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87—esso de Medição segundo o MPS.BR. A Seção 3 apresenta a ferramenta Spider-Mp”an de forma 
a–rangente, dis—utindo o luxo de atividades mode”ado para geren—iar o pro—esso de negó—io 
adotado pe”a ferramenta. A Seção 4 apresenta os resu”tados esperados do tra–a”ho. E por im, 
na Seção 5 são apresentadas as —onsiderações inais.

O programa MPS.BR é –aseado no mode”o MPS, o qua” é a”i—erçado nos —on—eitos de maturi-
dade e —apa—idade de pro—esso para a ava”iação e me”horia da qua”idade e produtividade de 
produtos de software e serviços —orre”atos. Dentro desse —ontexto, o mode”o MPS possui três 
—omponentes: Mode”o de Referên—ia (MR-MPS), Método de Ava”iação (MA-MPS) e Mode”o de 
Negó—io (MN-MPS) [Softex, 2009a]. O Mode”o de Referên—ia de pro—esso é um mode”o que —om-
preende as deinições de pro—essos em um —i—”o de vida. E”e é des—rito em termos de propósitos 
e resu”tados esperados. 

O MR-MPS deine sete níveis de maturidade. A es—a”a de maturidade se ini—ia no níve” G 
e progride até o níve” A. Os níveis de maturidade esta–e”e—em patamares de evo”ução de pro-
—essos, —ara—terizando estágios de me”horia da imp”ementação de pro—essos na organização. O 
progresso e o a”—an—e de um determinado níve” de maturidade do MR-MPS se o–têm quando são 
atendidos os propósitos e todos os resu”tados esperados dos respe—tivos pro—essos e os resu”ta-
dos esperados dos atri–utos de pro—esso esta–e”e—idos para aque”e níve” [Softex, 2009–].

Entres os pro—essos des—ritos no MR-MPS está o de Medição, o qua” se en—ontra no níve” 
de maturidade F. O seu propósito é: —o”etar, armazenar, ana”isar e re”atar os dados re”ativos aos 
produtos desenvo”vidos e aos pro—essos imp”ementados na organização e em seus projetos, 
de forma a apoiar os o–jetivos organiza—ionais [Softex, 2009–]. O pro—esso de Medição possui 
sete resu”tados esperados: , o–jetivos de medição são esta–e”e—idos e mantidos a par-
tir dos o–jetivos de negó—io da organização e das ne—essidades de informação de pro—essos 
té—ni—os e geren—iais; , um —onjunto adequado de medidas, orientado pe”os o–jetivos de 
medição, é identii—ado e deinido, priorizado, do—umentado, revisado e, quando pertinente, 
atua”izado; , os pro—edimentos para a —o”eta e o armazenamento de medidas são espe-
—ii—ados; , os pro—edimentos para a aná”ise das medidas são espe—ii—ados; , os 
dados requeridos são —o”etados e ana”isados; , os dados e os resu”tados das aná”ises são 
armazenados; , os dados e os resu”tados das aná”ises são —omuni—ados aos interessados 
e são uti”izados para apoiar de—isões.

O Guia de Imp”ementação do níve” F [Softex, 2009–] re—omenda em deta”hes o que 
pode ser feito para que —ada resu”tado esperado deste pro—esso seja atendido. O pro—esso de 
Medição do MR-MPS é fundamentado na a–ordagem GQM - Goal-Question-Metric [Basi”i et a”, 
1994], que possi–i”ita que um programa de medição seja –aseado em ne—essidades espe—íi—as 
e aos o–jetivos do pro—esso ou da organização.

A Spider-MP”an é uma ferramenta de ”i—ença GPL  General Public License [GNU, 2010] vo”tada 
espe—ii—amente para o pro—esso de Medição do MR-MPS, o qua” traz uma so”ução para geren-
—iamento de medidas e dos resu”tados esperados provenientes desse pro—esso. Trata-se de 
um am–iente vo”tado para a Web, onde é possíve” —o”etar, ana”isar medidas e gerar re”atórios 
para atender o propósito do pro—esso de Medição. A”ém de ser uma ferramenta de apoio para 
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abstract. Spider-MPlan is a free software tool which supports the Measurement process 
in the F maturity level of MPS.BR quality program. This paper presents a systematic worklow, 
the purpose, the context and operation of this tool, and the results that can be obtained from 
the use of this one.

resumo. Spider-MPlan é uma ferramenta de software livre para apoio ao processo 
de Medição constante nível F do programa MPS.BR. Este artigo apresenta o luxo de negócio 
sistematizado da ferramenta, bem como o seu propósito, contexto de funcionamento e os re-

sultados que podem ser obtidos com a utilização deste produto.

