
VANESSA MATIAS LEITE

INTERSECÇÃO DOS MODELOS MPS.BR-E E SPICE COM
FOCO EM PROJETOS PARA INDÚSTRIAS DO SETOR

AUTOMOTIVO

LONDRINA–PR

2014





VANESSA MATIAS LEITE

INTERSECÇÃO DOS MODELOS MPS.BR-E E SPICE COM
FOCO EM PROJETOS PARA INDÚSTRIAS DO SETOR

AUTOMOTIVO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao curso de Bacharelado em Ciência da Com-
putação da Universidade Estadual de Lon-
drina para obtenção do título de Bacharel em
Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dra. Jandira Guenka
Palma

LONDRINA–PR

2014



Vanessa Matias Leite
Intersecção dos modelos MPS.BR-E e SPICE com foco em projetos para in-

dústrias do setor automotivo/ Vanessa Matias Leite. – Londrina–PR, 2014-
101 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. Dra. Jandira Guenka Palma

– Universidade Estadual de Londrina, 2014.

1. MPS.BR. 2. SPICE Automotivo. I. Prof.a Dra Jandira Guenka Palma. II.
Universidade Estadual de Londrina. III. Intersecção dos modelos MPS.BR-E e
SPICE com foco em projetos para indústrias do setor automotivo

CDU 02:141:005.7



VANESSA MATIAS LEITE

INTERSECÇÃO DOS MODELOS MPS.BR-E E SPICE COM
FOCO EM PROJETOS PARA INDÚSTRIAS DO SETOR

AUTOMOTIVO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao curso de Bacharelado em Ciência da Com-
putação da Universidade Estadual de Lon-
drina para obtenção do título de Bacharel em
Ciência da Computação.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dra. Jandira Guenka Palma
Universidade Estadual de Londrina

Orientador

Prof. Ms. Helen Cristina de M. Senefonte
Universidade Estadual de Londrina

Prof. Dr. Evandro Bacarin
Universidade Estadual de Londrina

Londrina–PR, 17 de novembro de 2014





Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.





AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram comigo em mais essa fase da
minha vida:

Primeiramente a Deus, que esteve comigo em todos os momentos em minha vida
e na minha graduação não foi diferente, dando-me força e fé para conseguir vencer os
obstáculos e continuar trilhando o caminho certo.

A minha família, principalmente aos meus pais e ao meu irmão, que foram pacientes
e carinhosos e me deram todo o apoio necessário e estiveram comigo em mais essa jornada.

Ao meu namorado Eduardo Inocente que esteve comigo me apoiando e aconselhando-
me nesta etapa, sem sua presença todo esse processo se tornaria mais difícil.

A minha orientadora Prof. Dra. Jandira Guenka Palma, por me acompanhar esse
ano oferecendo todo suporte necessário e compartilhando comigo o seu conhecimento.

Aos meus amigos, em especial a Brenda, Karina e Priscila que estão comigo desde
longa data e na graduação me proporcionaram uma amizade fundamental e horas de
diversões e risadas.

E por último e não menos importante, aos meus amigos que fiz na universidade,
Jéssica, Sani, Alexander, Cezar entre outros, que me ajudaram, me ouviram, e estavam
ao meu lado em todos os momentos, levarei vocês para sempre em minha memória.





“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos
não é senão uma gota de água no mar.

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”.
(Madre Teresa de Calcuta).





LEITE, M. V.. Intersecção dos modelos MPS.BR-E e SPICE com foco em
projetos para indústrias do setor automotivo. 101 p. Trabalho de Conclusão de
Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina,
Londrina–PR, 2014.

RESUMO

A qualidade de software é uma área da engenharia de software, que tem como principal
objetivo garantir uma execução satisfatória na manufatura do produto final, através de
processos. Com a necessidade de processos mais bem estruturados, foram instituídos mo-
delos que guiassem as organizações em seus processos. Neste trabalho serão apresentados
o MPS.BR e o SPICE Automotivo, além das intersecção feita entre esses modelos, será
relacionado também com os processos de uma empresa, que adere o modelo de qualidade
brasileiro, fazendo assim uma comparação da intersecção feita com uma organização e
com o modelo de processo de software.
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ABSTRACT

The quality of software is an area of software engineering, which has the main objective
to ensure a satisfactory performance in the manufacture of final product, by processes.
As needed for better structured processes, models have been established to steer the or-
ganizations in their processes. In this article the MPS.BR and Automotive SPICE are
presented, beyond the intersection made between these models, is also related to the pro-
cesses of an enterprise,that adheres to Brazilian model quality, thus making a comparison
of the intersection made with an organization and with the model software process.

Keywords: MPS.BR. SPICE. Automotive SPICE. Quality. Software Engineering
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1 INTRODUÇÃO

Com o mercado de software em ascensão, houve a necessidade de que se fossem
instituídos modelos de processo para que se houvesse uma maior qualidade no produto
final. Hoje existem alguns tipos de modelos de processos, uma empresa deve analisar e
escolher determinado modelo que lhe auxiliará no aumento da qualidade de seus produtos,
através de modificações em algumas partes de seus processos e como consequência dessas
mudanças é alcançada uma determinada certificação

Os modelos de processos não se resumem somente a certificação. Seus benefícios
vão muito além disso, a instituição de padrões internacionais de produção possibilitam
uma maior visibilidade e ganhos a empresa, principalmente na produtividade, pois gera
uma redução de tempo e no investimento nos projetos, porém é importante salientar que
esses resultados vêm depois de um certo amadurecimento das empresas com os novos
processos instituídos.

Neste trabalho será abordado dois tipos de modelo de qualidade de processo, sendo
eles o MPS.BR e o SPICE Automotivo, que é uma vertente do ISO/IEC 15504 (SPICE). O
MPS.BR é o modelo brasileiro e é direcionado principalmente para empresas de pequeno
e médio porte sendo essa a realidade brasileira, e tem como principal objetivo a melhoria
dos processos na empresa. Já o SPICE é um modelo internacional e seu diferencial é que
ele visa a melhoria nos processos do projeto e não da empresa como um todo, o SPICE
foi aderido por muitas empresas automotivas, sendo que até uma vertente deste modelo
foi criada para estas empresas, o chamado SPICE Automotivo [2].

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo da compatibilidade dos modelos de
processos de software MPS.BR E e do SPICE Automotivo e também de uma organização,
além de sugerir adaptações à empresa para aumentar a compatibilidade, sendo assim
um facilitador para que uma empresa possa ver seu potencial diante de um modelo de
qualidade internacional e prestar serviços ao setor automotivo.

O trabalho está organizado como se segue. No capítulo 2 é abordado a fundamen-
tação teórica com ênfase na qualidade e nos modelos de processos de software. O capítulo
3 possuí a intersecção dos processos SPICE Automotivo e do MPS.BR E. O capítulo 4
trata do estudo de caso com análise de resultados. Por fim no capítulo 4 é realizada a
conclusão do que foi desenvolvido.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A qualidade do software se torna fundamental tanto para clientes como para os
fornecedores, que precisam de formas para a elaboração de produtos melhores, os modelos
de processos tais como o MPS.BR e SPICE são guias que auxiliam a melhoria dos processos
de produção dos softwares, sendo assim um meio de garantir a qualidade do produto final.

Uma definição do que é presenciado hoje com a indústria de software foi relatada
por Ivan Jacobson, Grady Booch e James Rumbaugh[3]:

"Hoje, a tendência em software é em direção a sistemas maiores, mais comple-
xos. Isso se deve, em parte, ao fato de que os computadores têm se tornado mais
potentes a cada ano, levando os usuários a esperar mais deles. Essa tendência
tem também sido influenciada pelo uso da Internet, que está se expandindo,
para trocar toda espécie de informação... Nosso apetite por softwares cada
vez mais sofisticados cresce à medida que aprendemos de uma versão de um
produto para a seguinte como o produto poderia ser aperfeiçoado. Desejamos
softwares que sejam melhor adaptados às nossas necessidades, mas que, por
sua vez, não torne o software somente mais complexo. Em resumo, desejamos
mais".

Com essa crescente necessidade de software, a qualidade se torna um item essen-
cial. Pressman define a qualidade de software como a conformidade a requisitos funcionais
e de desempenho que foram explicitamente declarados, a padrões de desenvolvimento cla-
ramente documentados, e as características implícitas que são esperadas de todo software
desenvolvido por profissionais [4]. De acordo com Fuggetta, para garantir a qualidade de
um software é proposto a padronização de procedimentos, ou seja, instaurar processos que
podem ser definidos como conjuntos coerentes de políticas, estruturas organizacionais,
tecnologias, procedimentos e artefatos necessários para idealizar, elaborar, implantar e
manter um produto de software [5].

Devido à necessidade de softwares com mais qualidade, há a necessidade de pro-
cessos mais eficientes. Pressman define processos como sendo o alicerce da engenharia
de software permitindo o desenvolvimento racional e oportuno do software. Ele também
afirma que os processos de software são a base para o controle gerencial de projetos de
software e estabelece o conteúdo no qual os métodos técnicos são aplicados, os produtos
de trabalho (modelos documentos, dados, relatórios, formulários, etc.) são produzidos, os
marcos são estabelecidos, a qualidade é assegurada e as modificações são adequadamente
geridas [4], outra definição sobre processo é dada por Wilson de Paula Filho, que descreve
um processo que pode ser definido com mais ou menos detalhes sendo que suas etapas
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podem ter uma ordenação parcial, permitindo assim o paralelismo entre elas [6].Conforme
a organização vai amadurecendo, os seus processos de software tornam-se mais definidos
e consistente em toda a organização [7].

Não basta somente ter um processo de software, para que haja resultados esses
devem ser bem definidos e compreendidos. O processo adotado deve ser utilizado em todos
os projetos da organização, sendo adequado as características particulares de cada projeto
[8].

O modelo de processo de software é uma representação abstrata da arquitetura,
design ou definição dos processos de software [9]. Neste trabalho será relatado dois modelos
de processos de software, o MPS.BR e o SPICE Automotivo, esses modelos determinam
um conjunto de atividades essenciais para se obter um produto de software dentro do que
foi proposto, porém eles não especificam como executá-las ou um ciclo de vida possível,
logo a organização deve modelar os processos dentro da sua realidade [10] [8].

Os modelos de processos de software geralmente são divididos em níveis de matu-
ridades, que pode ser definido como práticas específicas ou genéricas relacionadas com um
conjunto pré-definido de processos, que melhoram o desempenho geral de uma organização
[11].

Tendo essas definições, pode-se concluir que os processos de software são neces-
sários e sua implementação consequentemente traz benefícios e qualidade ao software
desenvolvido. Porém a prática de implementação dos processos sem métodos não é um
processo fácil, isso nos leva aos modelos de processos, que possuem um conjunto de polí-
ticas, estruturas organizacionais, procedimentos entre outros elementos.

2.1 MPS.BR

A Melhoria de Processo do Software Brasileiro ou também chamado de MPS.BR,
é um modelo de avaliação de empresas desenvolvedoras de software, foi desenvolvido pela
SOFTEX em 2003, com parceria do governo federal e academia. O modelo brasileiro é
independente, porém é compatível com as Normas ISO 12207 e 15504, bem como o CMMI
(modelo norte americano de melhoria de processo) [12].

O MPS.BR é de grande importância, pois 94 % das empresas brasileiras são consi-
deradas de pequeno e médio porte [13]. Portanto, para essas organizações uma certificação
de um modelo internacional se torna custosa e inviável , já com o modelo de qualidade
brasileiro, essas empresas conseguem ter processos bem definidos e com uma certificação
a preço acessível.

O MPS.BR é dividido em sete níveis de maturidade que estão representados na
figura 1. Cada nível de maturidade possui processos ou atividades que devem ser reali-
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zados, esses processos estão relatados na tabela 1. A cada novo nível de maturidade são
adicionados processos ou melhorias de processos, que já foram instituídos em níveis an-
teriores. Uma vantagem do modelo brasileiro ser divido em vários níveis é a implantação
do modelo de forma mais gradual, sendo favoráveis as pequenas e médias empresas [14].

