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O QUE É O MPS.BR?

� O MPS.BR é um programa mobilizador, de longo

prazo, criado em dezembro de

� 2003, coordenado pela Associação para Promoção

da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX),

que conta com apoio do Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovação (MCTI), Financiadora de

Estudos e Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e

Banco Interamericano de Desenvolvimento

(BID/FUMIN).



JUSTIFICATIVA

� Estudos sobre a qualidade, no setor de software

brasileiro, mostraram a necessidade de um esforço

significativo capaz de aumentar a maturidade dos

processos de software das empresas brasileiras e

deram início ao Programa MPS.Br – Melhoria de

Processo do Software Brasileiro.

� É uma iniciativa que envolve universidades, grupos

de pesquisa e empresas, sob a coordenação da

Sociedade Softex (Associação para Promoção da

Excelência do Software Brasileiro).



PROCESSO DE QUALIDADE X PRODUTO

DE QUALIDADE

� A qualidade de software continua, no entanto, requerendo

melhorias. Um processo de qualidade não garante a

produção de um produto de software de qualidade.

� O processo, que irá resultar no produto de software,

concentra seus esforços na busca pela qualidade do “modo

de produção e manutenção” do software, ao passo que a

qualidade do produto de software é focada com mais

intensidade apenas quando ele já está pronto, por meio da

avaliação de sua performance.



QUALIDADE DO SOFTWARE

� A qualidade do produto de software precisa fazer

parte, de maneira intensa e formal, das

preocupações do processo de desenvolvimento e

manutenção. As características de qualidade de

um produto de software precisam ser alocadas

e verificadas também nos produtos de

software intermediários, ao longo do processo, e

não apenas no produto já acabado.



QUALIDADE DO SOFTWARE

� O software é um produto complexo, que depende em

parte da interpretação das necessidades do usuário

que irão se converter nos requisitos do produto para o

seu desenvolvimento; dessa forma, necessita de

técnicas verificação e validação durante o ciclo de

desenvolvimento do produto e técnicas de avaliação do

produto intermediário e final que garantam que o

produto é correto e seguro, entre outros atributos de

qualidade.



O MODELO MPS POSSUI TRÊS

COMPONENTES:

1. Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software

– MR-MPS, que fornece uma visão geral sobre os demais

guias que apoiam os processos de avaliação e de aquisição.

2. Método de Avaliação para Melhoria de Processo de Software

– MA-MPS, cujo propósito é verificar a maturidade da

unidade organizacional na execução de seus processos de

software.

3. Modelo de Negócio para Melhoria de Processo de Software –

MN-MPS, um resumo executivo que estabelece as regras de

negócio e relacionamentos jurídicos dos envolvidos.



O MODELO MPS É DESCRITO NOS

SEGUINTES GUIAS:

� Guia de Aquisição – descreve um processo de aquisição de

software e serviços correlatos, baseado na norma internacional

ISO/IEC 12207: 2008, e também aborda relacionamentos desse

processo com o Modelo de Referência MR-MPS.

� Guia Geral – contém a descrição geral do MPS e detalha o Modelo de

Referência MR-MPS e as definições comuns necessárias para seu

entendimento e aplicação.

� Guia de Implementação – contém orientações para a

implementação dos sete níveis do Modelo de Referência MR-MPS.

� Guia de Avaliação – descreve o processo e o Método de Avaliação

MA-MPS, tendo como base a norma internacional ISO/IEC 15504.



O MR-MPS DEFINE SETE NÍVEIS DE

MATURIDADE

� A (Em Otimização)

� B (Gerenciado Quantitativamente)

� C (Definido)

� D (Largamente Definido)

� E (Parcialmente Definido)

� F (Gerenciado)

� G (Parcialmente Gerenciado)



NÍVEIS DE MATURIDADE

� Esses níveis com menor conteúdo de

implementação dão ao modelo maior facilidade

para as empresas que desejam melhorar seus

processos. A escala de maturidade se inicia no

nível G e progride até o nível A. Para cada um

desses sete níveis de maturidade é atribuído um

perfil de processos os quais indicam em que lugar

a organização deve colocar o esforço para

melhoria.



