aplicação da pesquisa, será utilizado um 

sistema eletrônico, que disponibilizará o questionário, bem como o resultado de sua 

aplicação. 

Com a disponibilização dos resultados, será desenvolvido uma análise dos 

principais pontos que afetam a qualidade dos processos de software das organizações 

avaliadas. As análises servirão tanto para as organizações avaliadas, quanto para estudos 

futuros. A organização avaliada, poderá utilizar o resultado da pesquisa para traçar um 

plano de melhoria, utilizando para isto os pontos destacados na pesquisa. Por outro lado, 

abre-se a porta para que futuros trabalhos possam ser desenvolvidos, focados 

principalmente nos pontos onde a qualidade dos processos de software apresentam-se em 

níveis preocupantes.  

 

 

5.2 Planejamento 

 

No desenvolvimento da pesquisa, primeiramente, será definido um método para 

medir os resultados da mesma, para tal medida serão utilizadas Escalas de Medição, sendo 
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abordadas três tipos (Escalas de Likert, Escalas de Thurstone e Escalas de Diferencial 

Semântico). A partir das definições dos métodos, será realizada uma análise, com o intuito 

de relacionar qual método melhor se adapta à pesquisa realizada. 

Em seguida tem-se o questionário utilizado para avaliar a qualidade dos processos 

de softwares das organizações. Conforme citado anteriormente este questionário busca 

contemplar as práticas chave do CMM, sendo que as perguntas se dividem entre os níveis 

de maturidade e as práticas chave.  

Com a definição do questionário bem como do método de medição da pesquisa, 

inicia-se a disponibilização da pesquisa. Uma pesquisa pode utilizar diversas ferramentas 

para auxiliar no seu desenvolvimento, podendo impactar em qualquer fase [Mattar, 1993]. 

Tendo em vista uma ferramenta para auxiliar na aplicação da pesquisa, foi disponibilizado 

um sistema on-line de divulgação da mesma, tal sistema foi intitulado de PesqOn. O 

sistema PesqOn encontra se disponível no endereço eletrônico www.pesqon.mhx.com.br, 

podendo ser visualizado através da Figura 5.1 (Para conhecer melhor as funcionalidades do 

sistema, foi disponibilizado no Anexo A um manual de utilização do sistema).  

 

 
Figura 5.1 – Sistema de pesquisa on-line (PesqOn) 

 

Com o resultado da pesquisa, serão elaborados gráficos comparativos, sendo que 

os mesmo levarão em conta as áreas chave do CMM, as práticas chave e os níveis de 

maturidade. Cada resultado apresentado será avaliado de acordo com a teoria anteriormente 
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estudada, visando disponibilizar um melhor entendimento dos resultados alcançados pela 

pesquisa.  

Apesar de uma avaliação presencial ser mais criteriosas, tal como as avaliações do 

CMM, esta pesquisa leva em conta que os membros da organização responderão de boa fé, 

reportando fielmente à realidade das organizações. Entretanto, deve ficar claro que apenas o 

questionário divulgado nesta pesquisa não é o suficiente para se definir o nível de 

maturidade de uma organização. O que se pode disponibilizar são apenas indicadores, que 

proporcionam um direcionamento para as organizações avaliadas, indicando assim o grau 

de implementação das práticas chave do CMM. 

 

 
Figura 5.2 – Estrutura básica de desenvolvimento da pesquisa 

 

 

5.2.1 Escalas de Likert 
 

As escalas de Likert se destacam entre as mais conhecidas e utilizadas escalas de 

medidas de atitudes[Farinha,2005], sendo que seu desenvolvimento deu-se em 1932, tendo 

como seu criador Rensis Likert. 

Brandalise explica que as escalas de Likert são compostas basicamente de 

respostas (Valores numéricos ou textuais) que exprimem a direção da opinião do 

Questionário 
Estalas de 
Medição 

Pesquisa 

Resultado 

Avaliação 
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entrevistado, além de destacar a necessidade de se formular respostas (A partir dos 

objetivos da pesquisa) que definam os extremos da concordância e da discordância. 

Para se ter uma noção melhor de como elaborar uma pesquisa de Likert, alguns 

exemplos apresentados na literatura podem ser observados abaixo, através das citações e da 

Figura 5.3: 

 

“escala de cinco pontos que tipicamente corresponde às seguintes posições: 1-

Discordo Absolutamente, 2-Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-

Concordo, 5-Concordo Absolutamente [Farinha,2005]” 

 
 “escala de 1 a 7, que vai do ótimo ao péssimo; é péssimo(), é muito ruim(), é 
apenas razoável(), é boa(), é muito boa(), é ótima()[GIGLIO,1996]” 

 

  
  CT CP  NA DP DT 

Os Tênis importados são 
melhores que os nacionais  5 4 3 2 1 
XZ é uma marca nacional 5 4 3 2 1 
As melhores marcas de 
tênis patrocinam times de 
futebol 5 4 3 2 1 
XZ é um tênis para pessoas 
jovens e ativas 5 4 3 2 1 

  

CT = Concordo Totalmente       CP = Concordo Parcialmente  
DP = Discordo Parcialmente     DT = Discordo Totalmente   NA 
= Não Concordo nem Discordo   

Figura 5.3: Modelo de Escala de Likert (Adaptado de [SAMARA, 1997]) 

 

Após a elaboração do questionário, bem como a aplicação do mesmo, a maneira de 

se quantificar os resultados obtidos é através da somatória das respostas coletadas 

[Farinha,2005]. 

 

 

5.2.2 Escalas de Thurstone 
 

As escalas de Thurstone foram publicada em 1927, por Lois Leon Thurstone 

(1987-1955), que apesar do desenvolvimento do trabalho na área de Ciências Sociais, sua 

formação era de Engenheiro Eletrotécnico [Farinha,2005]. 
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Thurstone propôs em seu trabalho um sistema de escalas intervalares [Brandalise, 

2005], onde, dado um objetivo (“Qual crime você considera pior?”), os participantes da 

pesquisa escolhem uma definição de cada par de definições (“Matar-Roubar”, ”Roubar-

Seqüestro”, ”Matar- Seqüestro”) [Thurstone,1927]. A partir das respostas coletadas, 

realiza-se o cálculo de qual é a importância de uma determinada definição em relação a 

outra definição [Thurstone,1927]. 

No trabalho apresentado por Thurstone foi realizada uma pesquisa com 266 

estudantes da Universidade de Chicago, nesta, perguntava se quais das ditas “ofensas” eram 

mais graves (Figura 5.4), sendo que o resultado da pesquisa realizada pode ser observada na 

Tabela 5.3 [Thurstone,1927]. 

 

Comparação entre os Crimes 
Abortion Homocide  
Adultery Larceny 
Arson Libel 
Assault and Battery Perjury 
Bootlegging Rape 
Burglary Receiving stolen goods 
Counterfeiting Seduction 
Embezzlement Smuggling 
Forgery 

__  X  __ 

Vagrancy 
Figura 5.4: Modelo de pesquisa apresentado no trabalho de Thurstone (Adaptado de [Thurstone, 1927]) 

 

Outro modelo de pesquisa apresentado na literatura pode ser observado na Tabela 

5.2. 
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Assinale se você concorda ou discorda das afirmações em relação ao Café A 
Afirmações  Discordo  Concordo 
       

1 É um café puro _________ _________ 
2 É um café forte _________ _________ 
3 É muito saboroso _________ _________ 
4 Seu sabor é diferente e marcante _________ _________ 
5 Seu aroma é delicioso _________ _________ 
6 É feito com grãos de alta qualidade _________ _________ 
7 É um café caro _________ _________ 
8 É torrado no ponto certo _________ _________ 
9 Sua embalagem proteje o sabor _________ _________ 

10 Sua embalagem é bonita _________ _________ 
11 É um produto moderno _________ _________ 

Tabela 5.2: Exemplo de Escalas de Thurstone [Thurstone, 1927] 
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Abortion ... 32,3% 33,8% 21,1% 12,8% 23,8% 24,4% 24,5% 21,2% 76,0% 31,8% 22,2% 19,1% 25,6% 82,2% 14,3% 41,9% 17,4% 4,5% 