Figura 1 – Níveis de maturidade do MPS.BR [1]

Neste trabalho será tratado até o nível de maturidade E, na tabela 1 abaixo segue
os processos contidos em cada nível do MPS.BR [15].
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Nível Nome Processos
G Parcialmente

Gerenciado Gerência de Requisitos- GRE
Gerência de Projetos- GPR

F Gerenciado Medição- MED
Garantia de Qualidade -GQA

Gerência de Configuração- GCO
Aquisição AQU

Gerência de Portfólio de Projeto- GPP
E Parcialmente Definido Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional- AMP

Definição do Processo Organizacional- DFP
Gerência de Recursos Humanos- GRH

Gerência de Reutilização- GRU
D Largamente Definido Desenvolvimento de Requisitos- DRE

Integração do Produto- ITP
Projeto e Construção do Produto- PCP

Validação- VAL
Verificação- VER

C Definido Desenvolvimento para Reutilização- DRU
Gerência de Decisões- GDE

Gerência de Risco- GRI
B Gerenciado

Quantitativamente
A Em Otimização

Tabela 1 – Processos do MPS.BR

O MPS.BR define resultados que a empresa deve ter com a implantação dos pro-
cessos, por exemplo, o processo de Gerência de Requisitos (GRE) [15] que está contido
no nível G, espera-se os seguintes resultados:

∙ GRE 1. O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos;

∙ GRE 2. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um compro-
metimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido;

∙ GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho
é estabelecida e mantida;

∙ GRE 4. Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando
identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos;

∙ GRE 5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto.

Assim sendo, cada processo da tabela 1 tem resultados esperados pelo MPS.BR. No
anexo foi descrito os resultado esperados até o nível E, no qual foi o nível abordado neste
trabalho.
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2.2 SPICE (ISO/IEC 15504)

O SPICE ou ISO/IEC 15504 foi criado originalmente como complemento do ISO/IEC
12207, e tem como objetivo orientar a avaliação e a auto avaliação da capacidade de em-
presas em processos, a partir dessa avaliação permitir a melhoria dos processos [16]. Esse
modelo de qualidade de software estabelece um “ framework” que é utilizado tanto para
a criação dos processos de avaliação como para a melhoria dos processos de software [17].

O ISO/IEC 15504 se estrutura em duas dimensões. A primeira é a dimensão de
processo: quais processos são avaliados A segunda é dimensão de capacidade: que deter-
mina a capacidade da empresa avaliada em cada um desses processos [16].

As cinco grandes categorias dentro da dimensão de processos do SPICE são [16] :

∙ CUS: Relação cliente/fornecedor

∙ ENG: Processos de engenharia

∙ SUP: Processos de suporte

∙ MAN: Processos de gerência

∙ ORG: Processos de Organização

Já a dimensão de capacidade do SPICE possuem 6 níveis sendo eles [16] :

∙ 0-Incompleto

∙ 1-Processo realizado

∙ 2-Processo gerenciado

∙ 3-Pocesso estabelecido

∙ 4-Processo Previsível

∙ 5-Processo Otimizado

2.2.1 SPICE Automotivo

Hoje em dia pelo menos 85% das funcionalidades de um automóvel são controladas
por softwares. As empresas automobilísticas precisam que esses softwares sejam mais con-
fiáveis evitando assim problemas futuros. Por esse motivo foi criado o SPICE Automotivo
(Automotive SPICE) por consenso dos fabricantes de automóveis, e tem como objetivo
auxiliar nas produções de softwares automotivos possuindo como base o ISO/IEC 15504
(SPICE) [18]. Além dos processos definidos pelo ISO/IEC 15504, o SPICE Automotivo
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conta com processos modificados e a inserção de novos, se adequando assim às necessidades
da indústria automotiva [19].

Os grupos de processos que o SPICE Automotivo trata e serão abordados neste
trabalho estão na tabela 2 abaixo [18].

Identificação do Processo Nome do Processo
ACQ Grupo de Processos de Aquisição
SPL Grupo de Processos de Fornecimento
ENG Grupo de Processos de Engenharia
SUP Grupo de Processos de Suporte
MAN Grupo de Processos de Gestão
PIM Grupo de Processos de Melhoria de Processos
REU Grupo de Processos de Reuso

Tabela 2 – Processos do SPICE Automotivo

Cada grupo de processos do SPICE Automotivo contém processos, esses processos
possuem resultados de implementação, por exemplo, o MAN3- Gerenciamento de Projetos
possui os seguintes resultados de implementação esperados:

1. O escopo do trabalho para o projeto é definido;

2. A possibilidade de atingir os objetivos do projeto com os recursos disponíveis e as
restrições é avaliada;

3. As tarefas e os recursos necessários para completar o trabalho são dimensionados e
estimados;

4. Interfaces entre elementos do projeto, e com outro projeto e unidades organizacio-
nais, são identificados e monitorados;

5. Os planos para a execução do projeto são desenvolvidos, implementados e mantidos;

6. O progresso do projeto é monitorado e relatado;

7. Ações para corrigir desvios do plano e para prevenir a recorrência de problemas
identificados no projeto são tomadas quando os objetivos do projeto não são alcan-
çados.

Cada processo do SPICE Automotivo será tratado individualmente no capítulo 4 deste
trabalho.
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3 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DO AUTOMOTIVE SPICE
COM O MPS.BR E

Neste capítulo é abordado a relação dos processos do SPICE Automotivo com
o MPS.BR nível E. A correlação entre os dois modelos de referências foi desenvolvido
considerando cada processo do SPICE Automotivo e verificando o seu correspondente no
MPS.BR.

A tabela 3 foi desenvolvida por meio dos guias do Softex [15] e do SPICE Auto-
motivo [18]. Para cada processo do SPICE Automotivo foi estudado qual o processo do
MPS.BR que poderia ser equivalente, sendo analisados e relacionados os resultados espe-
rado. Os processos do SPICE Automotivo e os resultados de implementação estão mais
aprofundados no capítulo 4, já os resultados esperados do MPS.BR, utilizados na tabela
3, estão descritos no anexo.

Na tabela 3 está relacionado os processos do SPICE Automotivo com o MPS.BR
E, sendo que essa relação pode ser abordado completamente, parcialmente ou pode não
haver processos no MPS.BR E que satisfaça o que é determinado SPICE Automotivo.

O trabalho foi desenvolvido simultaneamente, com a análise do MPS.BR e com os
processos da empresa, assim sendo realizada a intersecção.
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Processo SPICE Automotivo Abordado? MPS.BR E
ACQ3- Acordo de Contrato Sim AQU3,AQU4,AQU6

ACQ4- Monitoramento do Fornecedor Sim AQU4,AQU6
ACQ11- Os Requisitos Técnicos Não

ACQ12- Os Requisitos Legais e Administrativos Parcialmente AQU4
ACQ13- Requisitos de Projeto Não
ACQ14- Pedidos de Proposta Não

ACQ15- Qualificação do Fornecedor Não
SPL1- Licitação de Fornecedor Parcialmente GPR1, GPR2, GPR4

GPR5, GPR6, GPR7
GPR8, GPR9

GPR11 E GRP12
SPL2- Liberação do Produto Parcialmente GCO1, GCO2

GCO6, GCO7
ENG1- Elicitação de Requisitos Parcialmente GRE1, GRE4, GRE5

ENG2- Análise de Requisito de Sistema Parcialmente GRE3, GRE4, GRE5
ENG3- Projeto Arquitetônico do Sistema Não
ENG4- Análise de Requisito de Software Não

ENG5- Desing de Software Não
ENG6- Construção de Software Não

ENG7- Teste de Integração de Software Não
ENG8- Teste de Software Não

ENG9- Teste de Integração do Sistema Não
ENG10- Teste do Sistema Não

SUP1- Garantia de Qualidade Parcialmente GQA1, GQA2
GQA3, GQA4

SUP2- Verificação Não
SUP4- Revisão Conjunta Não

SUP7- Documentação Não
SUP8- Gerenciamento de Configuração Sim GCO1, GCO2, CGO3

GCO5, GCO6, GCO7
SUP9- Gerenciamento de Resolução de Problemas Parcialmente GPR18 GPR19
SUP10- Gerenciamento de Controle de Mudanças Parcialmente GCO5

MAN3- Gerenciamento de Projetos Parcialmente GPR1, GPR2, GPR4
GPR8, GPR13, GPR19

MAN5- Gerenciamento de Risco Não
MAN6- Medição Sim MED1, MED2, MED 5

MED6, MED7
PIM3- Melhoria de Processos Parcialmente AMP1, AMP3, AMP5

AMP6 AMP9
REU2- Gestão de Programa de Reuso Parcialmente GRU1

Tabela 3 – Intersecção dos modelos MPS.BR-E com o SPICE Automotivo
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4 ESTUDO DE CASO DA COMPATIBILIDADE DO SPICE
AUTOMOTIVO COM O MPS.BR-E E COM OS PROCES-
SOS DE UMA EMPRESA

Neste capítulo, será abordado primeiramente o ambiente no qual foi desenvolvido
o estudo de caso e também as ferramentas usadas, que serviram de esclarecimento para o
decorrer do capítulo. Em seguida será exposto o trabalho em si, que é a intersecção dos
processos do Automotivo SPICE com o MPS.BR-E e também com o que é executado na
empresa.

4.1 A empresa

A Guenka Software é uma pequena empresa brasileira situada na cidade de Londrina-
PR. Com dez anos de mercado, a Guenka possui certificação MPS.BR F e vem pleiteando
o nível E do modelo brasileiro, além destas conquistas a Guenka também possui a certi-
ficação do MoProSoft, um modelo de qualidade de processos Mexicano.

4.1.1 Ferramentas

As ferramentas são fundamentais para auxiliarem os processos, desde a documen-
tação do processo em si até mesmo a gestão empresarial são executadas/auxiliadas por
ferramentas. Abaixo estão descritas as ferramentas que são adotadas pela empresa e que
foram utilizadas e estudadas na fase do estágio.

Eclipse Process Framework (EPF)

O EPF é uma ferramenta desenvolvida pela comunidade do Eclipse, utiliza a no-
tação do UML de diagrama de atividades, com a customização de alguns, geralmente
é utilizado para a documentação e o gerenciamento de processos. Na empresa o EPF é
utilizado para a documentação dos seus processos, a descrição das atividades e de alguns
documentos. Abaixo está descrito dois ícones do EPF que serão relevantes ao decorrer
deste trabalho.

∙ Atividade: Uma atividade contém várias tarefas, podendo conter até mais atividades
dentro dela.

Figura 2 – Ícone de atividade
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∙ Tarefa: Uma tarefa é composta por vários passos.

Figura 3 – Ícone de tarefa

Sistema de Gestão Integrada (SGI)

O SGI consiste em um sistema de gestão empresarial, é uma ferramenta web de-
senvolvida em plataforma Ruby on Rails pela própria empresa. A organização utiliza o
SGI para fazer o controle dos projetos e da equipe alocada para tal, o controle feito é
das não conformidades e dos problemas que aparecem no decorrer do projeto e também
dos pedidos de mudanças. Cabe ressaltar que o SGI por ser uma ferramenta desenvolvida
pela própria organização ela pode ser modificada de acordo com a necessidade presente.

Enterprise Architect (EA)

O EA é uma ferramenta de modelagem visual de projetos de software baseados em
UML, sendo possível a criação de relatórios, gerenciamento de testes, geração de certos
documentos de projetos entre outras funcionalidades. Na empresa o EA é utilizado para
a criação do projeto em UML e a partir desses projetos a geração de certos documentos.

Git

O Git é um software livre de controle de versão distribuído e de gerenciamento de
código fonte.

Gitorious

O Gitorious é uma interface web que utiliza o Git para gerenciar os diretórios,
projetos e usuários. O Git juntamente com o Gitorious são utilizados pela organização para
o armazenamento dos códigos fontes de cada projeto e ter um controle das modificações
feitas e os colaboradores que executaram essas mudanças.

4.1.2 Processos da Organização

A organização possui um ciclo de vida dos seus processos,a seguir será exposto
alguns dos processos da empresa que serão relacionados ao longo deste trabalho. Cabe
ressaltar que todas as imagens dos processos foram elaboradas no EPF.