NÍVEIS DE MATURIDADE

� A avaliação MPS tem validade de três anos, o que garante

segurança adicional a quem compra software, pois a empresa

tem de se manter atenta à qualidade; caso contrário, perde o

nível de maturidade que havia conseguido.

� Os custos da adesão ao modelo MPS são mais baixos e ainda

podem ser parcialmente subsidiados. Esse modelo está

desenvolvendo não somente as empresas, mas também o

capital humano, formando implementadores e avaliadores,

ministrando cursos com provas de capacitação, o que aumenta

o nível das discussões sobre Engenharia de software no país.



COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS

� Quanto à abordagem da qualidade de

software, considerando os processos de

software, isto é, processos de produzir software,

existem normas e modelos para definição,

avaliação e melhoria de processos de software.

� A série NBR ISO/IEC 15504 trata da avaliação

de processos de software.



COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS

� O modelo CMMI – Capability Maturity Model

Integration, desenvolvido nos Estados Unidos,

define um modelo de maturidade para empresas

desenvolvedoras de software e possui seu próprio

método de avaliação Standard CMMI Appraisal

Method for Process Improvement – SCAMPI. A

norma NBR ISO/IEC12207 define processos do

ciclo de vida de software.



COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS

� O modelo MPS, assim como o Capability Maturity Model

Integration, possui seu próprio método de avaliação: MA-MPS

– Método de Avaliação para Melhoria do Processo de Software.

O guia de avaliação descreve o processo e o método de

avaliação MA-MPS, com base na norma internacional ISO/IEC

15504-2: 2003.

� Esses modelos disponibilizam os materiais para utilização dos

interessados e propõem a avaliação da capacidade e

maturidade de uma organização, além de indicarem diretrizes

para a melhoria. As organizações de software são enquadradas

em níveis de maturidade definidos pelos modelos.



Aspectos 
abordados

NBR ISO/IEC 12207 CMMI NBR ISO/IEC
15504

MPS

Objetivo

Estabelecer uma
terminologia e um

entendimento comum para 
os processos entre todos os 
envolvidos com software

Determinar a
capacitação da 

organização e apoiar
sua evolução de acordo

com os níveis
estabelecidos

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

promover a melhoria

Melhorar os processos de
software nas micro, pequenas e

médias empresas (PMEs), a
um custo acessível, em
diversos locais do país

Abordagem
Definição dos processos 

para
aquisição, fornecimento, 

desenvolvimento, 
operação e manutenção

de software

Avaliação dos 
processos e

enquadramento da 
organização em um

dos níveis de
maturidade

Avaliação dos 
processos da

organização em
relação a níveis de

capacitação

Avaliação dos processos 
da organização e

Organizações-
alvo

Organizações em geral
Organizações que 

necessitam de
comprovação formal de

sua capacidade

Organizações em
geral

Organizações em geral

Definição de 
processos

Estabelece 43
processos, organizados 
em 7 áreas de processo

Estabelece 22 áreas de 
processos, organizados 
em 5 níveis crescentes 

de maturidade

Estabelece 35
processos, 

organizados em 5 
categorias

Estabelece 22 processos, 
organizados em 7 níveis

crescentes 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

Níveis com menor conteúdo
de

implementação para
facilitaras empresas e

motivar a adesão ao modelo 
para as empresas que 

desejam melhorar seus 
processos



COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS

� Essa análise considera o objetivo de cada modelo e

norma, o resumo de suas abordagens, o tipo de

organização a que melhor se adaptam os processos de

software considerados e a flexibilidade de aplicação de

cada modelo e norma.

� O foco em qualidade de produto de software reporta-

se ao próximo capítulo, que trata das categorias de

produtos de software mais conhecidas, que ajudam na

especificação e na avaliação da qualidade do software.



AVALIAÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE

� Avaliação pode ser vista como o exame

sistemático para determinar até que ponto uma

entidade é capaz de atender os requisitos

especificados.

� Avaliar um produto de software é atribuir certo

valor a esse produto, com base em requisitos pré-

estabelecidos e sob demanda de um patrocinador.



AVALIAÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE

� Os requisitos são derivados dos modelos de qualidade

definidos nas normas de produto de software, e o

patrocinador pode ser um usuário, um comprador e até

mesmo o próprio desenvolvedor ou fabricante.