Adultery 67,7% ... 41,5% 24,2% 17,2% 28,1% 28,5% 25,3% 27,4% 86,3% 36,5% 20,7% 18,2% 24,5% 92,5% 14,3% 58,9% 20,4% 3,4% 

Arson 66,2% 5,9% ... 26,0% 13,6% 22,6% 32,1% 34,8% 25,4% 1,7% 56,3% 21,5% 14,4% 34,9% 94,4% 14,0% 71,6% 17,0% 1,9% 

Assault and 
Battery 78,9% 75,7% 74,0% ... 37,9% 51,5% 55,6% 48,5% 53,4% 7,0% 74,3% 38,5% 38,5% 58,7% 94,7% 34,4% 78,5% 34,6% 7,2% 

Bootlegging 87,2% 8,3% 86,4% 62,1% ... 76,4% 74,5% 73,8% 75,4% 95,5% 92,4% 67,8% 50,6% 72,8% 98,5% 52,7% 87,1% 57,6% 11,6% 

Burglary 76,2% 71,9% 77,4% 48,5% 23,6% ... 59,3% 60,5% 58,0% 98,1% 85,6% 33,3% 32,2% 47,8% 98,1% 22,1% 76,9% 28,4% 2,7% 

Counterfeiting 75,6% 71,5% 67,9% 44,4% 25,5% 40,7% ... 54,0% 48,8% 94,7% 80,4% 30,3% 28,4% 53,2% 96,3% 19,9% 75,6% 21,5% 4,2% 

Embezzlement 75,5% 74,7% 65,2% 51,5% 26,2% 39,5% 46,0% ... 35,0% 95,8% 75,2% 30,5% 24,8% 47,4% 97,7% 14,1% 77,4% 25,1% 4,9% 

Forgery 78,8% 72,6% 74,6% 46,6% 24,6% 42,0% 51,2% 65,0% ... 95,1% 81,9% 34,3% 32,0% 53,4% 96,6% 19,5% 82,0% 26,0% 3,5% 

Homocide  24,0% 13,7% 8,3% 3,0% 4,5% 1,9% 5,3% 4,2% 4,9% ... 8,3% 3,0% 3,4% 7,9% 44,1% 2,7% 18,1% 2,6% 1,1% 

Kidnapping 68,2% 63,5% 43,7% 25,7% 7,6% 14,4% 19,6% 24,8% 18,1% 91,7% ... 17,0% 10,6% 28,8% 90,2% 9,8% 59,5% 8,6% 2,6% 

Larceny 77,8% 79,3% 78,5% 61,5% 32,2% 66,7% 69,7% 69,5% 65,7% 97,0% 83,0% ... 34,8% 64,8% 97,0% 26,8% 84,8% 36,5% 5,3% 

Libel 80,9% 81,8% 85,5% 61,5% 49,4% 67,8% 71,6% 75,2% 68,0% 96,6% 89,4% 65,2% ... 70,2% 98,1% 53,0% 88,6% 45,6% 6,7% 

Perjury 74,4% 75,5% 65,1% 41,3% 27,2% 52,2% 46,7% 52,6% 46,6% 92,1% 71,2% 35,2% 29,8% ... 95,1% 20,4% 76,7% 22,2% 1,5% 

Rape 17,8% 7,5% 5,6% 5,3% 1,5% 1,9% 3,7% 2,3% 3,4% 55,9% 9,8% 3,0% 1,9% 4,9% ... 1,9% 7.6 2,3% 1,5% 

Receiving 
stolen goods 85,7% 85,7% 86,0% 65,6% 47,3% 77,9% 80,1% 85,9% 80,5% 97,3% 90,2% 73,2% 47,0% 79,6% 98,1% ... 87,5% 52,5% 6,1% 

Seduction 58,1% 41,1% 28,4% 21,5% 12,9% 23,1% 24,4% 22,6% 18,0% 81,9% 40,5% 15,2% 11,4% 23,3% 92,4% 12,5% ... 12,1% 2,3% 

Smuggling 82,6% 79,6% 83,0% 65,4% 42,4% 71,6% 78,5% 74,9% 74,0% 97,4% 91,4% 63,5% 54,4% 77,8% 97,7% 47,5% 87,9% ... 3,7% 

Vagrancy 95,5% 96,6% 98,1% 92,8% 88,4% 97,3% 95,8% 95,1% 96,5% 98,9% 97,4% 94,7% 93,3% 98,5% 98,5% 93,9% 97,7% 96,3% ... 

Tabela 5.3: Resultada da pesquisa apresentada no trabalho de Thurstone [Thurstone, 1927] 
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5.2.3 Escalas de Diferencial Semântico 
 

As escalas de diferencia semântico foram desenvolvidas por Osgood, Suci e 

Tannenbaun (1957). Tal escala consiste em estabelecer uma escala que vai de 1 a 7 

posições, em que para uma determinada questão (ex. “Com relação a marca A de roupa, 

qual sua opinião com relação as características relacionadas?”), monta-se um quadro com 

pares de características bipolares (ex. “Boa/Ruim, Barata/Cara, Inovadora/Retrograda”). A 

partir do desenvolvimento da escala que será utilizada na pesquisa, passa a se coletar os 

dados em campo, onde, o entrevistado responde às questões levantadas selecionando o grau 

na escala que melhor represente sua opinião a respeito de determinada característica 

bipolar.  

Matar (1993) cita que este tipo de escala é muito usada, isto se dá devido às 

facilidades de construção, aplicação e análises dos resultados da pesquisa. Para se tirar 

maior proveito da estrutura da escala, Baker (1995) recomenda que não se utilize apenas 

um dos lados da escala para características positivas ou negativas, mesclando as 

características bipolares, visto que o entrevistado pode assinalar somente um lado da escala. 

Outra característica desde tipo de pesquisa é que a escala pode ser valorizada (Tabela 5.4), 

ou ser apenas ilustrativa (Figura 5.5). Entretanto segundo Matar (1993) a utilização de 

escalas numéricas é mais vantajosa, pois, pode ser quantificada, enquanto de outra forma 

apenas uma ilustração do resultado obtido pode ser observado. 

 

Com relação a marca A de roupa, qual sua opinião com relação as 
características relacionadas? 
                      
Boa   100% 80% 60% 50% 40% 20% 0%   Rui 
Cara   100% 80% 60% 50% 40% 20% 0%   Cara 
Inovadora   100% 80% 60% 50% 40% 20% 0%   Retrograda 
                      

Tabela 5.4: Escala de Diferencial Semântico baseado na recomendação de Baker (1995) 
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Com relação a marca de café A, qual sua opinião sobre os seguintes atributos: 
                      
Puro  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Impuro 
Forte  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Fraco 
Saboroso  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Sem sabor 
Sabor diferente  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Sabor comum 
Aromático  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Sem aroma 
Alta qualidade  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Baixa qualidade 
Barato  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Caro 
Bem torrado  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Mal torrado 
Embalagem bonita  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Embalagem feia 
Produto moderno  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Produto Antigo 
                      

Figura 5.5: Exemplo de escala de diferencial semântico [Matar, 1993] 

 

Outro exemplo de escala de diferencial semântico pode ser observado através da 

Figura 5.6. 

 

Com relação ao Iogurte marca "P" com pouca de frutas, qual sua opinião sobre os 
seguintes atributos: 
                      
Puro  7 6 5 4 3 2 1  Impuro 
Saboroso  7 6 5 4 3 2 1  Sem sabor 
Natural  7 6 5 4 3 2 1  Artificial 
Embalagem higiênica  7 6 5 4 3 2 1  Embalagem não-higiênica 
                      

Figura 5.6: Exemplo de escala de diferencial semântico [SAMARA, 1997] 

 

 

5.2.4 Definição do método de medição da pesquisa 
 

As três escalas de medição apresentadas anteriormente, possuem características 

diferentes, apesar de destas disponibilizarem um método de avaliação ou medição dos 

resultados de uma pesquisa. Dentro deste paradigma surge uma questão (Qual método devo 

utilizar para avaliar minha pesquisa?), sendo que esta questão pode ser solucionado 

facilmente, realizando se um alinhamento dos objetivos da pesquisa com a definição do 

método. 