EAR- Elicitação e Análise de Requisitos

O processo de Elicitação e Análise de Requisitos consiste em identificar os requisi-
tos do cliente, analisá-los e derivá-los em requisitos do sistema, priorizá-los, documentá-los
e verificá-los a fim de identificar inconsistências prejudiciais ao projeto. Os fluxos corres-
pondentes são:
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Figura 4 – Fluxo do processo de Elicitação e Análise de Requisitos

A atividade de Levantar Requisitos consiste basicamente em capturar os requisitos
provenientes do cliente (garantindo o entendimento do domínio do problema), documentá-
los adequadamente e tratar dúvidas que venham a surgir sendo constituída pelas seguintes
tarefas:

Figura 5 – Fluxo da atividade de Levantar Requisitos

A atividade de Análise de Requisitos consiste basicamente em analisar os requisitos
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obtidos junto ao cliente e derivá-los em requisitos de sistema, buscando determinar o
domínio da solução. Esta atividade é composta pelas seguintes tarefas:

Figura 6 – Fluxo da atividade de Análise de Requisitos

Projeto de Construção de Software

O processo de Projeto de Construção de Software consiste em realizar uma análise
mais aprofundada dos requisitos de sistema em busca de possíveis dúvidas a respeito de
como deve ser a solução a ser desenvolvida, assim como identificar restrições e padrões de
projeto (design) a serem aplicados sistema e em suas sub partes.
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Figura 7 – Fluxo do processo de Projeto de Construção de Software

A atividade de Projetar Arquitetura do Sistema consiste basicamente em analisar
os requisitos de sistema, garantindo o entendimento do domínio da solução, o ambiente
envolvido (Hardware e Software) a sim determinar a relação e restrições entre os requisitos
e o ambiente, e por fim, documentar adequadamente a Arquitetura do Sistema e tratar
dúvidas que venham a surgir. Essa atividade é composta pelas seguintes tarefas:

Figura 8 – Fluxo da atividade de Projetar Arquitetura do Sistema

A atividade de Projetar Módulos de Sistema consiste basicamente em analisar
os requisitos de sistema, garantindo o entendimento do domínio da solução, o ambiente
envolvido (Hardware e Software) a sim determinar a relação e restrições entre os requisitos
e o ambiente, e por fim, documentar adequadamente a Arquitetura do Sistema e tratar
dúvidas que venham a surgir. Essa atividade é composta pelas seguintes tarefas:



38

Figura 9 – Fluxo da atividade de Projetar Módulos de Sistemas

GPR- Gerência de Projetos

O processo de Gerência de Projetos consiste em desenvolver as oportunidades
identificadas até evoluí-las para projetos, os quais contarão com gerenciamento até sua
conclusão. Os fluxos correspondentes são:
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Figura 10 – Fluxo do processo de Gerência de Projetos

A atividade de Planejar o Projeto consiste em planejar os processos, as tarefas,
os recursos, as aquisições, analisar reutilização para minimizar os esforços, determinar o
tamanho do projeto e, por fim, determinar o custo. Essa atividade contém as seguintes
tarefas:
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Figura 11 – Fluxo da atividade de Planejar Projeto

A atividade de Gestão concentra as tarefas relacionadas ao monitoramento e con-
trole do projeto. Essa atividade possui as seguintes tarefas:
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Figura 12 – Fluxo da atividade de Gestão

GCO- Gerência de Configuração

O processo de Gerência de Configuração consiste em prover os recursos necessários
para garantir que todos os produtos de trabalho sejam evoluídos controladamente. Os
fluxos correspondentes são:

Figura 13 – Fluxo do processo de Gerência de Configuração

A atividade Controle de Mudança consiste em sistematizar uma série de tarefas
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para que as mudanças sejam devidamente controladas ao longo dos projetos. Essa ativi-
dade possui as seguintes tarefas:

Figura 14 – Fluxo da atividade de Controle de Mudança

GQA- Garantia da Qualidade

O processo de Garantia da Qualidade consiste em garantir um planejamento para
que auditorias possam ser realizadas, a fim de identificar não conformidades em processos
e produtos de trabalho. O fluxo correspondente é:
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Figura 15 – Fluxo do processo de Garantia da Qualidade

DMP- Definição e Melhoria de Processos

Definição e Melhoria de Processos consiste em proporcionar a criação e a melhoria
contínua dos processos. Os fluxos correspondentes são:
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Figura 16 – Fluxo do processo de Definição e Melhoria de Processos

A atividade de Definir Melhorias consiste em selecionar e implementar as solici-
tações de mudança consideradas mais alinhadas aos objetivos de melhoria dos processos.
Essa atividade é composta pelas seguintes tarefas:
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Figura 17 – Fluxo da atividade de Definir Melhorias

A atividade de Implantar melhorias baseia-se em disponibilizar documentação do
processo, treinar os colaboradores envolvidos, implantar o processo em um projeto de teste,
analisar os resultados do teste e com base neles oficializar a implantação do processo na
empresa.Essa atividade é constituídas pelas seguintes tarefas:
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Figura 18 – Fluxo da atividade de Implantar melhorias

GRU- Gerência de Ativos Reutilizáveis

O processo de Gerência de Ativos Reutilizáveis consiste em gerenciar o ciclo de
vida dos ativos reutilizáveis. O fluxo correspondente é:
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Figura 19 – Fluxo do processo de Gerência de Ativos Reutilizáveis

4.2 Modelos de Processos de Software

4.2.1 MPS.BR

O MPS.BR neste capítulo será relacionado com os resultados do SPICE Auto-
motivo, caso exista a relação entre eles. Em anexo estará o nome dos processos e seus
respectivos resultados esperados do MPS.BR E.

4.2.2 SPICE Automotivo

Para uma exposição mais detalhada, será transcrito ao longo deste capítulo, o
objetivo e os passos necessários para a realização completa dos processos do guia de
referência do SPICE Automotivo [18] , relacionando o MPS.BR e o que é executado na
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organização, sendo sugerido também adaptações à empresa para se adequar ao SPICE
Automotivo, caso haja cumprimento parcial ou não do processo estudado.

4.3 Compatibilidade entre os processos

A proposta do trabalho é relacionar o SPICE Automotivo com os processos do
MPS.BR-E e também com os processos de uma empresa, por este motivo o trabalho esta
dividido por grupo de processos do SPICE Automotivo.

Para descrever a compatibilidade dos processos, o texto de cada processo foi orga-
nizado da seguinte forma:

∙ Processo do SPICE Automotivo: Será transcrito o objetivo e os passos necessários
para a execução do processo;

∙ Compatibilidade com o MPS.BR: Nesta parte será relacionado cada passo do pro-
cesso do SPICE Automotivo com os resultados esperados do MPS.BR E. Ressal-
tando que o nível E abrange os seus processos e dos níveis F e G. Todos os processos
e resultados esperados até o nível E estão descritos no anexo;

∙ Compatibilidade com a organização: Também será relacionado cada passo do pro-
cesso do SPICE Automotivo com os processos da empresa, sendo discriminado
onde se encontra especificamente aquela exigência utilizando os fluxos do processos
quando possível.

∙ Adaptações sugeridas: Neste tópico será relatado algumas adaptações possíveis para
a empresa se adequar ao processo em questão do SPICE Automotivo.

4.3.1 ACQ- Grupo de Processos de Aquisição

Esta categoria de processo consiste em estabelecer condutas tanto para clientes
como para fornecedores, quando a finalidade for adquirir um produto ou serviço.

Processo do SPICE Automotivo:

ACQ 3- Acordo de Contrato

“O objetivo do processo de acordo de contrato é negociar e aprovar um con-
trato/acordo com o fornecedor.”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. um contrato/acordo é negociado, revistos, aprovados e concedidos ao fornecedor (s);
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2. o contrato/acordo deve estar de forma clara e inequívoca especificando as expecta-
tivas, responsabilidades, produtos de trabalho/resultados e responsabilidades tanto
do fornecedor (es) e do adquirente;

3. mecanismos de controle da capacidade e desempenho do fornecedor (s) e para a
mitigação dos riscos identificados são analisados e considerados para a inclusão nas
condições contratuais;

4. proponentes serão notificados do resultado da seleção das propostas/concurso.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. O contrato é abordado em AQU4;

2. Questões do contrato são tratadas em AQU4;

3. Em AQU6 é tratado a questão dos mecanismos de controle;

4. O resultado da seleção é descrito em AQU3.

Compatibilidade com a organização:

A empresa não executa este processo.

Adaptações sugeridas:

Para a execução completa a empresa deve deve manter atividades com o forne-
cedor, para avaliar e saber do progresso dos requisitos acordados. Caso haja algumas
necessidades de mudanças no acordo, essas são negociadas e documentadas.

Processo do SPICE Automotivo:

ACQ 4- Monitoramento do Fornecedor

“O objetivo do processo de monitoramento do fornecedor é monitorar o desempe-
nho do fornecedor em relação aos requisitos acordados.”

Este processo contém cinco resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. atividades conjuntas entre o cliente e o fornecedor são realizados conforme a neces-
sidade;

2. todas as informações, acordado para troca, são transferidos entre o fornecedor e o
cliente;

3. informações sobre os progressos são trocados regularmente com o fornecedor;
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4. o desempenho do fornecedor é monitorado em relação aos requisitos acordados;

5. mudanças no acordo, se necessário, são negociados entre o cliente e o fornecedor e
documentado com o acordo.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. A descrição sobre as atividades entre cliente e fornecedor esta em AQU4;

2. As informações acordadas para troca esta relatada em AQU4;

3. Sobre as informações sobre o progresso que devem ser trocadas são abordadas em
AQU4 e AQU6;

4. O monitoramento do desempenho do fornecedor é tratado em AQU6;

5. A negociação sobre mudanças está relatada em AQU4.

Compatibilidade com a organização:

A empresa não executa este processo.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve manter atividades com o for-
necedor, para avaliar e saber do progresso dos requisitos acordados. Caso haja algumas
necessidades de mudanças no acordo, essas são negociadas e documentadas.

Processo do SPICE Automotivo:

ACQ 11- Os Requisitos Técnicos

“O objetivo do processo de requisitos técnicos é estabelecer os requisitos técnicos da
aquisição. Isto envolve a elicitação de requisitos funcionais e não funcionais que consideram
o ciclo de vida do desenvolvimento dos produtos, de modo a estabelecer um requisito de
base técnica.”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. os requisitos técnicos, incluindo avaliação do efeito no ambiente, requisitos de segu-
rança se houver necessidade, são definidas e desenvolvidas para atender às necessi-
dades e expectativas;

2. as necessidades de aquisição atuais e em evolução é colhido e definido;

3. os requisitos e as possíveis soluções são comunicadas a todos os grupos afetados;
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4. estabelecimento de um mecanismo para incorporar novos requisitos alterados ou
para a baseline estabelecida;

5. um mecanismo para identificar e gerir o impacto da mudança de tecnologia para os
requisitos técnicos é definida;

6. os requisitos incluem a conformidade com as normas pertinentes, incluindo a avali-
ação do efeito no ambiente, segurança e normas de segurança se for caso disso.

Compatibilidade com o MPS.BR:

O MPS.BR-E não aborda esses resultados.

Compatibilidade com a organização:

A empresa não executa algo compatível com esse processo.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve ter uma política para os requisitos
técnicos da aquisição, sendo também necessário um mecanismo para a incorporação de
requisitos alterados.

Processo do SPICE Automotivo:

ACQ 12- Os Requisitos Legais e Administrativos

“O objetivo do processo legal e administrativo de requisitos é definir os aspectos
de adjudicação - expectativas passivos questões jurídicas e outras, e que estejam em
conformidade com as leis nacionais e internacionais de contrato.”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. uma abordagem contratual é definido o que é compatível com a relevante leis naci-
onais, internacionais e de regulamentação, orientação e políticas;

2. um acordo termos e condições é definido para descrever como o fornecedor irá sa-
tisfazer as necessidades e expectativas;

3. critérios e mecanismos de manipulação de violações ao cumprimento do contrato de
aceitação são estabelecidos;

4. os direitos do adquirente de assumir, modificar ou avaliar, direta ou indiretamente,
direitos de propriedade intelectual são estabelecidos;

5. garantias e acordos de nível de serviço são fornecidos para quando aplicável;
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6. provisão para os fornecedores a entregar outros requisitos (por exemplo, plano de
qualidade, arranjos etc) é definida;

7. critérios reconhecidos para proprietários, reguladores e outras questões do passivo
do produto são estabelecidas.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. Não é abordado pelo MPS.BR E;

2. O acordo de termos e condições é definido em AQU4;

3. Em AQU4 é estabelecido critérios caso ocorra a quebra do contrato;

4. Os direitos do adquirentes é descrito em AQU4;

5. Não é abordado pelo MPS.BR E;

6. Não é abordado pelo MPS.BR E;

7. Também em AQU4 é descrito sobre o estabelecimento de critérios.

Compatibilidade com a organização:

A empresa não executa este processo.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve ter um contrato que esteja de
acordo com as leis, sendo estabelecidos termos e condições para o fornecedor e também
os direitos do adquirente.

Processo do SPICE Automotivo:

ACQ 13- Requisitos de Projeto

“O objetivo do processo de requisitos do projeto é especificar os requisitos para
garantir que o projeto de aquisição é realizado com planejamento adequado, direção,
organização e controle sobre as tarefas e atividades do projeto”

Este processo contém nove resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. a consistência entre requisitos financeiros, técnicos, contratos e projetos está esta-
belecido;

2. requisitos para a organização, gestão, controle e aspectos do relatórios de um projeto
são definidas;
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3. requisitos para pessoal adequado dos projetos por uma equipe competente (por
exemplo, legais, contratuais, técnicos, projeto recursos competentes) com responsa-
bilidades e objetivos claros são definidos;

4. as necessidades de troca de informações entre todas as partes afetadas são estabe-
lecidas;

5. os requisitos para a conclusão e aceitação do produtos de trabalho intermediários e
liberação de pagamentos são estabelecidos;

6. os riscos potenciais são identificados;

7. os requisitos para a posse de interações e relações com fornecedores são definidos;

8. são definidos os direitos de utilização e distribuição do produto pelo cliente e forne-
cedor;

9. o suporte e manutenção de requisitos são estabelecidos

Compatibilidade com o MPS.BR:

O MPS.BR E não aborda esses resultados.