� Os requisitos devem ser, sempre que possível, objetivos. Se

a avaliação do software for do ponto de vista de um

desenvolvedor, as características do software serão

avaliadas, provavelmente, em relação a suas qualidades

intrínsecas, como por exemplo: elegância do design,

correção lógica, desempenho, robustez, concisão, tolerância

a falhas, portabilidade.



AVALIAÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE

� Se a avaliação de software for do ponto de vista

de um usuário, em que as características a serem

avaliadas estão relacionadas à sua aplicabilidade,

utilidade, facilidade de uso, etc. A tarefa de

avaliação não deve tratar apenas das questões

complexas relacionadas à ciência da computação

e engenharia de software; deve, também,

responder a questões como:



AVALIAÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE

� O produto satisfaz as necessidades de quem vai usá-lo? É

fácil de usar?

� Como é o seu nível de desempenho e a quantidade de

recursos utilizados? Faz o que foi proposto de forma certa?

� Está de acordo com as normas, leis do país onde vai ser

utilizado? É fácil de ser modificado?

� Há riscos quando se fazem alterações no código? É imune a

falhas?

� É capaz de recuperar dados em caso de falha? Está de

acordo com padrões de portabilidade?



AVALIAÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE

� Tais tipos de pergunta podem ser respondidos

de forma sistemática e sem a interferência do

avaliador, ou seja, eliminando a subjetividade do

processo de avaliação. Para que isso aconteça, os

resultados da avaliação devem ser baseados em

fatos, e não influenciados pelas opiniões do

avaliador.



MÉTODO DE AVALIAÇÃO GENÉRICO

(MEDE-PROS®)

� Um método de avaliação genérico independe da categoria do

software que se deseja avaliar, tratando apenas do modelo de

qualidade, explícito nas normas, de forma equalizada. Ou seja,

todos os aspectos de qualidade são avaliados tendo o mesmo

valor agregado.

� O MEDE-PROS® – Método de Avaliação de Qualidade de

Produto de Software foi desenvolvido para avaliar a qualidade

de produto de software, tendo como referência as normas NBR

ISO/IEC 9126 e NBR ISO/IEC 121196. Este método não está

especializado para nenhuma área de domínio, sendo um

exemplo de método de avaliação genérico.



MÉTODO DE AVALIAÇÃO GENÉRICO

(MEDE-PROS®)

� O estabelecimento de normas para a avaliação da

qualidade de produto de software abre a

possibilidade de existir uma base conceitual

comum, que pode levar à aceitação universal de

avaliações e certificações de produtos. Um método

de avaliação genérico pode ser formado por três

componentes:

� 1-Lista de Verificação, 2-Manual do Avaliador, 3-

Modelo de Relatório de Avaliação.



A LISTA DE VERIFICAÇÃO

� É uma ferramenta de avaliação que ajuda os

avaliadores, durante o processo de avaliação da

qualidade de produtos de software, a realizar

uma inspeção sistemática da qualidade. A

qualidade do produto de software, decomposta

hierarquicamente em um modelo que contempla

as características e subcaracterísticas do produto,

pode ser usada como uma lista de verificação de

tópicos relacionados com a qualidade



O MANUAL DO AVALIADOR

� O Manual do Avaliador deve conter um conjunto

de informações para a utilização da lista de

verificação, durante a avaliação da qualidade

de um produto de software, e fornecer

diretrizes e recomendações para a execução do

processo de avaliação.



O MODELO DE RELATÓRIO DA

AVALIAÇÃO

� O relatório da avaliação nada mais é do que um laudo

técnico sobre a qualidade do produto de software

avaliado, do ponto de vista de um usuário final. Ele

apresenta o resultado da avaliação, de acordo com a

especificação estabelecida entre o solicitante e o

responsável pela avaliação. Esse relatório destaca os

aspectos do produto de software que atendem as

normas de qualidade de software e os aspectos a

serem revistos, originados das não conformidades

encontradas durante a avaliação.



MÉTODO DE AVALIAÇÃO ESPECIALISTA

� Um método de avaliação é chamado de “especialista”

quando tem por objetivo avaliar um produto de software

desenvolvido para uma área de domínio específico.