Basicamente o objetivo da pesquisa é de avaliar a qualidade dos processos de 

software de organizações desenvolvedoras de software, utilizando para isto um questionário 

que contemple as principais características apresentadas nas práticas chave do CMM. 
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Tendo em vista que as perguntas do questionário representam as práticas chave do CMM, 

pretende-se identificar com as respostas dos participantes, qual o nível de aplicação de cada 

prática nas organizações avaliadas (O nível é definido pela visão do participante dos 

processos de softwares desenvolvidas em suas respectivas organizações). 

Com base nos objetivos da pesquisa, apresentados anteriormente, verifica-se que 

entre as escalas estudas a que se adapta melhor às características da pesquisa é o método de 

medição de Likert (Escalas de Likert).  O principal motivo de se escolher tal método de 

medição se dá devido a sua simplicidade de aplicação, oferecendo uma estrutura bem 

simples e muito eficiente, que se adapta muito bem a definição dos níveis de aplicação das 

práticas chave, pois tal método disponibiliza um sistema de pontuação das respostas. Outro 

ponto que nos leva a escolher tal método, é que tanto as Escalas de Thurstone como as 

Escalas de Diferencial Semântico trabalham com um sistema de pontuação bipolar, sendo 

muito difícil de se adaptarem a definição dos níveis de aplicação das práticas chave. 

Assim como apresentado anteriormente, as Escalas de Likert estabelecem um 

sistema de pontuação seqüencial, os valores das pontuações não são determinados (fixos), 

sendo que cada pesquisa deve estabelecer seu sistema de pontuação (Podendo também 

seguir a pontuação apresentada em alguma literatura). O resultado final da pesquisa é 

medido através da somatória das respostas.  

Visando elaborar um sistema de pontuação, que represente de forma intuitiva o 

que se espera que os participantes da pesquisa respondam (Nível de aplicação, das 

características apresentadas na pergunta, nos processos desenvolvidos na organização do 

participante), definiu-se uma escala que vai de 0% á 100%, divididos em intervalos de 10% 

(0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, 90%, 100%). Com a utilização da 

porcentagem, o participante da pesquisa consegue definir facilmente qual é a porcentagem 

de aplicação de determinadas práticas na sua organização. Um exemplo da facilidade de 

entendimento da porcentagem é a definição do nível de processamento de um computador, 

e que muitas vezes é disponibilizado através da porcentagem, que pode ser comparado ao 

nível de aplicação de determinados processos de software.  

Após a aplicação do questionário de avaliação da qualidade de software, utilizando 

a pontuação definida anteriormente, tem-se a necessidade de disponibilizar o resultado da 

pesquisa. Utilizando um exemplo onde 2 pessoas de uma determinada organização tenham 
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participado da pesquisa, para uma pergunta A o participante 1 pontuou 50% enquanto o 2 

70%, logo o resultado seria 120% dos 200% possíveis. Como base da pesquisa definiu-se 

uma escala que vai de 0% á 100%, entretanto, o resultado da pergunta A é 120%, não se 

enquadrando na escala de 0% á 100%. Para enquadrar o resultado de cada pergunta na 

escala previamente definida, pode ser utilizada a média das respostas (Somatório das 

Perguntas dividido pelo número de participantes da organização), sendo assim chegamos a 

um valor de 60% que se enquadra na escala definida sem que para isto tenhamos qualquer 

perda de resultado. 

Mas para interpretar os resultados através de características literais será utilizada a 

definição apresentada no trabalho de Varão (2004), o qual definiu se atributos para os 

processos através de faixas de porcentagem. A definição destes atributos podem ser 

visualizada abaixo: 

• 0% á 15% - Não Atingido – Há pouca ou nenhuma evidência do atribuo na 

organização; 

• 16% á 50% - Parcialmente Atingido – Há evidências do atributo na organização, 

mas algumas ocorrências podem ser imprevisíveis; 

• 51% á 85% - Largamente Atingido – Há evidências do atributo na organização, 

mas o desempenho do processo pode variar; 

• 86% á 100% - Completamente Atingida – Há evidências do atributo, completa ou 

sistemática, na organização; 

 

 

5.2.5 Questionário 

 

O desenvolvimento do questionário de avaliação da qualidade de software das 

organizações baseia-se na definição do modelo CMM, o qual explicita as práticas chave do 

modelo, define as boas práticas que quando seguidas proporcionam qualidade assegurada 

aos processos de software. Cada uma das práticas chaves estão inseridas em um nível de 

maturidade que vai de 1 a 5, sendo que a apresentação do questionário seguirá tais níveis. 

Além das perguntas básicas de cada uma das práticas chaves, existem aquelas que  
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enquadram-se em todas as práticas, ou seja, existem procedimentos comuns entre as 

mesmas, que serão tratadas nas perguntas de cunho geral (Figura 5.7). 

 

 
Figura 5.7 – Modelo de construção das perguntas do questionário 

 

 

• Perguntas de cunho geral 

 

As perguntas de cunho geral procuram contemplar as necessidades de todos os 

níveis de maturidade, exceto o nível 1 que não possui nenhum requisito. A pergunta 1 

contempla as atividades de documentação que devem ser realizadas em todas as fases do 

desenvolvimento do software. A pergunta 2 contempla a disponibilização dos recursos 

necessários para o desenvolvimento de todas as atividades realizadas ao longo do projeto de 

software. 

 

1. Todas as atividades desenvolvidas na organização são documentadas e 

controladas? 

 

Perguntas Nível 1 

Questionário 

Perguntas Nível 4 
 

. 

. 

. 

Perguntas Nível 5 
 

Práticas 
Chave 1 ou Mais Perguntas 

Perg. Cunho Geral Atividades 
Comuns 

Tem 

1 ou Mais Perguntas 
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2. Os recursos e fundos necessários para o desenvolvimento dos projetos de 

software são definidos e disponibilizados? 

  

 

• Nível 1 

 

Para o nível 1 não existem perguntas, visto que, inicialmente todas as organizações 

se encontram nesse nível. Os processos das organizações neste nível não podem ser 

visualizados, não tendo então nenhum processo base implementado (Práticas Chave). 

 

• Nível 2 

 

O nível 2 contempla 6 práticas chave, que são: a Gerência de Requisitos, o 

Planejamento do Projeto de Software, a Supervisão e Acompanhamento do Projeto de 

Software, a Gerência de Terceirização de Software,  a Garantia da Qualidade de Software e 

por fim a Gerência de Configuração de Software. As perguntas deste nível estão divididas 

entre as práticas chaves citadas anteriormente, sendo que sua correspondência pode ser 

visualizada na Tabela 5.5. As organizações que contemplam as práticas chave deste nível 

conseguem estabelecer práticas gerenciais essenciais para o sucesso dos projetos de 

software, conseguindo assim repetir o sucesso de projetos similares em outros projetos. 

 

1. Os requisitos são coletados, revisados, documentados e aprovados juntamente 

com o cliente e os usuários? 

2. As atividades são planejadas e avaliadas quanto aos riscos para o projeto de 

software? 

3. Os processos e os produtos são auditados e comparados com o planejado? 

4. Quanto aos terceiros, há um acordo entre estes e seu contratante, bem como 

uma avaliação das atividades realizadas por eles? 

5. Existem práticas de garantia da qualidade de software? 
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6. Os produtos e os processos são controlados, bem como as alterações dos 

mesmos? 

  

Correspondência entre as práticas chave e as perguntas: 

1 Gerência de Requisitos  

2 Planejamento do Projeto de Software 

3 Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software 

4  Gerência de Terceirização de Software 

5 Garantia da Qualidade de Software 

6 Gerência de Configuração de Software 

Tabela 5.5 - Práticas chave X Perguntas do Nível 2 

 

• Nível 3 

 

O nível 3 contempla 7 práticas chave, que são: o Foco nos Processos da 

Organização, Programa de Treinamento, Definição do Processo da Organização, Gerência 

de Software Integrada, Engenharia do Produto de Software, Coordenação entre Grupos e a 

Revisão por Partes. As perguntas deste nível estão divididas entre as práticas chave 

definidas anteriormente, sendo que sua correspondência pode ser visualizada na Tabela 5.6. 

As práticas de desenvolvimento de software neste nível estão bem definidas e 

estabelecidas, sendo que estas práticas são disseminadas a todos os projetos de software da 

organização.  As práticas gerenciais estão estabelecidas de tal forma que o sucesso do 

projeto deixa de ser fruto das habilidades individuais e passa a ser uma habilidade da 

organização. 

