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Abstract. Delivering products quickly and with quality are essential characte-
ristics to keep up with the competitiveness in the software development market.
These properties can be achieved by standardizing company’s software deve-
lopment process (PDS), aligning it with an agile methodology and a quality
reference model. In this paper we propose to align the GAIA PDS to the Agile
Scaled Framework (SAFE) methodology and to the MR-MPS-SW software qua-
lity reference model.

Resumo. Entregar produtos com rapidez e qualidade são caracterı́sticas essen-
ciais para acompanhar a competitividade no mercado de desenvolvimento de
software. Essas propriedades podem ser alcançadas através da padronização
do processo de desenvolvimento de software (PDS) da empresa, do alinha-
mento deste a uma metodologia ágil e a um modelo de referência de qualidade.
Propõe-se neste trabalho alinhar o PDS da GAIA à metodologia ágil Scaled
Agile Framework (SAFe) e ao modelo de referência de qualidade de software
MR-MPS-SW.

1. Introdução
A adoção de um processo de desenvolvimento de software proporciona às empresas a
padronização de suas etapas de desenvolvimento, visando a produtividade e a entrega de
um produto com qualidade ao final desse processo.

Buscando oferecer rapidez e dinamicidade ao processo de desenvolvimento, os
métodos ágeis foram elaborados, focando na interação contı́nua entre desenvolvedores e
clientes, assim, o desenvolvimento do software acompanha as mudanças de requisitos, o
que resulta em um produto com maiores chances de atender às necessidades dos clientes.

O uso de modelos de referência que quantificam a qualidade dos processos de
desenvolvimento é necessário para garantir a qualidade do produto final, bem como de
todo o processo.

Visando esse cenário, pretende-se alinhar o processo de desenvolvimento de soft-
ware próprio da GAIA ao modelo ágil SAFe (Scaled Agile Framework) e ao modelo de
qualidade MPS.BR.

O SAFe é um framework escalonável que busca implantar as práticas ágeis de
desenvolvimento em empresas de grande porte. Já o MPS.BR é um programa que se



propõe à melhorar o processo de desenvolvimento de software brasileiro, tendo como
vertente o MR-MPS-SW (Modelo de referência MPS de software), baseado em normas
nacionais e internacionais.

Serão apresentados na seção 2 os conceitos necessários para o entendimento deste
trabalho, na seção 3, seus objetivos, na seção 4, os procedimentos metodológicos ne-
cessários para seu desenvolvimento, na seção 5, o cronograma de execução, e por fim, na
seção 6, as contribuições e resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

São apresentados nessa seção os conceitos necessários para o entendimento deste traba-
lho.

2.1. SAFe (Scaled Agile Framework)

Desenvolvido por Dean Leffingwell e sua equipe, o SAFe é um template que possibi-
lita que as práticas ágeis sejam escalonadas e implantadas em empresas de grande porte,
sendo capaz de absorver, aproximadamente, 130 pessoas [1]. Atualmente está na versão
4.0, apresentado em sua estrutura padrão três nı́veis: Team, Program e Portfolio; Po-
dendo ser expandida e apresentar um quarto nı́vel chamado Value Stream, como visto na
Figura 1. Cada nı́vel possui suas próprias atividades e funciona de modo independente,
porém integrada com o esquema como um todo.

O nı́vel de equipe é composto por grupos, que podem seguir o método ágil Scrum
ou Kanban, responsáveis por definir, elaborar e testar os componentes designados a eles,
sempre mantendo a sincronia com os demais grupos. Ao final de duas semanas, as equipes
devem entregar para ser avaliado, uma Demo mostrando que todos os componentes estão
integrados.

Composto por ARTs (Agile Release Train) formados ao redor dos fluxos de valo-
res significativos da empresa, o nı́vel de programa é responsável por organizar as equipes
(geralmente de 5 a 12 grupos) dentro do grupo maior que é um ART e fornecer orientações
e evidências de que um progresso contı́nuo está sendo feito.

O nı́vel opcional de Fluxos de Valor dá suporte ao desenvolvimento de soluções
grandes e complexas que precisam ter vários ARTs sincronizados. Conta com a
contribuição de financiadores e stakeholders.

Sendo o mais alto, o nı́vel de portifólio é onde os fluxos de valores serão organi-
zados e financiados de acordo com a estratégia de negócio da empresa.

2.2. MPS.BR

O MPS.BR foi criado em 2003 pela Associação para Promoção Da Excelência do Soft-
ware Brasileiro (SOFTEX), visa, a longo prazo, melhorar a capacidade de desenvolvi-
mento de software, serviços e as práticas de gestão de RH na indústria de TIC (Tecno-
logias de Informação e Comunicação) [4]. Possui três modelos de referência: o modelo
MPS para software (MR-MPS-SW), para serviços (MR-MPS-SV) e o para gestão de pes-
soas (MR-MPS-RH).