1. Introdução

A Engenharia de software é uma dis—ip”ina que in—”ui pro—essos, métodos e ferramentas. É uma 
te—no”ogia em —amadas, onde o a”i—er—e é a —amada de pro—esso, a qua” forma a –ase para o 
—ontro”e geren—ia” e esta–e”e—e um —ontexto no qua” os métodos té—ni—os são ap”i—ados e os arte-
fatos (mode”o, do—umento, dados, re”atórios, formu”ários, et—.) produzidos [Pressman, 2006].

De forma gera”, o Pro—esso de Software pode ser deinido —omo um ar—a–ouço de tarefas 
para se —onstruir softwares de a”ta qua”idade. O Pro—esso de Software ainda é —onstituído de um 
ar—a–ouço de pro—esso, o qua” des—reve um —onjunto de atividades que são ap”i—áveis a todos 
os projetos de software, independentemente de seu tamanho e —omp”exidade. A —omp”emen-
tação do ar—a–ouço de pro—esso é rea”izada pe”as atividades guarda-—huva, e”as o—orrem ao 
”ongo do pro—esso e tem o fo—o na gestão, monitoramento e —ontro”e de determinado projeto 
[Pressman, 2006].

A Medição é uma atividade guarda-—huva de um ar—a–ouço de pro—esso. Pode ser —onsi-
derada —omo ato ou pro—esso de atri–uição de um número ou a —ategoria a uma entidade para 
des—rever um atri–uto dessa entidade [IEEE, 1998]. A medição permite o–ter um entendimento 
do projeto e do pro—esso, forne—endo um me—anismo para uma ava”iação o–jetiva [Pressman, 
2006]. A imp”ementação desta atividade pode ser o–tida a partir de programas para a me”horia 
do pro—esso (mode”os e normas de qua”idade).

Em 2003 o programa MPS.BR (Me”horia do Pro—esso de Software Brasi”eiro) [Softex, 2009a] 
foi —on—e–ido —om o o–jetivo de prover a me”horia de pro—esso ao software –rasi”eiro —om um 
—usto a—essíve”, para que possa tam–ém se adequar a rea”idade das mi—ro/pequenas empresas.

Neste —ontexto, este artigo o–jetiva apresentar a Spider-MP”an, uma so”ução de ferra-
menta de software ”ivre para apoio ao pro—esso de Medição do MPS.BR. A Seção 2 a–orda o pro-
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87—esso de Medição segundo o MPS.BR. A Seção 3 apresenta a ferramenta Spider-Mp”an de forma 
a–rangente, dis—utindo o luxo de atividades mode”ado para geren—iar o pro—esso de negó—io 
adotado pe”a ferramenta. A Seção 4 apresenta os resu”tados esperados do tra–a”ho. E por im, 
na Seção 5 são apresentadas as —onsiderações inais.

2. o ProCeSSo de medIção Segundo o mPS.Br

O programa MPS.BR é –aseado no mode”o MPS, o qua” é a”i—erçado nos —on—eitos de maturi-
dade e —apa—idade de pro—esso para a ava”iação e me”horia da qua”idade e produtividade de 
produtos de software e serviços —orre”atos. Dentro desse —ontexto, o mode”o MPS possui três 
—omponentes: Mode”o de Referên—ia (MR-MPS), Método de Ava”iação (MA-MPS) e Mode”o de 
Negó—io (MN-MPS) [Softex, 2009a]. O Mode”o de Referên—ia de pro—esso é um mode”o que —om-
preende as deinições de pro—essos em um —i—”o de vida. E”e é des—rito em termos de propósitos 
e resu”tados esperados. 