Compatibilidade com a organização:

A empresa não executa este processo.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve ter uma especificação dos re-
quisitos para garantir que o projeto de aquisição seja executado corretamente, além da
identificação dos potenciais ricos e a definição do suporte e a manutenção dos requisitos.

Processo do SPICE Automotivo:

ACQ 14- Pedido de propostas

“O objetivo do processo de Solicitação de propostas é preparar e emitir os requisitos
de aquisição necessários. A documentação deve incluir, mas não se limitando a, contrato,
projetos, finanças e os requisitos técnicos a serem fornecidos para uso na Chamada de
Propostas (CFP) / convite à apresentação de propostas (ITT).”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. as regras são definidas para proposta/convite concurso e avaliação de conformidade
com a política e estratégia de aquisição;



54

2. os requisitos técnicos e não técnicos da baseline são montados para acompanhar o
CFP (Call For Proposals) / ITT(Invitation To Tender);

3. o acordo (contrato) as cláusulas contratuais de referência e as condições de CFP /
ITT estão estabelecidos;

4. são definidos os termos financeiros de referência para os custos e pagamentos para
CFP / ITT;

5. são definidos os termos do projeto de referência para CFP / ITT;

6. os termos técnicos de referência para CFP / ITT são definidos;

7. uma CFP / ITT é preparado e emitido em conformidade com a aquisição políti-
cas e que está de acordo com a legislação nacional e internacional relevante e leis
reguladoras, requisitos e políticas.

Compatibilidade com o MPS.BR:

O MPS.BR E não aborda esses resultados.

Compatibilidade com a organização:

A empresa não executa este processo.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve preparar e emitir os requisitos de
aquisição necessários, estabelecer os requisitos técnicos e não técnicos da baseline entre
outros.

Processo do SPICE Automotivo:

ACQ 15- Qualificação do Fornecedor

“O objetivo do processo de Qualificação de Fornecedores é avaliar e determinar se
o potencial fornecedor (s) tem a qualificação necessária para entrar no processo de avali-
ação das propostas / concurso. Neste processo, a formação técnica, sistema de qualidade,
manutenção, recursos de suporte ao usuário e etc, serão avaliados.”

Este processo contém cinco resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. são estabelecidos critérios para qualificação dos fornecedores;

2. determinação capacidade fornecedor é realizada quando necessário;
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3. os fornecedores que possuem qualificação exigida são pré-seleccionados para a solu-
ção (s) concurso de avaliação;

4. quaisquer deficiências na capacidade são identificados e avaliados;

5. qualquer ação corretiva exigida pelo adquirente é avaliado e executado

Compatibilidade com o MPS.BR:

O MPS.BR E não aborda esses resultados.

Compatibilidade com a organização:

A empresa não executa este processo.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve avaliar e determinar o potencial
do fornecedor. A avaliação é feita através de critérios definidos, sendo identificadas e
avaliadas as deficiências. Essa avaliação é necessária para pré-selecionar um fornecedor
quando as exigências necessárias forem cumpridas.

4.3.2 SPL- Supply Process Group

O SPL é compostos por processos realizados pelo fornecedor, de modo a fornecer
um produto e/ou de um serviço.

Processo do SPICE Automotivo:

SPL 1 – Licitação de Fornecedor

“O objetivo do processo de licitação de Fornecedor é estabelecer uma interface
para responder às solicitações dos clientes e pedidos de proposta, preparar e apresentar
propostas e confirme atribuições através da conclusão de um acordo/contrato relevante”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. uma interface de comunicação é estabelecida e mantida, a fim de responder às soli-
citações dos clientes e pedidos de proposta;

2. solicitações de propostas são avaliadas de acordo com critérios definidos para deter-
minar se deve ou não apresentar uma proposta;

3. a necessidade de proceder a levantamentos preliminares ou estudos de viabilidade é
determinada;

4. a equipe adequada é identificada para executar o trabalho proposto;
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5. uma proposta do fornecedor é preparada em resposta ao que foi solicitado pelo
cliente;

6. a confirmação formal do acordo é obtida.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. Não é citado no MPS.BR E;

2. Este resultado está em alguns passos do MPS.BR são eles: GPR1, GPR2, GPR4,
GPR5 , GPR6 e GPR8;

3. A viabilidade do projeto é tratada no GPR11;

4. A equipe no MPS.BR é identificada de acordo com a habilidade de cada colaborador
e isso está descrito em GPR7;

5. A proposta esta descrita no GPR9;

6. A confirmação é especificada no GPR12;

Compatibilidade com a organização:

Os fluxos correspondentes com os resultados abaixo estão nas figuras 10 , 11 e 12.

1. Este resultado esta relatado no Plano de Projeto na parte de comunicação;

2. A avaliação da proposta é feita em: Gerência de Projeto → Planejar o Projeto, no
qual nesta tarefa será avaliado vários fatores como uma estimativa do tamanho,
custo, riscos entre outros;

3. A viabilidade no processo Guenka acontece em dois momentos, primeiro no plane-
jamento do projeto (Gerência de Projeto → Planejar o Projeto) e na Gestão do
projeto (Gerência de Projeto → Gestão) que monitora e controla o projeto;

4. A equipe adequada é identificada quando está fazendo o planejamento do projeto
(Gerência de Projeto → Planejar o Projeto → Planejar tarefas e recursos);

5. A proposta para a solicitação do cliente é feita em (Gerência de Projeto → Conso-
lidar Planos de Projeto);

6. Em Consolidar Planos de Projeto em (Gerência de Projeto → Consolidar Planos de
Projeto) que é feito a aceitação do cliente dando assim o início ao projeto.
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Adaptações sugeridas:

A empresa executa o processo integralmente, não havendo assim adaptações ne-
cessárias.

Processo do SPICE Automotivo:

SPL 2- Liberação do Produto

““O objetivo do processo de versão do produto é o de controlar a versão de um
produto para o cliente pretendido. ”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. O conteúdo da versão do produto é determinado;

2. A versão é montada a partir de itens configurados;

3. A documentação da versão é definida e produzida;

4. O mecanismo de entrega da versão e mídia é determinado;

5. A aprovação liberação/versão é feita com base em critérios definidos;

6. A liberação do produto é disponibilizada para o cliente que se destina;

7. A confirmação da liberação é obtida.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. Não é citado no MPS.BR E

2. Os itens de configuração são tratados no GCO 2;

3. A documentação das versões é citado em GCO1;

4. Não é citado no MPS.BR E;

5. Esta citado em GCO7;

6. A liberação para o cliente está relatado em GCO6 porém com certas modificações;

7. Este item não é citado pelo MPS.BR E.

Compatibilidade com a organização:

O fluxo correspondente com os resultados abaixo esta na figura 13 .
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1. A versão é feita em Gerência de Configuração → Planejar Configuração na parte de
Itens de Configuração;

2. Os itens de configurações também são estabelecidos e as versões proveniente dos IC
esta descrita em Gerência de Configuração → Planejar Configuração na parte de
Itens de Configuração;

3. A documentação das versões é feito através da ferramenta SGI;

4. Esta descrito no Plano de Gerência de configuração;

5. A aprovação de versões tem variações, porém esses se encontram em Gerência de
Configuração → Planejar Configuração;

6. Esta no documento Registro de Baseline;

7. Esta no documento Registro de Baseline.

Adaptações sugeridas:

A empresa executa o processo integralmente, não havendo assim adaptações ne-
cessárias.

4.3.3 ENG- Engineering Process Group

Esta categoria de processos é composto por processos que induzem diretamente o
gerenciamento e as necessidades do cliente, como por exemplo, especificar, implementar
ou manter o produto de software, sua relação com o sistema.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 1- Elicitação de requisitos

“A finalidade do processo de elicitação de requisitos é para recolher, processar e
controlar evolução das necessidades e requisitos do cliente em toda a vida do produto e /
ou serviço, de modo a estabelecer uma linha de base requisitos que serve como base para
definir os produtos de trabalho necessários.”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. A comunicação contínua com o cliente é estabelecida;

2. Os requisitos do cliente são definidos e acordados com baseline;
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3. Um mecanismo de mudança é criado para avaliar e incorporar as mudanças nos
requisitos dos clientes em requisitos baseline baseados na evolução das necessidades
dos clientes;

4. É estabelecido um mecanismo para o monitoramento contínuo de cliente necessita;

5. É estabelecido um mecanismo para assegurar que os clientes podem facilmente de-
terminar o status e disposição dos seus pedidos;

6. Alterações decorrentes de mudanças tecnológicas e as necessidades dos clientes são
identificadas, os riscos associados são avaliados e seu impacto gerenciado.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. A comunicação com o cliente é tratada no GRE1 sendo ressaltando alguns meios de
comunicação e o registros das iterações com os fornecedores de requisitos;

2. O acordo e a definição dos requisitos também são tratados no GRE1;

3. As mudanças são tratadas no GRE4 e GRE5 ;

4. O MPS.BR não trata esse ponto;

5. Não foi identificado nada no MPS.BR que cumpra esse resultado;

6. Mudanças e seus riscos associados são tratados em GRE5.

Compatibilidade com a organização:

Os fluxos correspondentes com os resultados abaixo estão nas figuras 4 e 5.

1. A questão de comunicação com o cliente é descrita no Plano de Projeto;

2. A definição dos requisitos do cliente e a confirmação dos mesmos por ambas as partes
estão divididas no processo Guenka. A definição é feita em: Elicitação e Análise de
Requisitos → Levantar Requisitos → Documentar os requisitos de Stakeholder, e
a parte do acordo explícito (ENG1.BP3) está presente em: Elicitação e Análise de
Requisitos → Levantar Requisitos → Obter Aprovação de Requisitos;

3. As mudanças nos requisitos são tratadas no documento Gerência de Configuração,
na parte de Controle de Mudança;

4. A parte de comunicação é feito durante todo a Elicitação e Análise de Requisitos e
esses meios de comunicações continuam sendo o email, telefone e reuniões;

5. Atualmente não se executa esse resultado;
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6. Alterações e Riscos estão presentes em Documentar Requisitos de Stakeholder e
Revisar Requisitos de Stakeholder.

Adaptações sugeridas:

Para a realização completa deste processo, a empresa deve possuir um mecanismo
no qual os clientes tenham acesso do estado e do andamento das mudanças realizadas nos
requisitos.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 2- Análise de Requisitos de sistema

“ O objetivo do processo de análise de requisitos do sistema é transformar os
requisitos do cliente definido em um conjunto de sistema desejado requisitos técnicos que
irão orientar o desenho do sistema.”

Este processo contém oito resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Um conjunto definido de requisitos do sistema é estabelecido;

2. Os requisitos do sistema são categorizados e analisados quanto à correção e testa-
bilidade;

3. O impacto dos requisitos do sistema no ambiente operacional é avaliado;

4. A priorização para a implementação dos requisitos do sistema é definida;

5. Os requisitos do sistema são aprovados e updated conforme necessário;

6. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre os requisitos do cli-
ente e requisitos do sistema;

7. Alterações nos requisitos de base do cliente são avaliadas pelo custo, cronograma e
impacto técnico;

8. Os requisitos do sistema são comunicados a todas as partes afetadas e com baseline;

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. Em GRE3 é estabelecido o conjunto definido de requisitos;

2. A categorização dos requisitos é tratado em GRE3;

3. A avaliação d impacto dos requisitos do sistema é abordado em GRE3;
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4. Não é descrito no MPS.BR E;

5. A consitência e a rastreabilidade bilateral é descrito em GRE4;

6. Também em GRE3 é descrito sobre as avaliações feitas sobre as alterções nos requi-
sitos;

7. Este item é tratado em GRE5.

Compatibilidade com a organização:

Os fluxos correspondentes com os resultados abaixo estão nas figuras 4 e 6.