� Uma das atividades realizadas durante a elaboração de um

método de avaliação especialista consiste em entrevistas

com os prováveis usuários do sistema e com especialistas

da área. Essa atividade é uma das mais importantes e visa

verificar se o sistema a ser desenvolvido, ou aquele que já

está concluído, atende as necessidades explícitas e

implícitas dos usuários do sistema, de tal forma que suas

expectativas sejam atingidas.



MÉTODO DE AVALIAÇÃO ESPECIALISTA

� Um método de avaliação especialista pode ser

desenvolvido para diversos fins, estando o momento

adequado para sua elaboração diretamente vinculado

ao objetivo da avaliação. Existem dois tipos de

avaliação para o software: a avaliação realizada ao

longo do processo de desenvolvimento do software, em

que poderão ser avaliados os artefatos gerados (ou

produtos intermediários) e/ou a avaliação do produto

final, sendo esta última a mais comum.



MÉTODO DE AVALIAÇÃO ESPECIALISTA

� Para a criação de um método de avaliação

especialista, devem ser considerados, além das

características de qualidade, os aspectos

inerentes ao domínio da aplicação, as tecnologias

específicas utilizadas no desenvolvimento do

produto e o ambiente no qual o produto de

software será inserido.



REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA UMA

AVALIAÇÃO

� Para a criação de um método de avaliação para

produtos de software, seja ele genérico ou

especialista, devem sempre ser considerados os

requisitos funcionais e os requisitos não

funcionais especificados para o desenvolvimento

do produto de software.



ESTRUTURA A SER DESENVOLVIDA

NUMA AVALIAÇÃO ESPECIALISTA



AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE

PRODUTO DE SOFTWARE

� Quando se fala em qualidade de software, é importante

abordar as seguintes questões: “Como avaliar a qualidade

de software?” e “Existe certificado de qualidade de

software?” Para esclarecer essas questões, é importante

ressaltar as definições:

� Avaliação da qualidade – exame sistemático de

quanto uma entidade é capaz de atender os requisitos

especificados.

� Certificação de software – emissão de um certificado de

conformidade de um software a certo conjunto de normas

ou especificações.



AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE

PRODUTO DE SOFTWARE

� Algumas iniciativas para as questões de

certificação de software no Brasil já estão sendo

realizadas. Como exemplo, o Painel Setorial -

Acompanhamento de Mercado por Agentes

Externos no Programa Nacional de Certificação

de software e serviços -, organizado pelo Inmetro

em 31 de maio de 2007.



AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE

PRODUTO DE SOFTWARE

� Na prática, alguns projetos foram realizados com o intuito

de impulsionar a evolução do assunto. Assim, podem ser

citadas as seguintes realizações:

� O projeto SCOPE – Software CertificatiOn Programme in

Europe (SCOPE, 2009), como já foi citado, e o livro de

Bache e Bazzana foram os que mais influenciaram na

elaboração de normas na área de qualidade de software,

motivando toda a comunidade a estabelecer um padrão

consensual sobre a questão da qualidade de produto de

software (BACHE, 1994).



AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE

PRODUTO DE SOFTWARE

� O Projeto SQUAD – Software Quality Abroad

Different regions (SQUAD, 2009), que teve uma

duração de três anos, entre 1998 e 2001, uniu-se a

instituições que pesquisam e aplicam a qualidade de

software na Europa e na América Latina, com o

objetivo de trocar experiência e divulgar o trabalho e

os resultados em cada região dos participantes. Esse

projeto pôde avaliar a experiência da aplicação das

normas de Qualidade de Produto de Software e do

Modelo CMM em casos reais.



AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE

PRODUTO DE SOFTWARE

� No Brasil, uma experiência de aplicação das

normas de qualidade de produto de software foi

realizada na avaliação de software no prêmio

“Melhor software do ano”, pelo qual o Centro de

Tecnologia da Informação Renato Archer –

CTI/MCT – e a ASSESPRO – Associação das

Empresas Brasileiras de Tecnologia da

Informação, Software e Internet – foram os

responsáveis.



O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� A avaliação do processo de desenvolvimento de software consiste no

exame dos procedimentos operacionais e gerenciais, métodos e

técnicas utilizados nas fases de desenvolvimento de um produto de

software, com o objetivo de identificar práticas que possam provocar

problemas na qualidade do produto e de estabelecer novas práticas

que evitem esses problemas.