O MR-MPS deine sete níveis de maturidade. A es—a”a de maturidade se ini—ia no níve” G 
e progride até o níve” A. Os níveis de maturidade esta–e”e—em patamares de evo”ução de pro-
—essos, —ara—terizando estágios de me”horia da imp”ementação de pro—essos na organização. O 
progresso e o a”—an—e de um determinado níve” de maturidade do MR-MPS se o–têm quando são 
atendidos os propósitos e todos os resu”tados esperados dos respe—tivos pro—essos e os resu”ta-
dos esperados dos atri–utos de pro—esso esta–e”e—idos para aque”e níve” [Softex, 2009–].

Entres os pro—essos des—ritos no MR-MPS está o de Medição, o qua” se en—ontra no níve” 
de maturidade F. O seu propósito é: —o”etar, armazenar, ana”isar e re”atar os dados re”ativos aos 
produtos desenvo”vidos e aos pro—essos imp”ementados na organização e em seus projetos, 
de forma a apoiar os o–jetivos organiza—ionais [Softex, 2009–]. O pro—esso de Medição possui 
sete resu”tados esperados: med1, o–jetivos de medição são esta–e”e—idos e mantidos a par-
tir dos o–jetivos de negó—io da organização e das ne—essidades de informação de pro—essos 
té—ni—os e geren—iais; med2, um —onjunto adequado de medidas, orientado pe”os o–jetivos de 
medição, é identii—ado e deinido, priorizado, do—umentado, revisado e, quando pertinente, 
atua”izado; med3, os pro—edimentos para a —o”eta e o armazenamento de medidas são espe-
—ii—ados; med4, os pro—edimentos para a aná”ise das medidas são espe—ii—ados; med5, os 
dados requeridos são —o”etados e ana”isados; med6, os dados e os resu”tados das aná”ises são 
armazenados; med7, os dados e os resu”tados das aná”ises são —omuni—ados aos interessados 
e são uti”izados para apoiar de—isões.

O Guia de Imp”ementação do níve” F [Softex, 2009–] re—omenda em deta”hes o que 
pode ser feito para que —ada resu”tado esperado deste pro—esso seja atendido. O pro—esso de 
Medição do MR-MPS é fundamentado na a–ordagem GQM - Goal-Question-Metric [Basi”i et a”, 
1994], que possi–i”ita que um programa de medição seja –aseado em ne—essidades espe—íi—as 
e aos o–jetivos do pro—esso ou da organização.

3. a ferramenta SPIder-mPLan

A Spider-MP”an é uma ferramenta de ”i—ença GPL  General Public License [GNU, 2010] vo”tada 
espe—ii—amente para o pro—esso de Medição do MR-MPS, o qua” traz uma so”ução para geren-
—iamento de medidas e dos resu”tados esperados provenientes desse pro—esso. Trata-se de 
um am–iente vo”tado para a Web, onde é possíve” —o”etar, ana”isar medidas e gerar re”atórios 
para atender o propósito do pro—esso de Medição. A”ém de ser uma ferramenta de apoio para 
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Spider-MPlan is a free software tool which supports the Measurement process 
in the F maturity level of MPS.BR quality program. This paper presents a systematic worklow, 
the purpose, the context and operation of this tool, and the results that can be obtained from 

Spider-MPlan é uma ferramenta de software livre para apoio ao processo 
de Medição constante nível F do programa MPS.BR. Este artigo apresenta o luxo de negócio 
sistematizado da ferramenta, bem como o seu propósito, contexto de funcionamento e os re
sultados que podem ser obtidos com a utilização deste produto.

A Engenharia de software é uma dis—ip”ina que in—”ui pro—essos, métodos e ferramentas. É uma 
te—no”ogia em —amadas, onde o a”i—er—e é a —amada de pro—esso, a qua” forma a –ase para o 
—ontro”e geren—ia” e esta–e”e—e um —ontexto no qua” os métodos té—ni—os são ap”i—ados e os arte-
fatos (mode”o, do—umento, dados, re”atórios, formu”ários, et—.) produzidos [Pressman, 2006].

De forma gera”, o Pro—esso de Software pode ser deinido —omo um ar—a–ouço de tarefas 
para se —onstruir softwares de a”ta qua”idade. O Pro—esso de Software ainda é —onstituído de um 
ar—a–ouço de pro—esso, o qua” des—reve um —onjunto de atividades que são ap”i—áveis a todos 
os projetos de software, independentemente de seu tamanho e —omp”exidade. A —omp”emen-
tação do ar—a–ouço de pro—esso é rea”izada pe”as atividades guarda-—huva, e”as o—orrem ao 
”ongo do pro—esso e tem o fo—o na gestão, monitoramento e —ontro”e de determinado projeto 
[Pressman, 2006].