1. Os requisitos de sistemas estão tratados em Elicitação e Análise de Requisitos →
Análise de Requisitos → Documentar Requisitos de Softwares;

2. Viabilidade, Riscos são tratados em: Elicitação e Análise de Requisitos → Análise
de Requisitos → Revisar Requisitos de Software;

3. O Impacto sobre o ambiente operacional é relatado em: Elicitação e Análise de
Requisitos → Análise de Requisitos → Documentar Requisitos de Softwares;

4. Não há um processo claro de priorização na empresa;

5. A aprovação é feita em: Elicitação e Análise de Requisitos → Análise de Requisitos
→ Obter aprovação de requisitos;

6. A rastreabilidade está tratado em: Elicitação e Análise de Requisitos → Análise de
Requisitos → Documentar Requisitos de Softwares;

7. Este resultado esta descrito em controle de mudança;

8. Os requisitos são comunicados nas Kick-off.

Adaptações sugeridas:

Para a realização completa deste processo, a empresa deve ter uma política de
priorização para implementar os requisitos.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 3- Projeto arquitetônico do Sistema

“O objetivo é identificar qual o sistema de requisitos devem ser alocados para qual
dos elementos do sistema”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:
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1. Um projeto de arquitetura do sistema é definido identificando os elementos do sis-
tema e cumprindo os requisitos de sistemas definidos;

2. Os requisitos do sistema são alocados para os elementos do sistema;

3. São definidos interfaces internas e externas de cada elemento do sistema;

4. Verificação entre os requisitos do sistema e do projeto arquitetônico do sistema é
executado;

5. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre os requisitos do sis-
tema e o Projeto arquitetônico do Sistema;

6. Os requisitos do sistema, o projeto arquitetônico do sistema, e suas relações são
baseline e comunicada a todas as partes afetadas.

Compatibilidade com o MPS.BR:

Não é abordado no MPS.BR E.

Compatibilidade com a organização:

Os fluxos correspondentes com os resultados abaixo estão nas figuras 4, 6, 7 e 8 .

1. Como especificados em ENG3.BP1 e ENG3.BP4 esse resultado espera identificar
e verificar os requisitos funcionais e não funcionais, a identificação dos requisitos é
definida em: Elicitação e Análise de Requisitos → Análise de Requisitos → Docu-
mentar Requisitos de Softwares, já a definição do projeto de arquitetura é feito em:
Projeto de Construção de Software → Projetar Arquitetura de Sistema → Projetar
Arquitetura de Sistema;

2. Este resultado é feito através da Ferramenta EA;

3. A questão das interfaces internas e externas são tratadas em Planejar Arquitetura
do sistema ( Projeto de Construção de Software → Projetar Arquitetura de Sistema
→ Projetar Arquitetura de Sistema.) e em Desenvolver Padrão arquitetural;

4. Essa verificação dos requisitos é feita em Projeto de Construção de Software →
Projetar Arquitetura de Sistema → Revisar Projeto do Sistema mais especificamente
em um checklist que é aplicado (Checklist de Verificação do Projeto de Arquitetura);

5. A rastreabilidade bilateral é feita na ferramenta EA;

6. Esta descrito em Estabelecer Baseline.
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Adaptações sugeridas:

A empresa executa o processo integralmente, não havendo assim adaptações ne-
cessárias.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 4- Análise de Requisitos de Software

“O objetivo do processo de análise de requisitos de software é estabelecer os requi-
sitos de software para o sistema.”

Este processo contém oito resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Os requisitos de software a serem atribuídos aos elementos de software do sistema
e suas interfaces são definidas;

2. Requisitos de software são categorizados e analisados quanto à correção e testabili-
dade;

3. O impacto dos requisitos de software para o ambiente operacional é avaliado;

4. A priorização para a implementação dos requisitos de software é definida;

5. Os requisitos de software são aprovados e atualizados conforme necessário;

6. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre os requisitos do sis-
tema e requisitos de software; e consistência e rastreabilidade bilateral são estabe-
lecidas entre os requisitos do sistema e de design e software de arquitetura;

7. Alterações nos requisitos de software são avaliadas pelo custo, cronograma e impacto
técnico;

8. Estabelecer mecanismos de comunicação para a divulgação dos requisitos de software
e atualizações dos requisitos para todas as partes relevantes.

Compatibilidade com o MPS.BR:

Não é abordado pelo MPS.BR E.

Compatibilidade com a organização:

Neste caso se trata de Requisitos de Software, a empresa não aborda esse nível de
requisitos.

Adaptações sugeridas:
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Para a empresa executar esse processo, primeiramente deve-se adotar um nível de
requisitos que tratariam de requisitos de softwares, esses requisitos devem ser atribuídos ao
elementos de softwares do sistemas e definidas as interfaces, a categorização dos requisitos
de software e a análise de acordo com à correção e testabilidade, deve-se avaliar o impactos
desses requisitos no ambiente operacional, ter uma priorização e aprovação/atualização
dos requisitos, executar a rastreabilidades bilateral e consistência entre os requisitos de
software e o de sistemas, ter uma avaliação de mudanças nos requisitos e o estabelicimento
de um mecanismo de comunicação dos requisitos de softwares e suas possíveis atualizações
para as partes interessadas.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 5- Desing de Software

“O objetivo do processo de design de software é fornecer um projeto para o software
que implemente e possa ser verificado em relação aos requisitos de software.”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Um projeto de arquitetura de software é definido que identifica os componentes do
software e atende aos requisitos de software definidos;

2. Os requisitos de software são atribuídos aos elementos do software;

3. São definidas interfaces internas e externas de cada componente de software;

4. O comportamento e os objetivos de consumo de recursos dinâmicos de componentes
de software são definidos;

5. Um projeto detalhado é desenvolvido que descreve unidades de software que podem
ser implementadas e testadas;

6. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre os requisitos de soft-
ware e do projeto de arquitetura de software;

7. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre projeto arquitetônico
de software e desing de software detalhado.

Compatibilidade com o MPS.BR:

Não é abordado pelo MPS.BR E.

Compatibilidade com a organização:

Os fluxos correspondentes com os resultados abaixo estão nas figuras 7 e 8.



65

1. Projetar a arquitetura é feito na parte Projeto de Construção de Software →Projetar
Arquitetura de Sistema;

2. Não é executado pela empresa;

3. Esse procedimento é executado em: Projeto de Construção de Software →Projetar
Arquitetura de Sistema → Projetar Arquitetura de Sistema;

4. A empresa não executa esse procedimento;

5. Esse procedimento de detalhamento e a divisão do software em subsistemas são exe-
cutados em: Projeto de Construção de Software → Projetar Arquitetura de Sistema
→ Projetar Arquitetura de Sistema;

6. A rastreabilidade dos requisitos é executada, porém não é compatível resultado;

7. A rastreabilidade dos requisitos é executada, porém não se encaixa nesse resultado.

Adaptações sugeridas:

Para a empresa executar esse processo completamente deve atribuir os requisitos
de software aos elementos do software, definir comportamento e os objetivos de consumo
de recursos dinâmicos de componentes de software, e fazer a rastreabilidade bilateral entre
os requisitos de software e arquitetura de software e entre os projetos arquitetônicos de
software e de desing de software.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 6- Construção do Software

“O objetivo do processo de construção de software é produzir unidades de software
verificadas que refletem adequadamente o design de software.”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Uma estratégia de verificação por unidade é desenvolvido para unidades de software
compatível com o projeto de software;

2. Unidades de software definidos pelo projeto de software são analisados quanto à
correção e testabilidade;

3. Unidades de software definidos pelo projeto de software são produzidos;

4. Unidades de software são verificados de acordo com a estratégia de verificação da
unidade;

5. Os resultados da verificação da unidade são registrados;
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6. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre unidades de design e
software de software detalhadas;

Compatibilidade com o MPS.BR:

O MPS.BR E não aborda este item.

Compatibilidade com a organização:

Esta parte não esta documentada pela empresa.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve ter uma estratégia de verificação
de unidades de softwares, sendo que deve ter a construção, a verificação, e os registros dos
resultados, além da consistência e rastreabilidade bilateral que são estabelecidos entre as
unidades de softwares.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 7- Teste de Integração de Software.

“O objetivo do processo de teste de integração de software é integrar as unidades de
software em conjuntos maiores, produzindo software integrado consistente com o projeto
de software e testar A interação entre os itens de software.”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. A integração de software e estratégia de teste de integração é desenvolvido para itens
de software compatíveis com a concepção do software de acordo com as prioridades
e categorização dos requisitos de software;

2. A integração de software especificação de teste é desenvolvido que garante a con-
formidade com o projeto arquitetônico de software, projeto detalhado de software,
destinado aos itens;

3. Unidades de software e itens de software estão integradas definidas pela estratégia
de integração;

4. Itens de software integrados são verificados usando os casos de teste;

5. Resultados dos testes de integração de software são registrados;

6. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre projeto arquitetônico
de software e software de projeto detalhado de software especificação de teste de
integração, incluindo casos de teste;
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7. Uma estratégia de regressão é desenvolvida e aplicada para reintegração e re- verifi-
cando itens de software quando ocorre uma mudança de itens de software (incluindo
requisitos associados , design e código ) .

Compatibilidade com o MPS.BR:

O MPS.BR E não aborda a parte de Teste de integração do software.

Compatibilidade com a organização:

Não é executado pela empresa até o momento.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve desenvolver uma estratégia de
teste de integração de itens de software. Este desenvolvimento de teste deve garantir a
conformidade com o projeto arquitetônico, além da verificação dos testes e do registro
do que foi feito. Outro ponto a ser adotado é a rastreabilidade bilateral entre o teste e o
projeto arquitetônico e também uma estratégia de regressão.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 8- Teste de Software

“O objetivo do processo de teste de software é para confirmar que o software
integrado atende aos requisitos de software definidos.”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. A estratégia é desenvolvida para testar o software integrado de acordo com as pri-
oridades e categorização dos requisitos de software;

2. Uma especificação de teste para o teste do software integrado software é desenvolvido
que demonstra a conformidade com os requisitos de software;

3. O software integrado é verificada usando os casos de teste;

4. Resultados dos testes de software são registrados;

5. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre os requisitos de soft-
ware e especificação de teste de software, incluindo casos de teste;

6. Uma estratégia de teste de regressão é desenvolvida e aplicada para re- testar o
software integrado, quando uma mudança de itens de software ocorrer.

Compatibilidade com o MPS.BR:



68

O MPS.BR E não executa esse processo.

Compatibilidade com a organização:

Não é executado pela empresa até o momento.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve desenvolver uma estratégia para
testar o software integrado, sendo necessário registrar os resultados dos testes, fazer a
consistência e rastreabilidade entre os requisitos de software e especificação de teste e
também desenvolver uma estratégia de regressão.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 9- Teste de integração do Sistema

“O objetivo do processo de teste de integração do sistema é integrar os elementos
do sistema para produzir um sistema integrado que irá satisfazer o projeto arquitetônico
do sistema e as expectativas dos clientes expressas nos requisitos do sistema.”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Um sistema de integração e o sistema de estratégia de teste de integração é de-
senvolvido para os elementos do sistema consistentes com o projeto arquitetônico
sistema de acordo com as prioridades e categorização dos requisitos do sistema;

2. Uma especificação de teste para o teste de integração do sistema é desenvolvido
para verificar a conformidade com o projeto arquitetônico do sistema, incluindo as
interfaces entre os elementos do sistema;

3. Um sistema integrado é integrado como definido pela estratégia de integração;

4. Os elementos do sistema integrado são verificados usando os casos de teste;

5. Resultados dos testes de integração do sistema são registrados;

6. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre o projeto arquitetô-
nico do sistema e integração de sistemas de teste, incluindo especificação de casos
de teste;

7. Uma estratégia de regressão é desenvolvida e aplicada para re-testar os elementos
do sistema quando são feitas alterações.

Compatibilidade com o MPS.BR:

O MPS.BR E não cumpre os requisitos deste processo.
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Compatibilidade com a organização:

Não é executado pela empresa até o momento.

Adaptações sugeridas:

Para a realização deste processo a empresa deve desenvolver uma estratégia para
testar o software integrado, sendo necessário registrar os resultados dos testes, fazer a
consistência e rastreabilidade entre os requisitos de software e especificação de teste e
também desenvolver uma estratégia de regressão.

Processo do SPICE Automotivo:

ENG 10- Teste do Sistema

“O objetivo do processo de teste do sistema é para garantir que a implementação
de cada requisito do sistema é testada para conformidade e que o sistema está pronto
para a entrega.”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. A estratégia é desenvolvida para testar o sistema de acordo com a prévia do e
categorização dos requisitos do sistema;

2. Uma especificação de teste para o teste do sistema do sistema integrado é desenvol-
vido que demonstra a conformidade com os requisitos do sistema;

3. O sistema integrado é verificada usando os casos de teste;

4. Resultados dos testes de sistema são registrados;

5. Consistência e rastreabilidade bilateral são estabelecidas entre os requisitos do sis-
tema e a especificação de teste do sistema, incluindo casos de testes;

6. Uma estratégia de teste de regressão é desenvolvida e aplicada para re-teste no
sistema integrado, quando uma mudança de elementos do sistema é feita.

Compatibilidade com o MPS.BR:

Pelo foi estudado o MPS.BR E não cumpre os requisitos deste processo.

Compatibilidade com a organização:

Não é executado pela empresa até o momento.