� Procura-se avaliar como está sendo desenvolvido o software, por meio

das seguintes disposições: verificação de gerenciamento de

configuração e controle de versões (manutenibilidade); adequada

organização de testes e procedimentos para controle de mudanças

(confiabilidade); cuidadosa e correta elaboração de testes internos,

que possam auxiliar no processo de revisão das funções

(funcionalidade).



O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� A avaliação do processo proporciona uma expectativa de

geração de produtos melhores; entretanto, não garante a

qualidade do produto final. Os dois tipos de avaliação são

necessários e complementares e, embora distintos, com

técnicas e métodos específicos, objetivam garantir a qualidade

do produto final.

� As propostas de avaliação do processo de desenvolvimento e

dos produtos finais e intermediários têm o objetivo final de

melhorar a qualidade do produto em uso, ou seja, o grau em

que o produto pode ser usado por usuários específicos, para

alcançar objetivos especificados com eficácia, eficiência e

satisfação, em um contexto específico de uso.



O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� A avaliação do produto de software consiste no exame de um

produto final resultante de um processo de desenvolvimento de

software, ou de produtos resultantes de atividades de fases

intermediárias desse processo. Dentre muitas razões, deve-se

avaliar a qualidade do produto final para:

a) identificar e entender as razões técnicas para as deficiências

e limitações do produto, que podem manifestar-se na

ocorrência de problemas operacionais ou de manutenção;

b) comparar um produto com outro, mesmo que indiretamente;

c) formular um plano de ação sobre como fazer o produto de

software evoluir.



O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� O processo de avaliação da qualidade de um produto

de software contém os procedimentos para medições

em uso, que incluem métodos de análise sobre

artefatos estáticos – por exemplo, verificação da

documentação do usuário – e de análise de produtos

em operação – na qual a avaliação é obtida por meio

de teste de integração, teste de desempenho, teste de

aceitação e a execução dos programas, por exemplo.



O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� A qualidade de software deve ser avaliada

durante seu processo de desenvolvimento. Em

seguida, deve ser avaliado o produto gerado e,

finalmente, o produto em uso, pois a qualidade do

processo influencia a qualidade do produto e, da

mesma forma, a qualidade do processo pode ser

aprimorada a partir da medição da qualidade do

produto



QUALIDADE DE SOFTWARE DURANTE

SEU DESENVOLVIMENTO



MEDIDAS DO PROCESSO DE SOFTWARE

Medidas no produto de software podem ser classificadas como

medidas internas, externas ou em uso:

� Medidas internas – Medem atributos internos pela análise

das propriedades estáticas dos produtos de software

intermediários ou preparados para entrega. Medidas internas

podem ser aplicadas a um produto de software não-executável,

tais como uma especificação ou código-fonte, respectivamente,

durante o projeto e a codificação – alguns exemplos estão

descritos na norma ISO/IEC 9126-3. Exemplo: o número de

linhas de código, as medidas de complexidade e o número de

defeitos encontrados em uma revisão, são todas medidas de

qualidade interna de software executadas no próprio produto



MEDIDAS DO PROCESSO DE SOFTWARE

� Medidas externas – Medem o comportamento do

sistema do qual o software é uma das partes, pela

realização de teste, operação e observação do software

executável ou do sistema. Alguns exemplos dessas

medidas estão descritos na norma ISO/IEC 9126-2.

Esse documento define exemplos de medidas externas

que se associam a atributos de qualidade e que podem

ser uma referência inicial, facilitando a tarefa de

definir atributos.



MEDIDAS DO PROCESSO DE SOFTWARE

� Medidas externas – Medem o comportamento do

sistema do qual o software é uma das partes, pela

realização de teste, operação e observação do software

executável ou do sistema. Alguns exemplos dessas

medidas estão descritos na norma ISO/IEC 9126-2.

� Esse documento define exemplos de medidas

externas que se associam a atributos de qualidade e

que podem ser uma referência inicial, facilitando a

tarefa de definir atributos.



AVALIAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE

� Durante a produção de um software, é necessário

saber se o produto está de acordo com os

requisitos especificados e também se obedece às

normas sobre qualidade. Teste de software é a

atividade de executar um software com o objetivo

de encontrar diferenças entre os resultados

obtidos e os resultados esperados.



AVALIAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE
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