A Medição é uma atividade guarda-—huva de um ar—a–ouço de pro—esso. Pode ser —onsi-
derada —omo ato ou pro—esso de atri–uição de um número ou a —ategoria a uma entidade para 
des—rever um atri–uto dessa entidade [IEEE, 1998]. A medição permite o–ter um entendimento 
do projeto e do pro—esso, forne—endo um me—anismo para uma ava”iação o–jetiva [Pressman, 
2006]. A imp”ementação desta atividade pode ser o–tida a partir de programas para a me”horia 
do pro—esso (mode”os e normas de qua”idade).

Em 2003 o programa MPS.BR (Me”horia do Pro—esso de Software Brasi”eiro) [Softex, 2009a] 
foi —on—e–ido —om o o–jetivo de prover a me”horia de pro—esso ao software –rasi”eiro —om um 
—usto a—essíve”, para que possa tam–ém se adequar a rea”idade das mi—ro/pequenas empresas.

Neste —ontexto, este artigo o–jetiva apresentar a Spider-MP”an, uma so”ução de ferra-
menta de software ”ivre para apoio ao pro—esso de Medição do MPS.BR. A Seção 2 a–orda o pro-
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89Caso não sejam va”idadas, os o–jetivos da medição são revistos e o —i—”o das ativi-
dades se reini—ia a partir desse ponto;

•	 o pro—esso de Medição está asso—iado a um projeto de softwa-
re, pois deve ”evar em —onsideração o–jetivos espe—íi—os. Caso este projeto seja 
ainda inexistente, esta atividade possi–i”ita o registro;

•	 —aso um projeto já esteja registrado, é ne—essário que e”e 
seja se”e—ionado para ser in—”uído no pro—esso de Medição da organização;
• • esta atividade —onsiste em a”o—ar 
os o–jetivos de medição, antes deinidos para o níve” organiza—iona”, para níve” de 
projeto. Gera”mente o Ana”ista de Medição rea”iza a”gumas a”terações so–re tais 
o–jetivos para atender as espe—ii—idades de um determinado projeto;
• • Deinir	Procedimento	de	Coleta:	deta”ha —omo será rea”izada a —o”eta so–re 
os dados das métri—as forne—idas. O pro—edimento ajuda a assegurar que os dados 
—orretos estão sendo —o”etados e a exp”i—itar que as ne—essidades de informações 
e os o–jetivos das medições estão sendo atendidos. Neste pro—edimento a”guns 
dados são espe—ii—ados: freqüên—ia, responsáve”, ferramenta usada, instruções, 
”o—ais de armazenamento e preservação da —o”eta (aderente ao ); 
• • Deinir	Armazenamento	das	Medidas:	esta atividade —onsiste em espe—ii—ar 
onde (o repositório) as métri—as serão armazenadas. A deinição de um repositório 
no —ontexto de medição ajuda a assegurar que os dados estarão disponíveis e 
a—essíveis para uso futuro. O repositório deve ser deinido em termos de ”o—a”i-
zação, pro—edimentos de inserção e de a—esso aos dados, in—”uindo permissões e 
responsa–i”idades (aderente ao );

instituições que imp”ementam o mode”o MRMPS, é tam–ém vo”tada para empresas que já o 
adotaram, mas desejam fa—i”itar e aprimorar este pro—esso.O seu desenvo”vimento foi pautado 
no uso de ferramentas de software ”ivre, tais —omo: Sistema Opera—iona” U–untu 9.10, E—”ipse 
IDE 3.2 e –an—o de dados MySQL 5.0.