 

 

1. Os processos são desenvolvidos, avaliados, mantidos e melhorados? 

2. Toda documentação dos processos e dos produtos de software estão arquivadas 

e disponíveis a todos? 

3. As necessidades de treinamento são identificadas e planejadas? 
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4. A definição dos processos de software de cada projeto é comparada com a 

definição padrão dos processos? 

5. Realizam-se verificações dos produtos de software, comparando-os com o 

planejado? 

6. Existem práticas de integração dos grupos de trabalho da organização? 

7. São realizadas, periodicamente, revisões dos processos e produtos? 

 

 

Correspondência entre as práticas chave e as perguntas: 

1 Foco nos Processos da Organização 

2 Definição do Processo da Organização  

3 Programa de Treinamento 

4  Gerência de Software Integrada 

5 Engenharia do Produto de Software 

6 Coordenação entre Grupos 

7 Revisão por Partes 

Tabela 5.6- Práticas chave X Perguntas do Nível 3 

 

 

• Nível 4 

 

O Nível 4 contempla 2 práticas chave, que correspondem a: Gerência Quantitativa 

do Processo e a Gerência da Qualidade de Software. Foi apenas uma pergunta para 

representar as duas práticas chave. Neste nível de maturidade as organizações dispõem de 

ferramentas para quantificar os processos de software, oferecendo assim previsibilidade 

para os processos desenvolvidos nos projetos de software. A qualidade dos processos e 

produtos e garantida neste nível.  

 

1. O nível de desempenho e qualidade dos processos e produtos de software são 

medidos e controlados? 
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• Nível 5 

 

Este nível compreende 3 práticas chave: a Prevenção de Defeitos, Gerência de 

Evoluções Tecnológicas e a Gerência de Evoluções dos Processos. Para este nível existem 

3 perguntas, sendo que cada pergunta representa uma prática chave, assim como 

apresentado na Tabela 5.7. Como nos demais níveis as características anteriores são 

acumuladas, neste há um diferencial, pois estabelece a melhoria contínua dos processos de 

software. As melhorias podem vir da análise e solução de problemas ou melhorias nos 

processos ou tecnologias utilizadas, ou seja, todo as fazes desenvolvidas nos projetos de 

software são passíveis de melhoria. 

 

1. Existem práticas de identificação e prevenção de defeitos? 

2. Novas tecnologias são identificadas e avaliadas quanto à eficácia para os 

processos da organização? 

3. Existe uma política de melhoria contínua dos processos? 

 

Correspondência entre as práticas chave e as perguntas: 

1 Prevenção de Defeitos 

2 Gerência de Evoluções Tecnológicas 

3 Gerência de Evoluções dos Processos 

Tabela 5.7 - Práticas chave X Perguntas do Nível 5 

 

 

5.3 Execução 

 

O questionário aqui proposto foi disponibilizado por meio da Internet, através do 

site www.pesqon.mhx.com.br. Após o findar da pesquisa, iniciou-se o processo de 

levantamento dos dados, transformando os resultados em gráficos divididos pelos níveis de 

maturidade e pelas práticas chave. Primeiramente serão apresentados três gráficos gerais, 

que são, respectivamente, um gráfico com a somatória dos níveis de maturidade de todas as 

organizações, outro com a somatória geral das práticas chave de todos as organizações e 
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por fim um gráfico comparativo dos níveis de maturidade de cada organização. 

Subseqüentemente serão apresentados gráficos de comparação dos níveis alcançados por 

cada organização em uma determinada prática chave. 

As perguntas apresentadas aqui foram dispostas entre os níveis de maturidade, 

então cada pergunta foi numerada em seqüência dentro do seu nível. Cada nível de 

maturidade compreende certas práticas chave, nas quais, para cada pergunta foi definida 

uma prática chave relacionada (Exceto as perguntas Gerais). Logo, com o intuito de 

facilitar o entendimento dos gráficos foi disponibilizado através da Tabela 5.8 um 

relacionamento entre o nível de maturidade e sua respectiva pergunta, comparada com a 

abreviação da prática chave encadeada com um seqüencial além de ser comparada com a própria 

prática chave. 

 

Perg.\Nível 
Des. Res. P. 

Chave Práticas Chave 
1 - Cunho Geral 1 - Geral Geral 
2 - Cunho Geral 2 - Geral Geral 
1 - Nível 2 3 - GR Gerência de Requisitos  
2 - Nível 2 4 - PPS Planejamento do Projeto de Software 
3 - Nível 2 5 - SAPS Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software 
4 - Nível 2 6 - GTS Gerência de Terceirização de Software 
5 - Nível 2 7 - GQS Garantia da Qualidade de Software 
6 - Nível 2 8 - GCS Gerência de Configuração de Software 
1 - Nível 3 9 - FPO Foco nos Processos da Organização 
2 - Nível 3 10 - DPO Definição do Processo da Organização  
3 - Nível 3 11 - PT Programa de Treinamento 
4 - Nível 3 12 - GSI Gerência de Software Integrada 
5 - Nível 3 13 - EPS Engenharia do Produto de Software 
6 - Nível 3 14 - CG Coordenação entre Grupos 
7 - Nível 3 15 - RP Revisão por Partes 

1 - Nível 4 
16 - GQP e 
GQS 

Gerência Quantitativa do Processo e a Gerência da Qualidade 
de Software 

1 - Nível 5 17 - PD Prevenção de Defeitos 
2 - Nível 5 18 - GET Gerência de Evoluções Tecnológicas 
3 - Nível 5 19 - GEP Gerência de Evoluções dos Processos 

Tabela 5.8 – Momenclatura de apresentação dos dados coletados 

 

A apresentação dos gráficos será acompanhada por uma análise de cada resultado, 

buscando traçar um comparativo entre o alcançado e as definições do CMM.   

 

 



 64 

5.3.1 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

A Figura 5.8 apresenta o resultado geral das organizações divididas pelos níveis de 

maturidade. No CMM para uma organização alcançar um determinado nível de maturidade, 

a mesma necessita contemplar todos os níveis anteriores e o atual, sendo que para isto, 

deve-se enquadrar dentro da faixa de valores Completamente Atingida (86% á 100%). 

Como pode ser visto abaixo nenhum dos níveis atingiram esta escala, entretanto, encontram 

na faixa Largamente Atingido (51% á 85%), sendo uma boa medida. Apenas as perguntas 

de cunho geral alcançaram a faixa Completamente Atingida, porém, as mesmas são 

complementos de todos os níveis. 
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Figura 5.8 - Média Geral das Organizações X Níveis de Maturidade 

 

A Figura 5.9 apresenta o resultado geral das organizações divididas pelas 

perguntas do questionário, que por sua vez compõem as práticas chave. Da mesma forma 

que na Figura 5.8 todas as perguntas (Exceto uma de cunho geral), se encontram na faixa 

Largamente Atingido (51% á 85%).  
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Média Geral das Organizações X Prática Chave
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Figura 5.9 - Média Geral das Organizações X Prática Chave 

 

A Figura 5.10 apresenta um comparativo dos níveis de maturidade alcançados por 

cada organização. Ao contrário das figuras anteriores, este gráfico é mais detalhado, pois 

apresenta os resultados individuais das organizações. Nesta forma de apresentação dos 

resultados identificou-se uma faixa de valores que vai deste o Parcialmente Atingido (16% 

á 50%) até a Completamente Atingida (86% á 100%). A partir desta simples análise 

verifica-se, por exemplo, que a EMP 2 atingiu o nível 5, entretanto segundo as pesquisas 

nacionais poucas organizações no Brasil atingiram tal feito, para tentar entender melhor isto 

serão analisados outros gráficos mais a frente.  