Adaptações sugeridas:
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Para a realização deste processo a empresa deve desenvolver uma estratégia de
teste para verificar se esta de acordo com os requisitos do sistema, além de fazer os
registros dos testes, a consistências e a rastreabilidade estre os requisitos do sistema e a
especificação do teste de sistema e também uma estratégia de regressão.

4.3.4 SUP- Supporting Process Group

Esta categoria é composta de processos que podem ser utilizados por qualquer dos
outros processos em vários pontos do ciclo de vida.

Processo do SPICE Automotivo:

SUP 1- Garantia de Qualidade

“O objetivo do processo de garantia de qualidade é para fornecer uma garantia
independente de que os produtos e processos de trabalho em cumpri com as disposições
e planos pré-definidos.”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Uma estratégia para a realização de garantia de qualidade é desenvolvido, imple-
mentado e mantido;

2. Garantia de qualidade é realizada independente da atividade ou projeto que está
sendo executado;

3. Evidências de garantia de qualidade são produzidas e mantidas;

4. A aderência de produtos, processos e atividades para os requisitos acordados são
verificados, documentado e comunicado às partes interessadas;

5. Problemas e / ou não-conformidade com requisitos do acordo são identificados,
registrados, comunicada às partes interessadas, acompanhados e resolvidos;

6. Garantia de qualidade tem a independência e autoridade para escalar problemas de
níveis adequados de gestão.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. Este resultado esta descrito no Propósito do GQA e no GQA1 também cita a questão
de um plano de Garantia de Qualidade;

2. Na fundamentação teórica do GQA aborda a questão da equipe de garantia de
qualidade seja independente da equipe do projeto ou da execução do projeto;
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3. Não é abordado no MPS.BR E;

4. Em GQA1 e GQA2 trata da importância de seguir o plano de Garantia de Qualidade
e executar a verificação necessária;

5. Em GQA3 é documentado como deve se identificar as não-conformidades;

6. O escalonamento das não-conformidades é tratado em GQA4.

Compatibilidade com a organização:

O fluxo correspondente com os resultados abaixo esta ns figura 15.

1. A empresa tem um processo de garantia de qualidade e este está documento no EPF
e também o Plano de Qualidade;

2. Além do que se esta escrito no resultado uma prática para esse resultado é questão
que Membros da equipe de garantia da qualidade não são os responsáveis direta-
mente pela organização do projeto e a empresa cumpre os dois requisitos acima;

3. O plano de garantia de Qualidade da Guenka possui um cronograma para suas
auditorias e um plano que se deve seguir para manter sempre um mesmo padrão,
e se faz a documentação de cada auditoria, cumprindo assim o que se exige neste
resultado;

4. Existe um plano de Garantia de Qualidade que é seguido nas auditorias e um for-
mulário que é atualizado a cada auditoria.(Garantia de Qualidade → Planejar Au-
ditoria de Qualidade e Garantia de Qualidade → Auditar Processos e Produtos de
trabalho);

5. Este procedimento esta descrito em: Garantia de Qualidade → Auditar Processos e
Produtos de trabalho;

6. O escalonamento das não-conformidades são executados em: Garantia de Qualidade
→ Acompanhar Resolução de Não-Conformidades.

Adaptações sugeridas:

A empresa executa o processo integralmente, não havendo assim adaptações ne-
cessárias.

Processo do SPICE Automotivo:

SUP 2- Verificação
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“O objetivo do processo de Verificação é confirmar que cada produto de trabalho
de um processo ou projeto reflete adequadamente os requisitos especificados.”

Este processo contém cinco resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Uma estratégia de verificação é desenvolvido, implementado e mantido;

2. São identificados os critérios para verificação de todos os produtos de trabalho ne-
cessários;

3. Atividades de verificação necessárias são realizadas;

4. Defeitos são identificados, registrados e monitorados;

5. Resultados das atividades de verificação são disponibilizados para o cliente e outras
partes envolvidas.

Compatibilidade com o MPS.BR:

Não é abordado pelo MPS.BR E.

Compatibilidade com a organização:

1. A estratégia de revisão está documentada em várias partes do processo da empresa;

2. A estratégia de revisão está nos Check list executados pela empresa;

3. São realizadas no desenrolar do projeto em pontos específicos do ciclo de vida;

4. Defeitos são registros em: Relatório de Revisão Técnica formal;

5. Fica a critério do cliente.

Adaptações sugeridas:

A empresa executa o processo integralmente, não havendo assim adaptações ne-
cessárias.

Processo do SPICE Automotivo:

SUP 4- Revisão Conjunta

“O objetivo do processo de revisão conjunta é manter um entendimento comum
com os stakeholders do progresso em relação aos objetivos do acordo e que deve ser
feito para ajudar a garantir o desenvolvimento de um produto que satisfaça as partes
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interessadas. As revisões conjuntas são ao nível da gestão de projetos e níveis técnicos e
são mantidos durante toda a vida do projeto.”

Este processo contém cinco resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Gestão e técnicas de avaliações são realizadas com base nas necessidades do projeto;

2. A situação e produtos de uma atividade de um processo são avaliados através de
atividades conjuntas de revisão entre as partes interessadas;

3. Os resultados das análises são dados a conhecer a todas as partes afetadas;

4. Itens de ações resultantes de revisões são acompanhados até o encerramento;

5. Os problemas são identificados e registrados.

Compatibilidade com o MPS.BR:

Não é abordado pelo MPS.BR E.

Compatibilidade com a organização:

O fluxo correspondente com os resultados abaixo esta na figura 10 .

1. De acordo com o que está descrito nas práticas para esse resultado, em Gerência de
projetos é especificados o Kick off no qual é feito uma revisão conjunto (equipe), e
está descrito em: Gerência de Projeto →Kick Off;

2. Também pode-se considerar esse resultado sendo suprido pelo Kick Off (Gerência
de Projeto → Kick Off) e pelas revisões técnicas e o Open Iten;

3. Também pode-se considerar esse resultado sendo suprido pelo Kick Off (Gerência
de Projeto → Kick Off);

4. Esses itens estão registrado na ferramenta SGI, no item Open Iten;

5. Os problemas e riscos são identificado antes das Kick-Off.

Adaptações sugeridas:

A empresa executa o processo integralmente, não havendo assim adaptações ne-
cessárias.

Processo do SPICE Automotivo:

SUP 7- Documentação
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“A finalidade do processo de documentação é desenvolver e manter a registrar as
informações produzidas por um processo.”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Uma estratégia de identificação da documentação a ser produzido durante o ciclo
de vida do produto ou serviço é desenvolvido;

2. As normas a serem aplicadas para o desenvolvimento da documentação são identi-
ficadas;

3. Documentação a ser produzido pelo processo ou projeto é identificada;

4. O conteúdo e a finalidade de toda a documentação são especificadas, revisadas e
aprovadas;

5. A documentação é desenvolvida e disponibilizada de acordo com os padrões identi-
ficados;

6. A documentação é mantida de acordo com critérios definidos.

Compatibilidade com o MPS.BR:

Não é realizado pelo MPS.BR E.

Compatibilidade com a organização:

1. A empresa não possui uma estratégia definida;

2. Nos templates de cada documento possui as normas de preencher;

3. Alguns itens são supridos;

4. Em alguns casos sim, como por exemplo na especificação dos requisitos;

5. Não é executado pela empresa;

6. Não é executado pela empresa.

Adaptações sugeridas:

Para a realização completa deste processo a empresa deve ter uma estratégia de
documentação definida durante todo o ciclo de vida do produto, além de elaborar, revisar
e aprovar todo o conteúdo e a finalidade da documentação e desenvolver e manter toda a
documentação de acordo com o critérios identificados.
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Processo do SPICE Automotivo:

SUP 8- Gerenciamento de Configuração

“O objetivo do processo de gestão de configuração é estabelecer e manter a inte-
gridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-los
para as partes envolvidas.”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Uma estratégia de gerenciamento de configuração é desenvolvida;

2. Todos os itens gerados por um processo ou projeto são identificados, definidos e com
baseline de acordo com a estratégia de gestão de configuração;

3. Modificações e liberações dos itens são controlados;

4. Modificações e liberações são disponibilizadas para as partes afetadas;

5. O status dos itens e pedidos de modificação sejam registadas e comunicadas;

6. A integridade e consistência dos itens é assegurada;

7. O armazenamento, manuseio e entrega dos itens são controlados.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. O desenvolvimento de uma estratégia de gerenciamento é abordado em GCO1;

2. Os itens de configuração são tratados em GCO2 , já as baselines estão descritas em
GCO3;

3. A modificação dos Itens de Configuração são tratados em GCO5, já a questão da
liberação tanto interna quanto externa esta especificada em GCO6;

4. A disponibilização das modificações e liberação para as partes afetadas esta tratada
em GCO5;

5. Também em GCO5 é descrito sobre o status dos itens e pedidos de modificações;

6. A integridade e consistências é tratada em GCO7;

7. O controle do armazenamento, manuseio e entrega dos itens é abordado em GCO6.

Compatibilidade com a organização:

Os fluxos correspondentes com os resultados abaixo estão nas figuras 13 e 14.



76

1. A estratégia de configuração está descrito no Plano de Gerenciamento de Configu-
ração e no EPF também há a especificação da técnica (Gerência de Configuração
→ Planejar Configuração) ;

2. Os itens de configuração são identificados em: Gerência de Configuração → Planejar
Configuração, e as baselines em: Gerência de Configuração → Estabelecer Baseline;

3. As modificações são tratadas de forma geral em: Gerência de Configuração → Con-
trole de Mudança, já a questão das entregas da baseline esta especificado no Plano
de Configuração;

4. Esta contido no Plano de Configuração;

5. Os pedidos de mudanças são feitos pela ferramenta SGI, sendo que fica registrado
os pedidos de mudança, o status e a todos os envolvidos no projeto;

6. Tanto antes da implementação da mudança quanto depois é avaliado a consistências
dos itens isso esta descrito de uma forma geral em: Gerência de Configuração →
Controle de Mudança;

7. São utilizados o GIT e o Gitorious.

Adaptações sugeridas:

A empresa executa o processo integralmente, não havendo assim adaptações ne-
cessárias.

Processo do SPICE Automotivo:

SUP 9- Gerenciamento de Resolução de problemas

“O objetivo do processo de gerenciamento de resolução de problemas é garantir
que todos os problemas descobertos são identificados, analisados, gerido e controlado a
resolução.”

Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Uma estratégia de gerenciamento de problemas é desenvolvida;

2. Os problemas são registrados, identificados e classificados;

3. Os problemas são analisados e avaliados para identificar uma solução(s) aceitável;

4. A resolução de problemas é implementado;

5. Os problemas são acompanhados até o encerramento;
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6. O status de todos os relatórios de problemas é conhecido.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. O desenvolvimento da estratégia de gerenciamento de problemas é descrito em
GPR19 e GPR18;

2. Em GPR18 aborda sobre o tratamento devido com os problemas;

3. Também em GPR18 é descrito sobre a analise dos problemas e sobre a identificação
de uma solução(s);

4. Não é coberto pelo MPS.BR E;

5. O acompanhamento dos problemas é tratado em GPR19;

6. Não é abordado pelo MPS.BR E.

Compatibilidade com a organização:

1. Plano de projeto de controle de problemas e registro;

2. Relacionado com o Issue Tracking relatado no SGI;

3. Relacionado com o Issue Tracking relatado no SGI;

4. Relacionado com o Issue Tracking relatado no SGI e com as Auditorias;

5. Relacionado com o Issue Tracking relatado no SGI e plano de projeto de periodici-
dade;

6. A ferramenta SGI possui os status dos problemas.

Adaptações sugeridas:

A empresa executa o processo integralmente, não havendo assim adaptações ne-
cessárias.

Processo do SPICE Automotivo:

SUP 10- Gerenciamento de Controle de mudança

“O objetivo do processo de gerenciamento de solicitações de mudança é para ga-
rantir que os pedidos de mudança são gerenciados, monitorados e controlados.”

Este processo contém oito resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:
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1. Uma estratégia de gestão da mudança é desenvolvido;

2. Os pedidos de alteração são registrados e identificados;

3. As dependências e relacionamentos com outras solicitações de mudança são identi-
ficadas;

4. São definidos critérios para confirmar a execução do pedido de mudança;

5. São analisados os pedidos de mudança, priorizados e os requisitos de recursos esti-
mados;

6. Mudanças sejam aprovadas com base na prioridade e disponibilidade dos recursos;

7. Aprovou mudanças são implementados e acompanhados até o encerramento;

8. O status de todas as solicitações de mudança é conhecido.

Compatibilidade com o MPS.BR:

O MPS.BR E trata de uma maneira mais enxuta a questão de mudanças sendo
que essa descrição em GCO5, por isso é considerado abordado parcialmente.

Compatibilidade com a organização:

Os fluxos correspondentes com os resultados abaixo estão nas figuras 13 e 14 .