Em meio às pesquisas, dois tra–a”hos —orre”atos foram identii—ados. Trata-se da ferra-
menta CEFRIEL GQM Too” [Lavazza, 2000] e MetriF”ame [Parviainen, 2001], as quais apóiam de 
forma sistematizada o pro—esso de medição —om a a–ordagem GQM. Entretanto, ao rea”izar o 
mapeamento —om os resu”tados esperados do pro—esso de medição do MR-MPS foi per—e–ida 
a aderên—ia a apenas três dos setes resu”tados: med1, med2 e med7; —ara—terizando, assim, 
um apoio par—ia” à imp”ementação do pro—esso de Medição, usando GQM, no —ontexto do pro-
grama de me”horia da qua”idade dos pro—essos organiza—ionais. Uma aná”ise mais deta”hada do 
mapeamento dessas ferramentas pode ser en—ontrada em [Está—io, 2009].

3.1. fluxo de atividades

A ferramenta Spider-MP”an uti”iza o —on—eito de ator para espe—ii—ar quem rea”iza de-
terminada atividade no pro—esso de Medição. Existem quatro tipos de atores: o analista de 

medição detém a maior parte das atividades do pro—esso —omo deinição da a–ordagem GQM, 
deinição dos pro—edimentos de aná”ise e —o”eta, —o”etar, ana”isar, e”a–orar/divu”gar/revisar re-
”atórios; alta administração, responsáve” pe”as atividades da deinição de um abstraction 
sheet e, —onjuntamente —om a Gerên—ia de Projetos, va”idam métri—as, apre—iam re”atórios, 
ana”isam resu”tados e podem esta–e”e—er tomadas de de—isão; usuário de medição, respon-
sáve” pe”a atividade de forne—er a –ase de dados para a —o”eta de métri—as; e Bibliotecário 

de medição, responsáve” por qua”quer dado manipu”ado pe”a ferramenta. É importante que se 
ressa”te que um usuário da ferramenta pode representar mais de um ator, dependendo do grau 
de envo”vimento —om o pro—esso de medição.

Com o o–jetivo de ser mais aderente ao pro—esso de Medição des—rito pe”o MPS.BR, várias 
atividades são deinidas —onforme o luxo da Figura 1. Um deta”hamento destas atividades é apre-
sentado a–aixo, –em —omo o resu”tado esperado do MPS.BR que estas atividades são aderentes.

Deinir	Necessidades	de	Informação:	•	 esta atividade —onsiste em deinir o que 
é importante (ne—essário)  para Organização sa–er —om o pro—esso de Medição no 
sentido de atender os o–jetivos organiza—ionais (aderente ao med1);
elaborar •	 Abstraction Sheet: —onsiste em rea”izar uma fo”ha de entrevista —om a 
A”ta Administração da Organização —om a ina”idade de extrair, estruturar informações 
(—omo fatores de qua”idade, fatores de variação) re”evantes ao pro—esso de Medição;
Deinir	Ob“etivos	de	Medição:	•	 —ongruente à a–ordagem GQM sugerida pe”os 
resu”tados esperados do MR-MPS, esta atividade esta–e”e—e o(s) o–jetivo(s) –em 
deinido(s) para o pro—esso de Medição, feito a partir da aná”ise das ne—essidades 
de informação e do Abstraction Sheet e”i—itado (aderente ao med1);
Deinir	Questões:	•	 assim —omo a atividade anterior, é parte da a–ordagem GQM, 
e”a —onsiste em ”evantar questões, as quais são perguntas e indagações que per-
mitem fa—i”itar o a”—an—e dos o–jetivos de medição deinidos;
Deinir	Medidas	da	Organização:	•	 esta atividade —onsiste em deinir quais me-
didas (métri—as) serão uti”izadas no pro—esso de Medição. As medidas deinidas 
devem —onseguir responder as questões ”evantadas (aderente ao med2);
validar medidas: •	 após serem deinidas, as medidas devem ser revisadas para 
verii—ar se estão de a—ordo —om os o–jetivos do pro—esso de Medição em questão. 
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89Caso não sejam va”idadas, os o–jetivos da medição são revistos e o —i—”o das ativi-
dades se reini—ia a partir desse ponto;
registrar Projeto: •	 o pro—esso de Medição está asso—iado a um projeto de softwa-
re, pois deve ”evar em —onsideração o–jetivos espe—íi—os. Caso este projeto seja 
ainda inexistente, esta atividade possi–i”ita o registro;