A Figura 5.11 apresenta o resultado das perguntas de cunho geral, destacando-se 

por não pertencer a nenhum nível de maturidade específico, e sim a todos os níveis de 

maturidade. Em sua maioria obteve-se um valor considerável de pontuação para as 

perguntas de cunho geral, sendo que a contemplação destas é de suma importância para se 

alcançar os demais níveis de maturidade.  
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Figura 5.10 - Média de cada Organização X Níveis de Maturidade 
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Figura 5.11 – Perguntas de Cunho Geral 
 

A Figura 5.12 apresenta o resultado da pergunta que está associada à prática chave 

Gerência de Requisitos do nível 2 de maturidade. Tal pergunta tem como intuito validar se 

a coleta das necessidades dos clientes (requisitos) é levantada e acompanhada efetivamente, 
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buscando sempre manter em conformidade o produto em desenvolvimento com os 

requisitos coletados. Como nos gráficos anteriores, as médias atingidas pelas organizações 

foram extremamente consideráveis. A partir daí conclui-se que esta prática chave se 

encontra bem difundida nestas organizações.  
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Figura 5.12 – Pergunta do nível 2, prática chave Gerência de Requisitos 
 

Na Figura 5.13 visualiza-se o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Planejamento do Projeto de Software, que pertence ao nível 2 de maturidade. Nesta fase 

busca-se levantar o escopo do projeto de software (Tamanho dos artefatos de software, 

recursos necessários, entre outras), tal levantamento disponibiliza uma base para definição 

de pontos básicos do projeto de software (Riscos, Cronograma, entre outras). Até então a 

prática chave que obteve faixa de valores mais baixa foi esta, sendo que um projeto de 

software bem planejado e avaliado auxilia a organização fornecedora do software em 

diversos pontos. Um exemplo disto seria uma organização que não avaliou devidamente o 

projeto de software e quase ao findar de tal projeto identificou que os recursos necessários 

para implantação do software (Infra-Entrutura) não caberiam no bolso do cliente.  
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Nível 2 - Planejamento do Projeto de Software
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Figura 5.13 – Pergunta do nível 2, prática chave Planejamento do Projeto de Software 
 

Na Figura 5.14 pode-se observar o resultado da pergunta correspondente à prática 

chave Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software, referente ao nível 2 de 

maturidade. Aqui buscou-se levantar qual é a situação das práticas gerenciais relacionadas 

ao projeto de software, de maneira gradual realiza-se um levantamento da situação dos 

processos e artefatos de software sendo estes comparados com o planejado. Neste ponto 

identifica-se a necessidade, por parte de algumas organizações, que as práticas de controle 

do projeto de software sejam estabelecidas. Um exemplo de situação que pode ocorrer no 

cotidiano, é a de uma determinada organização que possui diversas atividades dentro de um 

projeto de software, então, a mesma divide as atividades a serem realizadas para seus 

respectivos responsáveis, sendo que um tempo médio de termino das atividades é 

estabelecido, entretanto, um dos responsáveis não consegue desenvolver parte de suas 

atividades devido a sua complexidade, logo o acompanhamento gerencial do projeto de 

software consegue identificar este atraso no andamento das atividades, realizando assim 

ações corretivas (por exemplo, aumentar o quadro de responsáveis pela atividade). 

Na Figura 5.15 verifica-se o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Gerência de Terceirização de Software, pertencente ao nível 2 de maturidade. As 

terceirizações das atividades relacionadas com o projeto de software são realizadas através 

de um contrato, e no mesmo são estipuladas regras que tornam as atividades dos terceiros 

compatíveis com as atividades internas da organização, ou seja, as atividades dos terceiros 
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devem ser avaliadas e acompanhadas com o intuito de mantê-las dentro dos padrões 

internos. Um exemplo da importância destas práticas é quando se tem uma empresa terceira 

responsável pelo desenvolvimento de um dos módulos do software, um contrato é firmado 

com a mesma, porém não existe uma avaliação e acompanhamento das atividades dos 

mesmos, por sua vez, após o termino do contrato bem como o prazo de garantia surge a 

necessidade de se aprimorar o módulo desenvolvido pela empresa terceira. Logo, quando 

verificado o código, bem como a documentação utilizada notou se uma enorme 

discrepância com os padrões da empresa, tornando assim o processo de melhoria 

extremamente árduo e trabalhoso. 
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Figura 5.14 – Pergunta do nível 2, prática chave Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software 
 

A Figura 5.16 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Garantia da Qualidade de Software, que faz parte do nível 2 de maturidade. O intuito desta 

fase é verificar se existem processos que buscam garantir a qualidade do software, sendo 

que estes vão desde o levantamento da qualidade do software até a implementação de ações 

corretivas. Uma das principais vantagens de se estabelecer tais práticas é que a organização 

evolui gradativamente a qualidade de seus produtos e processos, além de que esta qualidade 

passa ser mais um valor agregado ao produto. 
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Nível 2 - Gerência de Terceirização de Software
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Figura 5.15 – Pergunta do nível 2, prática chave Gerência de Terceirização de Software 
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Figura 5.16 – Pergunta do nível 2, prática chave Garantia da Qualidade de Software 
 

A Figura 5.17 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Gerência de Configuração de Software, pertencente ao nível 2 de maturidade. Esta prática 

busca gerenciar todos os artefatos e processos de software, sendo que, a integridade do 

produto de software deve ser mantida, ou seja, o produto deve sempre fazer o que lhe foi 

proposto, mesmo depois de melhorias ou alterações no mesmo. Uma das principais 
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vantagens de se gerenciar a integridade dos produtos de software é garantir para os clientes 

que o software realmente faça o que se deseja, mantendo-se intacto ao longo do tempo. 
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Figura 5.17 – Pergunta do nível 2, prática chave Gerência de Configuração de Software 
 

A Figura 5.18 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave Foco 

nos Processos da Organização, pertencente ao nível de 3 de maturidade. Esta fase dos 

processos tem o intuito de avaliar, desenvolver, manter e melhorar os processos de 

software, além da necessidade de estabelecer um entendimento comum (de todos os 

envolvidos) dos processos de software da organização. Para se ter uma visão clara da 

importância destes processos, visualize o caso em que dois membros da equipe estão 

desenvolvendo duas partes distintas de um projeto, mas em um determinado ponto do 

tempo estas se convergiram em apenas uma, entretanto cada membro seguiu o 

desenvolvimento de suas atividades ao seu modo sem caminharem através dos mesmos 

padrões. Quando já se estava chegando o tempo de convergência das partes um dos 

membros abandona o projeto, passando a responsabilidade de suas atividades para o outro 

membro, contudo surge um grande problema, pois os padrões seguidos foram totalmente 

opostos tornando o término das atividades extremamente árduo e complicado. 
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Figura 5.18 – Pergunta do nível 3, prática chave Foco nos Processos da Organização 
 

Na Figura 5.19 verifica-se o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Definição do Processo da Organização, pertencente ao nível 3 de maturidade. Este nível 

compreende toda a parte de gerenciamento dos documentos da organização, onde, os 

documentos dos processos e produtos de softwares são arquivados e disponibilizados a 

todos. Nesta fase, muitas vezes, utiliza-se sistemas automatizados para arquivamento e 

disponibilização dos documentos, visto a grande facilidade de divulgação propiciada por 

tal, no entanto, isto não chega a ser uma regra e sim uma melhoria na estrutura dos 

processos da organização. 

Na Figura 5.20 observa-se o resultado da pergunta referente à prática chave 

Programa de Treinamento, pertencente ao nível 3 de maturidade. Esta fase busca levantar 

as necessidades de treinamento da organização, com o intuito de fornecer aos colaboradores 

as habilidades necessárias para a realização efetiva de suas atividades. A falta de 

treinamento dos colaboradores da organização é extremamente preocupante, visto que uma 

pessoa mal treinada não consegue realizar nem mesmo suas atividades normais, podendo 

gerar um alto índice de re-trabalho, que se transforma em desperdício de tempo e dinheiro.     
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Figura 5.19 – Pergunta do nível 3, prática chave Definição do Processo da Organização 
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Figura 5.20 – Pergunta do nível 3, prática chave Programa de Treinamento 
 

A Figura 5.21 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Gerência de Software Integrada, pertencente ao nível 3 de maturidade. Esta fase tem por 

objetivo estabelecer práticas para a integração de todas as partes do projeto de software, 

fazendo com que esta integração não afete os planos, compromissos e os processos de 

software. A importância desta fase pode ser visualizada quando tem-se, por exemplo, o 

módulo de recebimento e o módulo de pagamento, dentro de cada módulo existem diversas 
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características mutuamente excludentes. Ao integrar estes sistemas observa-se um efeito 

direto do módulo de recebimento no de pagamento, sendo que, toda nota fiscal recebida 

gera um pagamento para o fornecedor, sendo que a falha desta integração pode causar 

grandes problemas, podendo até mesmo não criar o pagamento para o fornecedor, gerando 

multas e juros. 