1. Esta estratégia esta descrito em: Gerência de Configuração → Controle de Mudança
e no Plano de Configuração;

2. A questão dos pedidos está descrita em: Gerência de Configuração → Controle de
Mudança → Criar solicitação de Mudança;

3. Não é executado pela empresa;

4. Esses critérios estão descritos em: Gerência de Configuração → Controle de Mudança→
Análise Técnica;

5. Esse resultado pode ser identificado em: Gerência de Configuração →Controle de
Mudança→ Análise Técnica e também em: Gerência de Configuração → Controle
de Mudança→ Análise de Viabilidade;

6. As mudanças são aprovadas após as análises citadas no item anterior;

7. As mudanças são implementadas em: Gerência de Configuração → Controle de
Mudança →Implementa e após esse procedimento é analisado o que foi feito em:
Gerência de Configuração → Controle de Mudança → Validar;
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8. Essas mudanças são registradas no SGI e lá deve ser mantido o status entre ou-
tras informações, sendo que todos os interessados do projeto tem acesso a essas
informações.

Adaptações sugeridas:

Para a realização completa deste processo a empresa deve adotar a identificação
de dependência e relacionamento entre os pedidos de mudanças.

4.3.5 MAN- Management Process Group

É composto por processos que contêm práticas que podem ser utilizados por qual-
quer pessoa que gere qualquer tipo de projeto ou processo dentro do ciclo de vida.

Processo do SPICE Automotivo:

MAN 3- Gerenciamento de Projetos

“O objetivo do processo de gerenciamento de projetos é identificar, estabelecer,
planejar, coordenar e monitorar as atividades, tarefas e recursos necessários para um
projeto de produção de um produto e / ou serviço, no contexto dos requisitos e restrições
do projeto.”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. O escopo do trabalho para o projeto é definido;

2. A possibilidade de atingir os objetivos do projeto com os recursos disponíveis e as
restrições é avaliada;

3. As tarefas e os recursos necessários para completar o trabalho são dimensionados e
estimados;

4. Interfaces entre elementos do projeto, e com outro projeto e unidades organizacio-
nais, são identificados e monitorados;

5. Os planos para a execução do projeto são desenvolvidos, implementados e mantidos;

6. O progresso do projeto é monitorado e relatado;

7. Ações para corrigir desvios do plano e para prevenir a recorrência de problemas
identificados no projeto são tomadas quando os objetivos do projeto não são alcan-
çados.

Compatibilidade com o MPS.BR:
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1. O escopo é tratado em GPR1;

2. Esse item é tratado em GPR1 e GPR2;

3. A dimensão das tarefas e dos recursos para atingir os objetivos esta em GPR4;

4. Não há relação com o MPS.BR E;

5. O planejamento da execução do projeto é abordado em GPR4/GPR8.

6. A monitoração é feita em GPR13.

7. Em GPR19 está especificado sobre as ações corretivas dos desvios do plano.

Compatibilidade com a organização:

Os fluxos correspondentes com os resultados abaixo estão nas figuras 10, 11 e 12 .

1. O escopo do trabalho é definido em: Gerência de Projeto→ Planejar o Projeto→
Estabelecer Escopo do Projeto;

2. Esse resultado está presente em: Gerência de Projeto → Planejar o Projeto →
Estimar Tamanho do projeto e em: Gerência de Projeto→Planejar o Projeto →
Planejar Tarefa e Recurso;

3. Esse resultado juntamente com a seleção dos membros da equipe está em: Gerência
de Projeto→ Planejar o Projeto →Planejar Tarefa e Recurso;

4. Esta contido na parte de Portfólio de Projetos;

5. Este ponto esta contido no documento de Projetos da empresa, planos de projetos
e outros;

6. O progresso do projeto esta em: Gerência de Projeto→ Gestão;

7. Esse item esta relacionado com as lições aprendidas e os Issue Tracking.

Adaptações sugeridas:

A empresa executa o processo integralmente, não havendo assim adaptações ne-
cessárias.

Processo do SPICE Automotivo:

MAN 5- Gerenciamento de Risco

“O objetivo do processo de gestão de risco é identificar, analisar, tratar e monitorar
os riscos de forma contínua.”
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Este processo contém seis resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. O escopo da gestão de risco a ser realizado é determinado;

2. Estratégias de gestão de risco adequadas são definidas e implementadas;

3. Os riscos são identificados como elas se desenvolvem durante a realização do projeto;

4. Os riscos são analisados e a prioridade em que a aplicação de recursos para o trata-
mento desses riscos é determinada;

5. São definidas medidas de risco , aplicada e avaliada, para determinar mudanças no
status de risco e do progresso das atividades de tratamento;

6. O tratamento adequado é tomada para corrigir ou evitar o impacto do risco com base
em sua prioridade , probabilidade e consequência ou outro limiar de risco definido.

Compatibilidade com o MPS.BR:

Não é tratado no nível E do MPS.BR.

Compatibilidade com a organização:

1. Não é executado pela empresa;

2. Não é executado pela empresa;

3. Os riscos são identificados e relatados no SGI;

4. Os riscos são analisado e relatados no SGI;

5. As medidas são tomadas e a cada modificação é feito um log no SGI;

6. As medidas são tomadas e a cada modificação é feito um log no SGI.

Adaptações sugeridas:

Para a realização completa deste processo a empresa deve ter um escopo e uma
estratégia de gestão de riscos.

Processo do SPICE Automotivo:

MAN 6- Medição

“O objetivo do processo de Medição é coletar e analisar os dados relativos aos pro-
dutos desenvolvidos e processos implementados dentro da organização e de seus projetos,
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para apoiar a gestão eficaz dos processos e demonstrar objetivamente a qualidade dos
produtos.”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. Comprometimento organizacional é estabelecida e sustentada para implementar o
processo de medição;

2. As necessidades de informação de medição de processos organizacionais e de gestão
são identificadas;

3. Um conjunto adequado de medidas, impulsionado pelas necessidades de informação
são identificadas e / ou desenvolvidas;

4. Atividades de medição são identificadas e executadas;

5. Os dados necessários são coletados, armazenados, analisados e interpretado os re-
sultados;

6. Produtos de informação são utilizados para apoiar decisões e fornecer uma base
objetiva para comunicação;

7. O processo de medição e medidas são avaliados e comunicados ao proprietário do
processo.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. O estabelecimento do comprometimento organizacional é relatado em MED1;

2. Em MED2 é feita a identificação das necessidades de informação de medição dos
processos;

3. A identificação do conjunto de medidas é abordado em MED2;

4. EM MED5 é descrito sobre a execução das atividades da medição;

5. A coleta, armazenamento, analise e interpretação dos dados são tratados em MED5
e MED6;

6. Esta descrito em MED7;

7. A avaliação do processo de medição e das medidas são abordados em MED7.

Compatibilidade com a organização:
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1. Não é executado pela empresa;

2. É executado porém de forma informal;

3. A empresa possui e está documentado no EPF;

4. A empresa executa esse processo;

5. Este resultado é realizado nas reuniões de monitoramento dos projetos;

6. A empresa executa esse resultado;

7. Esse processo é executado nas reuniões de projeto que são chamadas de CEP (Co-
mitê de Engenharia de Processos).

Adaptações sugeridas:

Para a realização completa deste processo a empresa deve ter um comprometimento
organizacional que deve ser implementado e sustentado para o processo de medição e os
produtos de informação serem utilizados para o apoio de decisões e fornecer uma base
objetiva para a comunicação.

4.3.6 PIM- Process Improvement Process Group

O grupo de processos de Melhoria de Processos (PIM) consiste em processos rea-
lizada a fim de definir, implantar e melhorar os processos realizados no a unidade organi-
zacional.

Processo do SPICE Automotivo:

PIM 3- Melhoria de Processos

“O objetivo do processo de melhoria de processos é melhorar continuamente a
eficácia e eficiência da organização através dos processos utilizados e alinhados com a
necessidade do negócio.”

Este processo contém sete resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. O compromisso é estabelecido para fornecer recursos para sustentar ações de me-
lhoria;

2. Questões decorrentes do ambiente externo/interno da organização são identificados
como oportunidades de melhoria e justificada como razões para a mudança;

3. Análise da situação atual do processo existente é realizada, concentrando-se nos
processos que surgem a partir de estímulos de melhoria;
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4. Metas de melhoria são identificadas e priorizadas, e consequentes alterações no pro-
cesso são definidos, planejados e implementados;

5. Os efeitos da implementação do processo são monitorados, medidos e confirmado
contra as metas de melhoria definidos;

6. O conhecimento adquirido a partir da melhoria é comunicado dentro da organização;

7. As melhorias feitas são avaliadas e consideração dada para o uso da solução em
outro lugar dentro da organização.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. Não é tratado de forma especifica no MPS.BR E;

2. A identificação das questões da organização é tratado em AMP1;

3. A análise do estado atual é abordado em AMP3;

4. A identificação das melhorias e priorização são tratados em AMP5, já o planeja-
mento da implementação está contido em AMP6;

5. O efeito da melhoria implementada é especificado em AMP6;

6. Não é tratado com relevância no MPS.BR E;

7. As avaliações e considerações são abordados em AMP9.

Compatibilidade com a organização:

Os fluxos correspondentes com os resultados abaixo estão nas figuras 16 e 17 .

1. Não é executado pela empresa;

2. Este processo é descrito em: Definição e Melhoria de Processos → Analisar Propostas
de Melhoria;

3. Este processo é descrito em: Definição e Melhoria de Processos → Analisar Propostas
de Melhoria;

4. Definição e Melhoria de Processos → Analisar Propostas de Melhoria e Melhoria de
Processos →Definir Melhorias;

5. Definição e Melhoria de Processos →Definir melhorias → Validar Processo;

6. Definição e Melhoria de Processos → Disponibilizar Processo;
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7. É executada pela empresa, porém não é documentado.

Adaptações sugeridas:

Para a realização completa deste processo, a empresa deve adotar um compromisso
para o fornecimento de recursos para sustentar as ações de melhoria e também avaliar as
melhorias feitas e suas considerações.

4.3.7 REU- Reuse Process Group

Consiste em processos realizados a fim de explorar oportunidades de reutilização
sistemática com programas de reutilização da organização.

Processo do SPICE Automotivo:

REU 2- Gestão de Programa de Reuso

“ O objetivo do processo de gestão do programa Reuso é planejar, criar, geren-
ciar, controlar e monitorar programa de reutilização de uma organização e de explorar
sistematicamente as oportunidades de reutilização.”

Este processo contém oito resultados de implementações que garantem o sucesso,
são eles:

1. A estratégia de reutilização, incluindo a sua finalidade, o escopo, metas e objetivos,
é definido;

2. Cada domínio é avaliado para determinar seu potencial de reutilização;

3. Os domínios no qual se devem investigar as oportunidades de reutilização, ou nos
quais se pretende praticar reutilização, são identificados;

4. Capacidade de reutilização sistemática da organização é avaliada;

5. Propostas de reutilização são avaliadas para garantir que o produto de reutilização
é adequado para a aplicação pretendida;

6. Reutilização é implementado de acordo com a estratégia de reutilização;

7. Feedback, comunicação e mecanismos de notificação são estabelecidos, que operam
entre as partes envolvidas;

8. O programa de reutilização é monitorado e avaliado.

Compatibilidade com o MPS.BR:

1. A estratégia é especificada em GRU1;
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2. Em GRU1 é descrito sobre à avalização do domínio;

3. A identificação é feita também em GRU1;

4. Não é suprido pelo MPS.BR E;

5. Não é suprido pelo MPS.BR E;

6. Não é suprido pelo MPS.BR E;

7. Não é suprido pelo MPS.BR E;

8. Não é suprido pelo MPS.BR E.

Compatibilidade com a organização:

O fluxo correspondente com os resultados abaixo esta na figura 19.

1. A estratégia esta definida no EPF em Gerência de Ativos Reutilizáveis na de Planejar
Gerenciamento de Ativos;

2. Esse resultado esta determinado em: Gerência de Ativos Reutilizáveis → Sugerir
Ativo;

3. Está contido na tarefa Planejar Gerenciamento de Ativos;

4. Não é executado pela empresa;

5. A proposta é avaliada em: Gerência de Ativos Reutilizáveis → Aceitar Ativo;

6. Também documentado na tarefa de Planejar Gerenciamento de Ativos;

7. A empresa executa esse processo de maneira informal;

8. Essa atividade é executada de forma indireta.

Adaptações sugeridas:

Para a execução completa deste processo a empresa deve ter uma avaliação da
capacidade de reutilização sistemática, além de executar de maneira formal os mecanismos
de notificações e também de avaliação do programa de reutilização.
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4.4 Análise dos Resultados

Com base no que foi apresentado anteriormente, pode-se extrair algumas conside-
rações. Na tabela 4 está exposto o resultado da compatibilidade dos processos do MPS.BR
e da organização em relação ao SPICE Automotivo.