Figura 1. Big Picture - Apresenta a estrutura em 4 nı́veis do SAFe

2.2.1. MR-MPS-SW

O Modelo de Referência MPS de software tem como base técnica a a NBR ISO/IEC
12207 e o CMMI-DEV R©. Apresenta nı́veis de maturidade acumulativos que variam de
G a A. Esses nı́veis são definidos como a combinação entre processos e sua capacidade,
sendo a capacidade do processo representada por um conjunto de atributos de processo
(AP). O atendimento aos APs é exigido para todos os processos no nı́vel correspondente
ao nı́vel de maturidade.

A Tabela 1 apresenta a relação entre o nı́vel de maturidade, seus processos e atri-
butos. É possı́vel perceber através da tabela o perfil acumulativo dos APs.

2.3. Processo de Desenvolvimento de Software GAIA
O processo de Desenvolvimento de software da GAIA (PDS GAIA) possui 6 fases (Fi-
gura 2) compostas por atividades que descrevem tarefas a serem desenvolvidadas pelos
atores do processo a fim de manter um fluxo de trablaho, e geram artefatos como docu-
mentos, atas, planos [2]. Paralelamente à essas fases, existem mais dois componentes que
completam o processo.

A descrição de cada etapa é apresentada a seguir:

• Análise inicial: Nesta etapa as tarefas são focadas em estabeler o escopo e a via-
bilidade do projeto, além de apresentá-lo a todos os envolvidos, a fim de obter o



comprometimento de todos;
• Análise e Planejamento: Inclui tarefas como a revisão e validação dos requisitos,

elaboração de cronogramas, definição de tarefas e prazos de entrega;
• Execução e Implementação: Reúne as tarefas referentes à execução do projeto e

suas fases. A gerência de riscos e a garantia de qualidade estão inseridos nesta
fase;

• Validação e Testes: Reúne as atividades referentes ao trabalho de testes unitários
sobre o resultado da fase executada. Caso ocorra algum erro, volta para a fase de
exucação, formando um ciclo;

• Manter Requisitos: Ocorre paralelamente às etapas anteriores e se ocupa em rece-
ber, analisar e definir o impacto de alterações nos requisitos e atualizar os docu-
mentos necessários;

• Entrega: Realiza testes de integração, analisa resultados, executa correções e rea-
liza reuniões de feedback com os clientes;

• Finalização: Realiza a reunião de entrega e finalização do projeto e uma
confraternização;

• Gerenciar Portifólio: Responsável por realizar tarefas que mantêm o portifólio de
produtos e serviços da organização através da realização de reuniões estrtégicas e
de acompanhamento.

Tabela 1. Nı́veis de maturidade do MR-MPS-SW

Nı́vel Processos Atributos de Processo

A
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2,
AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1,
AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2

B Gerência de Projetos (GPR) (evolução)
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2,
AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 e
AP 4.2

C
Gerência de Riscos (GRI), Desenvolvimento para
Reutilização (DRU), Gerência de Decisões (GDE)

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

D
Verificação (VER), Validação (VAL), Projeto e
Construção do Produto (PCP), Integração do Pro-
duto (ITP), Desenvolvimento de Requisitos (DRE)

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

E

Gerência de projetos (GPR) (evolução), Gerência
de reutilização (GRU), Gerência de Recursos Hu-
manos (GRH), Definição do Processo Organizaci-
onal (DFP), Avaliação e Melhoria do Processo Or-
ganizacional (AMP)

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

F
Medição (MED), Garantia da Qualidade (GQA),
Gerência de Portifólio de Projetos (GPP), Gerência
de Configuração (GCO), Aquisição (AQU)

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2

G
Gerência de Requisitos (GRE), Gerência de Proje-
tos (GPR) AP 1.1 e AP 2.1



Figura 2. PDS Gaia

3. Objetivos
O trabalho a ser realizado tem com objetivo o alinhamaneto do Processo de Desenvol-
vimento de software da GAIA ao framework ágil SAFe e ao modelo de referência de
qualidade MR-MPS-SW.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Iniciamente será feita uma revisão bibliográfica sobre o SAFe e o MR-MPS-SW, um
estudo sobre o PDS da GAIA também será feito.

Em seguida, os principais pontos necessários para que o PDS esteja alinhado com
o SAFe serão pautados, possibilitando o acompanhamento da evolução do trabalho. Pon-
tos de comparação também serão elencados para avaliar o alinhamento do PDS, após
modificações, com o modelo de referência MR-MPS-SW.

Ao final dos processos, uma análise dos resultados obtidos ao acomparar o PDS
modificado com o modelo de referência de qualidade será feita, e considerações sobre os
processos de alinhamento serão documentadas.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Revisão Bibliográfica;
2. Estudo do Processo de Desenvolvimento de software da GAIA;
3. Especificação dos pontos de alinhamento e comparação
4. Alinhamento do PDS ao SAFe;
5. Comparação do PDS modificado ao MR-MPS-SW;
6. Análise dos resultados;
7. Redação do TCC.



Tabela 2. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Ao concluir este trabalho, espera-se que o Processo de desenvolvimento de software da
GAIA, Soluções em TIC do Departamento de Computação da Universidade Estadual de
Londrina, esteja seguindo a metodologia ágil proposta pelo SAFe e fornecer uma visão
da qualidade dessa proposta ao utilizar um modelo de referência brasileiro.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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