A Figura 5.22 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Engenharia do Produto de Software, pertencente ao nível de 3 de maturidade. O princípio 

desta fase é o de avaliar os produtos de software, incluindo também os produtos 

intermediários gerados no decorrer do projeto de software, sendo que, a avaliação é 

realizada através de análises dos requisitos, projeto, codificação e teste. Estas atividades são 

cruciais, pois avaliam a realidade do produto de software com o que foi proposto, onde, a 

validação do produto de software é realizada ao longo do projeto, não deixando para 

identificar os problemas depois de totalmente prontos. 
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Figura 5.21 – Pergunta do nível 3, prática chave Gerência de Software Integrada 
 

A Figura 5.23 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Coordenação entre Grupos, pertencente ao nível de 3 de maturidade. O objetivo desta fase é 

o de integrar todos os grupos da organização, pois as atividades de integração são 

realizadas periodicamente envolvendo todos os grupos da organização, destacando 
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principalmente a integração entre o grupo de engenharia, desenvolvimento e a de clientes. 

Esta integração tem uma importância considerável, pois a organização cria um fluxo de 

informações constante, criando um único fluxo de entendimento do projeto de software. Os 

aspectos que envolvem a importância desta fase podem ser representados em um caso onde 

tem-se o desenvolvimento dos módulos de recebimento e pagamento, sendo que, o projeto 

de cada modulo foi desenvolvido e encaminhado para o grupo de desenvolvimento, ao 

receber os projeto o grupo de desenvolvimento selecionou primeiro o modulo de 

pagamento, sem validar antes com o grupo de engenharia qual seria o fluxo. Então, surge 

um grande problema de comunicação que poderia ser resolvido através da integração dos 

grupos, onde, o correto seria desenvolver primeiro o módulo de recebimento, pois é a partir 

deste ponto que os pagamentos são gerados. 
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Figura 5.22 – Pergunta do nível 3, prática chave Engenharia do Produto de Software 
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Nível 3 - Coordenação entre Grupos 
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Figura 5.23 – Pergunta do nível 3, prática chave Coordenação entre Grupos 
 

A Figura 5.24 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Revisão por Partes, pertencente ao nível de 3 de maturidade. O intuito desta fase é o de 

identificar os problemas o quanto antes, pois o custo envolvido na solução de um problema 

cresce exponencialmente com o tempo, sendo que, para isto são utilizados revisões de 

programas (ou revisões por parte). Durante o desenvolvimento do projeto de software são 

definidos pontos de controle, ou seja, os pontos onde serão realizadas as revisões dos 

processos e produtos de software. A não realização da revisão por parte pode trazer graves 

conseqüências para a organização, e isto pode ser exemplificado através de um sistema 

composto dos módulos de recebimento e pagamento, sendo que ao findar do 

desenvolvimento do sistema identifica-se que o sistema esta emitindo pagamento de 

imposto com valores errados. Ao chegar neste ponto pode-se perceber a importância da 

revisão em parte, pois o imposto e calculado no modulo de recebimento, sendo que se o 

mesmo já tivesse sido revisado antes de finalizar todo o sistema, este problema poderia ter 

sido identificado e corrigido.  
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Nível 3 - Revisão por Partes
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Figura 5.24 – Pergunta do nível 3, prática chave Revisão por Partes 
 

A Figura 5.25 apresenta o resultado da pergunta relacionada às práticas chave 

Gerência Quantitativa do Processo e a Gerência da Qualidade de Software, pertencente ao 

nível de 4 de maturidade. Nesta fase estabelece-se métricas quantitativas de desempenho e 

qualidade dos processos e produtos de software, sendo que, a utilização destas práticas 

gerenciais faz com que a organização identifique antecipadamente os desvios de 

desempenho e qualidade dos processos e produtos de software. O levantamento quantitativo 

dos processos e produtos de softwares da organização disponibilizam ao corpo gerencial 

uma visão macro destes, facilitando assim a tomada de decisões.  

A Figura 5.26 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Prevenção de Defeitos, pertencente ao nível de 5 de maturidade. Nesta fase estabelecem se 

atividades de prevenção de defeitos, mesmo antes de acontecerem, entretanto ao se 

evidenciar um problema realiza se a identificação das causas bem como as suas implicações 

futuras. Este tipo de atividade vem no intuito de estabelecer uma melhoria continua dos 

processos e produtos de software, que se tornam menos suscetíveis a defeitos. 

 A Figura 5.27 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Gerência de Evoluções Tecnológicas, pertencente ao nível de 5 de maturidade. O intuito 

desta fase é identificar novidades tecnológicas (ferramentas, métodos e processos) que 

proporcionem ganhos em produtividade, desempenho, qualidade, entre outros ganhos para 
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a organização. Pegando um exemplo em que uma empresa de desenvolvimento de software 

para web sempre desenvolveu o layout das páginas em HTML, e o grande problema disto 

era o tempo necessário para o desenvolvimento do layout, então para resolver este 

problema a organização adquire um software que gera o layout das páginas quase que 

automaticamente, onde se obteve uma evolução tecnológica da ferramenta utilizada. 
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Figura 5.25 – Pergunta do nível 4, práticas chave Gerência Quantitativa do Processo e a Gerência da 
Qualidade de Software 

 

A Figura 5.28 apresenta o resultado da pergunta relacionada à prática chave 

Gerência de Evoluções dos Processos, pertencente ao nível de 5 de maturidade. Nesta fase 

são desenvolvidas atividades para identificação de possíveis melhorias nos processos de 

software, que por sua vez, proporcionam a melhoria da qualidade dos produtos de software, 

aumentam a produtividade e reduzem o tempo de desenvolvimento. Um exemplo disto 

seria o caso onde uma organização coleta todos os dados dos processos e produtos através 

de papel. Logo depois de avaliar estes processos a organização identificou a necessidade de 

se implantar um sistema que controle toda esta coleta de dados, levando assim a uma 

evolução dos processos utilizados. 
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Nível 5 - Prevenção de Defeitos
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Figura 5.26 – Pergunta do nível 5, prática chave Prevenção de Defeitos 
 

Nível 5 - Gerência de Evoluções Tecnológicas
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Figura 5.27 – Pergunta do nível 5, prática chave Gerência de Evoluções Tecnológicas 
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Nível 5 - Gerência de Evoluções dos Processos
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Figura 5.28 – Pergunta do nível 5, prática chave Gerência de Evoluções dos Processos 
 

 

5.3.2 Avaliação do resultado da pesquisa 

 

A pesquisa de um modo geral não alcançou as mesmas perspectivas de pesquisas 

nacionais e internacionais. Assim como apresentado no capítulo 3, a pesquisa realizada pelo 

instituto MCT em 2005 levantou que apenas 1 organização possuía o nível 4 do CMM, 10 o 

nível 3 e 41 o nível 2 de maturidade, sendo que na coleta dos dados da pesquisa foi 

constatado um índice muito alto de aplicação das práticas do CMM, não condizendo assim 

com a pesquisa nacional.  

Outra pesquisa apresentada neste capítulo divulga dados que demonstram a 

problemática envolvida nos projetos de software. Os dados levantados na pesquisa são de 

que mais de 30% dos projetos de software são cancelados antes de serem finalizados, mais 

de 70% dos projetos de software falham nas entregas das funcionalidades esperadas, os 

custos extrapolam em mais de 180% os valores originalmente previstos e os prazos 

excedem em mais de 200% os cronogramas originais.  

Apesar da pesquisa apresentada neste trabalho não se enquadrar à realidade 

abordada nas pesquisas nacionais e internacionais, os dados levantados demonstram que 

uma pesquisa não-presencial pode ser mais simples de ser aplicada, contudo, a mesma 
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depende de diversos fatores, como por exemplo o comprometimento dos membros das 

organizações com os reais objetivos da pesquisa.  