Abordado? MPS.BR E Organização
Sim 4 9

Parcialmente 11 9
Não 16 13

Tabela 4 – Resultado da Compatibilidade dos Processos

Este resultado expõem que o modelo de qualidade brasileira não foi tão compatível
com o modelo automotivo, já a empresa possui uma compatibilidade mais significativa.

O relato acima expõe um fato notável, a organização, que teoricamente deveria
ter um resultado semelhante com o modelo de qualidade brasileiro, obteve mais processos
abordados completamente em relação com o SPICE Automotivo, isso revela que mesmo
com a certificação de um modelo de qualidade, a empresa tem que se adequar e suprir o
que se faz necessário e que não é exposto nos guias de implementação de um modelo de
qualidade.

Outros fatores que podem ter influenciado a empresa a ter uma compatibilidade
maior: a organização presta serviços para a indústria automotiva há quase 10 anos, e
também possui outra certificação de um modelo de qualidade que é o MoProSoft, além
de necessidades internas e exigências de certos clientes.

Outra análise que se pode extrair desta compatibilidade é que no nível E do
MPS.BR possui 11 processos, dos quais 8 foram utilizados na intersecção com o SPICE
Automotivo. A partir deste parecer, pode-se concluir que a maioria dos processos do mo-
delo brasileiro foram abordados, logo o nível discutido neste trabalho é escasso em relação
ao modelo automotivo.
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5 CONCLUSÃO

Conforme foi apresentado ao longo deste trabalho, a qualidade é um elemento
importante quando se trata de software e os processos tendem a amparar o seu desen-
volvimento, concedendo desta maneira um rigor e uma padronização atribuindo assim
uma qualidade superior ao produto final. Os modelos de processo de software propiciam
preceitos e orientações que auxiliam na elaboração e até mesmo na execução dos processos.

Com a análise da intersecção, pode-se concluir que entre o SPICE Automotivo
e o MPS.BR E a compatibilidade não foi tão expressiva, porém quando se analisa a
quantidade de processos do modelo brasileiro que foram abordados, conclui-se que o nível
abordado neste trabalho é insuficiente diante dos processos do modelo automotivo.

Na organização a compatibilidade foi mais significativa, devido à necessidade in-
terna, exigência de clientes, certificação de outro modelo de modelo de qualidade, presta-
ção de serviços para a área automotiva são alguns dos fatores que influenciam os processos
da empresa, logo isso resultou em processos mais completos e portanto em uma compati-
bilidade maior.

Por meio da análise realizada surge uma questão, a empresa deve ou não mudar seus
processos para atender o SPICE Automotivo. Como foi exposto, as mudanças necessárias
para uma organização que adota o MPS.BR E seriam bruscas, logo a empresa deve analisar
seus serviços, caso a maioria dos seus projetos não tenham o foco para o setor automotivo,
a organização pode optar por vender esse diferencial quando necessário, não mudando
assim os seus processos.

Com a compatibilidade dos modelos de qualidade e da empresa feitas ao longo deste
trabalho, obteve-se um documento que pode vir auxiliar outras organizações que adotam
o MPS.BR, sendo assim um facilitador para que uma empresa possa ver seu potencial
diante de um modelo de qualidade internacional e prestar serviços ao setor automivo.
Outro fator que cabe destacar, é que uma empresa com esta relação de intersecção tem
a possibilidade de analisar os processos que não são abordados pelo modelo brasileiro e
se adaptar para o modelo automotivo, sem necessariamente visar uma certificação, sendo
assim um diferencial no mercado de trabalho.

Assim concluiu-se que o trabalho alcançou os objetivos propostos, visto que foi
realizado as intersecções detalhadas dos processos do SPICE Automotivo com o MPS.BR
E e com uma organização, além de sugestões de adaptações, que podem aumentar a
compatibilidade.
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Ao longo do anexo está transcrito os processos e resultados esperados do guia
MPS.BR [15], cabe ressaltar que está sendo tratado somente os processos referentes ao
nível E.

Nível G

Processo: Gerência de Projetos – GPR

GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido;

GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utili-
zando métodos apropriados;

GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos;

GPR 4. O planejamento e as estimativas das tarefas do projeto são feitos baseados
no repositório de estimativas e no conjunto de ativos de processo organizacional;

GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos
e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos;

GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de
ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados;

GPR 7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil
e o conhecimento necessários para executá-lo;

GPR 8. Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar os projetos
são planejados a partir dos ambientes padrão de trabalho da organização;

GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à
forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-
los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança;

GPR 10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integra-
ção de planos específicos;

GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada
considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados;

GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso
com ele é obtido e mantido;

GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do
projeto são monitorados em relação ao planejado;

GPR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto
são monitorados em relação ao planejado;

GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado;
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GPR 16. O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monito-
rado e mantido;

GPR 17. Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no
planejamento;

GPR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões
pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes
interessadas;

GPR 19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a
repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas
até a sua conclusão;

GPR 20. Equipes envolvidas no projeto são estabelecidas e mantidas a partir das
regras e diretrizes para estruturação, formação e atuação;

GPR 21. Experiências relacionadas aos processos contribuem para os ativos de
processo organizacional;

GPR 22. Um processo definido para o projeto é estabelecido de acordo com a es-
tratégia para adaptação do processo da organização;

Gerência de Requisitos – GRE

GRE 1. O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisi-
tos;

GRE 2. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um compro-
metimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido;

GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho
é estabelecida e mantida;

GRE 4. Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas
visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos;

GRE 5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto.

Nível F

Aquisição – AQU

AQU 1. As necessidades de aquisição, as metas, os critérios de aceitação do pro-
duto, os tipos e a estratégia de aquisição são definidos;

AQU 2. Os critérios de seleção do fornecedor são estabelecidos e usados para avaliar
os potenciais fornecedores;
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AQU 3. O fornecedor é selecionado com base na avaliação das propostas e dos
critérios estabelecidos;

AQU 4. Um acordo que expresse claramente as expectativas, responsabilidades e
obrigações de ambas as partes (cliente e fornecedor) é estabelecido e negociado entre elas;

AQU 5. Um produto que satisfaça a necessidade expressa pelo cliente é adquirido
baseado na análise dos potenciais candidatos;

AQU 6. A aquisição é monitorada de forma que as condições especificadas sejam
atendidas, tais como custo, cronograma e qualidade, gerando ações corretivas quando
necessário;

AQU 7. O produto é entregue e avaliado em relação ao acordado e os resultados
são documentados;

AQU 8. O produto adquirido é incorporado ao projeto, caso pertinente.

Gerência de Configuração – GCO

GCO 1. Um Sistema de Gerência de Configuração é estabelecido e mantido;

GCO 2. Os itens de configuração são identificados com base em critérios estabele-
cidos;

GCO 3. Os itens de configuração sujeitos a um controle formal são colocados sob
baseline;

GCO 4. A situação dos itens de configuração e das baselines é registrada ao longo
do tempo e disponibilizada;

GCO 5. Modificações em itens de configuração são controladas;

GCO 6. O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e
baselines são controlados;

GCO 7. Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para assegurar
que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes.

Garantia da Qualidade – GQA

GQA 1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requi-
sitos aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos
predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto;

GQA 2. A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões
e procedimentos é avaliada objetivamente;

GQA 3. Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e co-



98

municados;

GQA 4. Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acom-
panhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalamento das ações
corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução;

Gerência de Portfólio de Projetos – GPP

GPP 1. As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos são iden-
tificados, qualificados, priorizados e selecionados em relação aos objetivos estratégicos da
organização por meio de critérios objetivos;

GPP 2. Os recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e alocados;

GPP 3. A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos são es-
tabelecidas;

GPP 4. O portfólio é monitorado em relação aos critérios que foram utilizados
para a priorização;

GPP 5. Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir a repetição dos
problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua con-
clusão;

GPP 6. Os conflitos sobre recursos entre projetos são tratados e resolvidos, de
acordo com os critérios utilizados para a priorização;

GPP 7. Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação
são mantidos, e os que não atendem são redirecionados ou cancelados;

GPP 8. A situação do portfólio de projetos é comunicada para as partes interes-
sadas, com periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado.

Medição – MED

MED 1. Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de
negócio da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais;

MED 2. Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medi-
ção, é identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente,
atualizado;

MED 3. Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas são espe-
cificados;

MED 4. Os procedimentos para a análise das medidas são especificados;

MED 5. Os dados requeridos são coletados e analisados;
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MED 6. Os dados e os resultados das análises são armazenados;

MED 7. Os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e
são utilizados para apoiar decisões.

Nível E

Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional – AMP

AMP 1. A descrição das necessidades e os objetivos dos processos da organização
são estabelecidos e mantidos;

AMP 2. As informações e os dados relacionados ao uso dos processos padrão para
projetos específicos existem e são mantidos;

AMP 3. Avaliações dos processos padrão da organização são realizadas para iden-
tificar seus pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria;

AMP 4. Registros das avaliações realizadas são mantidos acessíveis;

AMP 5. Os objetivos de melhoria dos processos são identificados e priorizados;

AMP 6. Um plano de implementação de melhorias nos processos é definido e
executado, e os efeitos desta implementação são monitorados e confirmados com base nos
objetivos de melhoria;

AMP 7. Ativos de processo organizacional são implantados na organização;

AMP 8. Os processos padrão da organização são utilizados em projetos a serem
iniciados e, se pertinente, em projetos em andamento;

AMP 9. A implementação dos processos padrão da organização e o uso dos ativos
de processo organizacional nos projetos são monitorados;

AMP 10. Experiências relacionadas aos processos são incorporadas aos ativos de
processo organizacional.

Definição do Processo Organizacional – DFP

DFP 1. Um conjunto definido de processos padrão é estabelecido e mantido, jun-
tamente com a indicação da aplicabilidade de cada processo;

DFP 2. Uma biblioteca de ativos de processo organizacional é estabelecida e man-
tida;

DFP 3. Tarefas, atividades, papéis e produtos de trabalho associados aos proces-
sos padrão são identificados e detalhados, juntamente com o desempenho esperado do
processo;
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DFP 4. As descrições dos modelos de ciclo de vida a serem utilizados nos projetos
da organização são estabelecidas e mantidas;

DFP 5. Uma estratégia para adaptação do processo padrão é desenvolvida consi-
derando as necessidades dos projetos;

DFP 6. O repositório de medidas da organização é estabelecido e mantido;

DFP 7. Os ambientes padrão de trabalho da organização são estabelecidos e man-
tidos;

DFP 8. Regras e diretrizes para a estruturação, formação e atuação de equipes são
estabelecidas e mantidas.

Gerência de Recursos Humanos – GRH

GRH 1. As necessidades estratégicas da organização e dos projetos são revistas
para identificar recursos, conhecimentos e habilidades requeridos e, de acordo com a ne-
cessidade, planejar como desenvolvê-los ou contratá-los;

GRH 2. Indivíduos com as habilidades e competências requeridas são identificados
e recrutados;

GRH 3. As necessidades de treinamento que são responsabilidade da organização
são identificadas;

GRH 4. Uma estratégia de treinamento é definida, com o objetivo de atender às
necessidades de treinamento dos projetos e da organização;

GRH 5. Um plano tático de treinamento é definido, com o objetivo de implementar
a estratégia de treinamento;

GRH 6. Os treinamentos identificados como sendo responsabilidade da organização
são conduzidos e registrados;

GRH 7. A efetividade do treinamento é avaliada;

GRH 8. Critérios objetivos para avaliação do desempenho de grupos e indivíduos
são definidos e monitorados para prover informações sobre este desempenho e melhorá-lo;

GRH 9. Uma estratégia apropriada de gerência de conhecimento é planejada, es-
tabelecida e mantida para compartilhar informações na organização;

GRH 10. Uma rede de especialistas na organização é estabelecida e um mecanismo
de apoio à troca de informações entre os especialistas e os projetos é implementado;

GRH 11. O conhecimento é disponibilizado e compartilhado na organização.
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GRU 1. Uma estratégia de gerenciamento de ativos é documentada, contemplando
a definição de ativo reutilizável, além dos critérios para aceitação, certificação, classifica-
ção, descontinuidade e avaliação de ativos reutilizáveis;

GRU 2. Um mecanismo de armazenamento e recuperação de ativos reutilizáveis é
implantado;

GRU 3. Os dados de utilização dos ativos reutilizáveis são registrados;

GRU 4. Os ativos reutilizáveis são periodicamente mantidos, segundo os critérios
definidos, e suas modificações são controladas ao longo do seu ciclo de vida;

GRU 5. Os usuários de ativos reutilizáveis são notificados sobre problemas detec-
tados, modificações realizadas, novas versões disponibilizadas e descontinuidade de ativos.
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