Mesmo tendo no resultado geral, dados que não representam a realidade quando 

comparados com dados de outras pesquisas, algumas organizações alcançaram taxas de 

aplicação baixas em determinadas práticas chaves, sendo que as práticas chave de maior 

destaque podem ser visualizadas na Tabela 5.9. Foram consideradas apenas as práticas 

chave que tiveram índices dentro da faixa de valores Não Atingido. 

  

Nível  Prática Chave 
2 Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software 
2 Gerência de Terceirização de Software 
2 Gerência de Configuração de Software 
2 Garantia da Qualidade de Software 
3 Gerência de Software Integrada 

Tabela 5.9 – Práticas chave em destaque 
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Capítulo 6 

 

Conclusão 
 

 

 No trabalho desenvolveu-se a base teórica da Qualidade dos Produtos de 

Software, bem como da Qualidade dos Processos de Software, sendo estes representados 

respectivamente pela norma ISO/IEC 9126 e pelo modelo CMM. Entre as duas 

perspectivas de qualidade apresentadas, a segunda se destaca por ser o foco do trabalho, no 

qual, além da teoria apresentada foi desenvolvida uma avaliação da qualidade dos 

processos de software e a mesma foi aplicada em algumas organizações.  

O modelo de avaliação da qualidade dos processos de software CMM, atualmente, 

destaca-se por ser um dos mais difundidos no Brasil, possuindo algumas organizações 

certificadas, apesar de serem uma pequena fatia do mercado. Atualmente existe no Brasil 

uma organização responsável pela avaliação e certificação do CMM, a ISD Brasil, tendo 

esta a função de e avaliar os processos de software das organizações, sendo oficial a 

avaliação realizada pela ISD Brasil. 

 Com a comparação das metodologias, consegue-se obter uma visão geral do que 

se pode desenvolver em cada paradigma, e assim inicia um processo de seleção natural. A 

partir das características do nosso dia a dia (Seja em um projeto da faculdade ou em um 

projeto de uma determinada organização), conseguimos visualizar a melhor (ou as 

melhores) forma (s) de se desenvolver software. Tal forma de desenvolver software, está 

totalmente ligada às características da organização, pois uma determinada organização 

poderia desejar desenvolver software com o mínimo de recursos possíveis, enquanto outra 

organização poderia desejar desenvolver software com a maior qualidade possível para que 

este produto nunca falhasse (Um exemplo disto, seria um software para controle de uma 

usina nuclear). Logo, em síntese, verifica-se o fato de estar em um ambiente cheio de 

diversidade que sempre nos oferece vários caminhos para seguir, se torna extremamente 
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viável se visualizar os caminhos que cada organização pode seguir, auxiliando assim na 

definição do melhor paradigma a ser seguido. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, para avaliação da qualidade dos processos de 

software, desenvolveu-se toda uma base teórica que levou a apresentação do questionário 

bem como o resultado de sua aplicação. Os resultados da pesquisa foram medidos através 

das Escalas de Linkert. O desenvolvimento do questionário baseou-se nas práticas chaves 

do CMM, onde cada pergunta buscou representar uma determinada prática chave. O 

resultado da pesquisa foi apresentado através de gráficos gerais e detalhado.  

Com o levantamento do resultado da pesquisa, verificou-se que os percentuais de 

aplicação das praticas chave foram elevados quando comparados com outras pesquisas 

(nacionais e internacionais). A realidade das organizações, apresentada na pesquisa, poderia 

ser diferente se a mesma tivesse sido realizada presencialmente, ou seja, uma avaliação 

visual dos processos (praticas chave) realizados nas organizações. 

Para o desenvolvimento de trabalhos futuros nesta área, pode se utilizar a teoria 

apresentada, para desenvolver tanto a aplicação, quanto a avaliação presencial de uma 

determinada organização.  

 



 84 

Capítulo 7 
 

Referências Bibliográficas 
 

 

[Bartié, 2002] Bartié, Alexandre. Garantia da qualidade de software: adquirindo maturidade 

organizacional. 4º Reimpressão. Elsevier. Rio de Janeiro, 2002. 

 

[Brandalise, 2005] Brandalise, Loreni Teresinha. Modelos de Medição de Percepção e 

Comportamento – Uma Revisão. Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

[BACKER, 1995] BACKER, Paul de. Gestão ambiental: A administração verde. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 1995. 

 

[Colombo, 2004] Colombo, Regina Maria Thienne. Processo de Avaliação da Qualidade 

de Pacotes de Software. Campinas - SP, Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade 

Estadual de Campinas, 2.004. 169 pp. Trabalho Final de Mestrado Profissional. 

 

[Ferreira, 1986] Ferreira , Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio. 2ª 

edição. Editora Nova Fronteira, São Paulo, 1986. 

 

[Fiorini, 1998] Fiorine, Soeli T. Engenharia de Software com CMM. Brasport. Rio de 

Janeiro, 1998. 

 

[Ferreira, 2005] Ferreira, Dércio et. al.Um modelo Ágil para Gestão de Projetos de 

Software. UP. Portugal, 2005. 

 

[Farinha, 2005] Farinha, José. Psicologia Social: Manual Pedagógico. Universidade do 

Algarve. Novembro 2005. 

 



 85 

[GIGLIO, 1996] GIGLIO, Ernesto. O Comportamento do Consumidor e a Gerencia de 

Marketing . Sao Paulo: Pioneira, 1996. 147p. 

 

[ISD Brasil, 2006] ISD Brasil - Integed System Diagnostcs Brasil, "Maturidade do 

Mercado Nacional", Acessado em 10 de novembro de 2006. Disponível no site 

http://www.isdbrasil.com.br/fr_maturicli.htm. 2006.  

 

[ISO/IEC 9126-1, 2001] ISO/IEC 9126-1. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION ISO/IEC 9126-1, Software Engineering - Software Product Quality 

- Part 1: Quality Model, 2001. 

 

[ISO/IEC 9126-2, 2001] ISO/IEC 9126-2. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION. ISO/IEC DTR 9126-2, - Software Engineering - Software Product 

Quality - Part 2: External Metrics. 2001. 

 

[ISO/IEC 9126-3, 2001] ISO/IEC 9126-3. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION ISO/IEC DTR 9126-3 - Software Engineering - Software Product 

Quality - Part 3: Internal Metrics, 2001. 

 

[ISO/IEC 9126-4, 2001] ISO/IEC 9126-4. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION ISO/IEC DTR 9126-4 - Software Engineering - Software Product 

Quality - Part 4: Quality in Use, 2001. 

 

[MATAR, 1993] MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. Volume 1. São Paulo: 

Atlas, 1993. 

 

[Mark, 1993]1 Mark C. Paulk. Capability Maturity Model for Software – version 1.1. 93-

TR-24, Pittsburgh – PA, 1993.�

 

[Mark, 1993]2 Mark C. Paulk. Key Practices of the Capability Maturity Model- version 1.1. 

CMU/SEI-93-TR-25, Pittsburgh – PA, 1993. 



 86 

 

[MTC, 2005] MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia, "Qualificação CMM no Brasil", 

Acessado em 26 de junho de 2006. Disponível no site 

http://ftp.mct.gov.br/temas/info/Dsi/qualidad/CMM.htm. 2005. 

 

[Pressman, 1995] Pressman, Roger S. Engenharia de Software. 3ª edição. Pearson Makron 

Books, São Paulo, 1995. 

 

[Rocha, 2002] Rocha, Álvaro Manuel Reis da. Maturidade da Função Sistema de 

Informação: Teoria de Estágios, Modelos e Avaliação. UFP. Portugal, 2002. 

 

[Rapchan, 2001] Rapchan, Francisco J. C. Uma Introdução comparativa aos modelos e 

normas de qualidade de software. Departamento de Informática da UNESC. Santa Catarina, 

2001. 

 

[SAMARA, 1997] SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, Jose Carlos. Pesquisa de 

marketing : conceitos e metodologia . 2. ed. ampl. rev. -. Sao Paulo: Makron Books, 1997. 

220 p. 

 

[Soares, 2004]1 Soares, Michel dos Santos. Comparação entre Metodologias Ágeis e 

Tradicionais para o Desenvolvimento de Software. UNIPAC, Conselheiro Lafaiete-MG, 

2004. 

 

[Souza, 2004] Souza, Paulo Henrique de. Um Estudo sobre Avaliação de Qualidade de 

Software com base nos Modelos CMM e CMMI. UFG. Goiânia-GO, 2004. 

 

[Soares, 2004]2 Soares, Michael dos Santos. Metodologias Ágeis Extreme Programming e 

Scrum para o Desenvolvimento de Software. UNIPAC. Conselheiro Lafaiete-MG, 2004. 

 

[Sommerville, 2000] Sommerville, Ian. Engenharia de Software. 6ª edição. Lancastre: 

Addison-Wesley, fevereiro de 2000. 



 87 

 

[Sergio, 2004] Sergio, Marbilia Passagnolo. Processo de Avaliação de Produto Final de 

Software para Aquisição. Campinas – SP, Faculdade de Engenharia Mecânica, 

Universidade Estadual de Campinas, 2004. 166 pp. Trabalho Final de Mestrado 

Profissional. 

 

[SOFTEX, 2004] SOFTEX. Sociedade para Promoção da Excelência do Software 

Brasileiro, "O atestado de QI", Acessado em 8 de agosto de 2006. Disponível no site 

www.softex.org/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=4471&sid=197. 2004. 

 

[Salviano, 2003] Salviano, Clênio F. Melhoria e Avaliação de Processo de Software com a 

ISO/IEC 15504 e CMMI. Notas de Aula, Pós-Graduação “Lato Sensu”, UFLA/FAEPE, 

2003. 

 

[Thurstone, 1927] Thurstone, L. L. (1927b) The method of paired comparisons for social 

values. Journal of Abnormal and Social Psychology, 21, 384-400. 

 

[Teles, 2006] Teles, Vinícius Manhães. Extreme Programming:  aprenda como encantar 

seus usuários desenvolvendo software com agilidade e alta qualidade. Novatec. São Paulo-

SP, 2006. 

 

[Varão, 2004] Varão, Cíntia Martins. Estudo do Modelo de Qualidade ISO/IEC 15504. 

INF/UFG – Instituto de Informática. Universidade Federal de Goiás. Goiânia - GO, 2004. 



 88

Anexo A 

 

Manual do Sistema de Pesquisa On-Line 
 

 

O intuito do sistema de pesquisa on-line é facilitar a aplicação de qualquer 

pesquisa, utilizando como mecanismo a Internet, onde, os participantes conseguem acessar 

a qualquer instante o questionário apresentado. Com este tipo de sistema conseguimos 

eliminar por completo quaisquer distâncias físicas, que por sua vez, deixam os participantes 

mais à vontade, pois, quem defini o melhor momento de responder a pesquisa e o mesmo. 

O sistema divide em três módulos (Usuários, Organização e Administradores), 

dentro de cada módulo existem funções especificas que podem ser executadas. Uma 

descrição breve das funcionalidades de cada módulo pode ser visualizada abaixo: 

• O módulo Administradores divide se em duas categorias (Controle Total e 

Cadastro Pesquisa). A primeira categoria possibilita o cadastro de outros 

administradores, bem como a divulgação de pesquisas. Na segunda categoria 

realiza se apenas a divulgação de pesquisas. Na parte de divulgação da 

pesquisa pode se incluir as perguntas, as possíveis respostas e as 

organizações que fazem parte de tal pesquisa (Cadastra se o usuário e senha 

para acesso ao módulo Organização); 

• No módulo Organização realiza se o cadastro do membros da organização, 

com seus respectivos usuários e senha de acesso ao sistema; 

• No módulo Usuários pode se apenas responder a pesquisa vinculada a 

organização que o usuário faz parte; 

 

A.1 Módulo Administradores 

  

Um usuário que faz parte da categoria de Controle Total inicialmente acessa o 

sistema e pode visualizar a tela apresentada na Figura A.1. Clicando no ícone ao lado da 
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descrição “Cadastro e Alteração das Pesquisas” tem se acesso a tela de cadastro e 

manutenção das pesquisas, assim como apresentado na Figura A.2. Clicando no ícone ao 

lado da descrição “Cadastro dos Administradores” tem se acesso a tela de cadastro de 

administradores do sistema, assim como apresentado na Figura A.3.  

  

 
Figura A.1 – Menus de acesso da categoria Controle Total 

 

 

 
Figura A.2 – Cadastro e manutenção de pesquisas 



 90

 
Figura A.3 – Cadastro dos administradores do sistema 

 

Um usuário que faz parte da categoria Cadastro de Pesquisa segue as mesmas 

características da categoria Controle Total, não podendo apenas cadastrar outros 

administradores. A tela de acesso dos usuários desta categoria, pode ser visualizado na tela 

apresentada na Figura A.4. 

 

 
Figura A.4 – Menus de acesso da categoria Cadastro Pesquisa 
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A.1.1 Cadastro e manutenção de pesquisas  

 

Para cadastrar uma pesquisa deve se seguir alguns passos, assim como apresentado 

abaixo: 

• Primeiro ao entrar na tela apresentada na Figura A.5, clique em 

“Consultar”; 

• A tela anterior assume a forma da Figura A.6, então clique no ícone ; 

• Ao clicar no ícone anterior surge a tela apresentada na Figura A.7, onde se 

realiza o cadastro da pesquisa. Nesta tela digite os dados referentes a 

pesquisa, clique em “Cadastro” e depois de cadastrado clique em “Fechar”; 

• Ao realizar o processo anterior a tela da Figura A.6 e atualizada, podendo ser 

visualizada na Figura A.8; 

• Na tela apresenta na Figura A.8, clique no ícone  que se encontra abaixo 

da coluna “Perg.”. Ao clicar neste ícone surge a tela apresentada na Figura  

A.9, onde pode se cadastrar todos as perguntas vinculadas a tal pesquisa; 

• Na tela apresenta na Figura A.8, clique no ícone  que se encontra abaixo 

da coluna “Resp.”. Ao clicar neste ícone surge a tela apresentada na Figura  

A.10, onde pode se cadastrar o tipo de resposta que cada pergunta pode 

assumir; 

• Na tela apresenta na Figura A.8, clique no ícone  que se encontra abaixo 

da coluna “Org.”. Ao clicar neste ícone surge a tela apresentada na Figura  

A.11, onde pode se cadastrar as organizações que farão parte da pesquisa; 

• Todo parâmetro no sistema pode ser excluído ou alterado, sendo que para 

isto deve se sempre clicar no ícone ; 
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Figura A.5 – Passo 1 do cadastro e manutenção de pesquisas 

 

 
Figura A.6 – Passo 2 do cadastro e manutenção de pesquisas 

 

 
Figura A.7– Passo 3 do cadastro e manutenção de pesquisas 
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Figura A.8– Passo 4 do cadastro e manutenção de pesquisas 

 

 
Figura A.9– Passo 5 do cadastro e manutenção de pesquisas 
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Figura A.10– Passo 6 do cadastro e manutenção de pesquisas 

 

 
Figura A.11– Passo 7 do cadastro e manutenção de pesquisas 
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A.2 Módulo Organização 

 

Ao acessar o módulo organização visualiza se a tela apresentada na Figura A.12. 

Ao clicar no ícone ao lado da descrição “Cadastro dos Usuários da Organização”, surge 

a tela apresentada na Figura A.13, onde se realiza o cadastro dos participantes da pesquisa. 

 

 Figura A.12 – Menus de acesso do módulo Organização 

 

 
Figura A.13 – Cadastro dos usuários de uma pesquisa. 

 

 

A.3 Módulo Usuários 

 

Ao acessar o módulo Usuários visualiza se a tela apresentada na Figura A.14. Ao 

clicar no ícone ou no nome da pesquisa, surge a tela apresentada na Figura A.15, onde se 

respondem as perguntas da pesquisa. Ao selecionar todas as respostas e clicar no botão 
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“Enviar Respostas” na tela apresentada na Figura A.15, o usuário não consegue mais 

acessar a pesquisa, assim como apresentado na Figura A.16. 

 

 
Figura A.14 – Menus de acesso do módulo Usuários. 

 

 
Figura A.15 – Tela de envio das respostas da pesquisa. 

 

 
Figura A.16 – Menus de acesso do módulo Usuários, depois de respondido a pesquisa. 

 