figura 1. fluxo de atividades do Processo de negócio da Spider-mPlan

Selecionar Projeto: •	 —aso um projeto já esteja registrado, é ne—essário que e”e 
seja se”e—ionado para ser in—”uído no pro—esso de Medição da organização;
• • alocar objetivos de medição ao Projeto: esta atividade —onsiste em a”o—ar 
os o–jetivos de medição, antes deinidos para o níve” organiza—iona”, para níve” de 
projeto. Gera”mente o Ana”ista de Medição rea”iza a”gumas a”terações so–re tais 
o–jetivos para atender as espe—ii—idades de um determinado projeto;
• • Deinir	Procedimento	de	Coleta:	deta”ha —omo será rea”izada a —o”eta so–re 
os dados das métri—as forne—idas. O pro—edimento ajuda a assegurar que os dados 
—orretos estão sendo —o”etados e a exp”i—itar que as ne—essidades de informações 
e os o–jetivos das medições estão sendo atendidos. Neste pro—edimento a”guns 
dados são espe—ii—ados: freqüên—ia, responsáve”, ferramenta usada, instruções, 
”o—ais de armazenamento e preservação da —o”eta (aderente ao med3); 
• • Deinir	Armazenamento	das	Medidas:	esta atividade —onsiste em espe—ii—ar 
onde (o repositório) as métri—as serão armazenadas. A deinição de um repositório 
no —ontexto de medição ajuda a assegurar que os dados estarão disponíveis e 
a—essíveis para uso futuro. O repositório deve ser deinido em termos de ”o—a”i-
zação, pro—edimentos de inserção e de a—esso aos dados, in—”uindo permissões e 
responsa–i”idades (aderente ao med3);

instituições que imp”ementam o mode”o MRMPS, é tam–ém vo”tada para empresas que já o 
adotaram, mas desejam fa—i”itar e aprimorar este pro—esso.O seu desenvo”vimento foi pautado 
no uso de ferramentas de software ”ivre, tais —omo: Sistema Opera—iona” U–untu 9.10, E—”ipse 
IDE 3.2 e –an—o de dados MySQL 5.0.

Em meio às pesquisas, dois tra–a”hos —orre”atos foram identii—ados. Trata-se da ferra-
menta CEFRIEL GQM Too” [Lavazza, 2000] e MetriF”ame [Parviainen, 2001], as quais apóiam de 
forma sistematizada o pro—esso de medição —om a a–ordagem GQM. Entretanto, ao rea”izar o 
mapeamento —om os resu”tados esperados do pro—esso de medição do MR-MPS foi per—e–ida 
a aderên—ia a apenas três dos setes resu”tados: , e ; —ara—terizando, assim, 
um apoio par—ia” à imp”ementação do pro—esso de Medição, usando GQM, no —ontexto do pro-
grama de me”horia da qua”idade dos pro—essos organiza—ionais. Uma aná”ise mais deta”hada do 
mapeamento dessas ferramentas pode ser en—ontrada em [Está—io, 2009].

A ferramenta Spider-MP”an uti”iza o —on—eito de ator para espe—ii—ar quem rea”iza de-
terminada atividade no pro—esso de Medição. Existem quatro tipos de atores: o 

detém a maior parte das atividades do pro—esso —omo deinição da a–ordagem GQM, 
deinição dos pro—edimentos de aná”ise e —o”eta, —o”etar, ana”isar, e”a–orar/divu”gar/revisar re-
”atórios; , responsáve” pe”as atividades da deinição de um abstraction 

e, —onjuntamente —om a Gerên—ia de Projetos, va”idam métri—as, apre—iam re”atórios, 
ana”isam resu”tados e podem esta–e”e—er tomadas de de—isão; , respon-
sáve” pe”a atividade de forne—er a –ase de dados para a —o”eta de métri—as; e 

, responsáve” por qua”quer dado manipu”ado pe”a ferramenta. É importante que se 
ressa”te que um usuário da ferramenta pode representar mais de um ator, dependendo do grau 
de envo”vimento —om o pro—esso de medição.

Com o o–jetivo de ser mais aderente ao pro—esso de Medição des—rito pe”o MPS.BR, várias 
atividades são deinidas —onforme o luxo da Figura 1. Um deta”hamento destas atividades é apre-
sentado a–aixo, –em —omo o resu”tado esperado do MPS.BR que estas atividades são aderentes.

Deinir	Necessidades	de	Informação:	•	 esta atividade —onsiste em deinir o que 
é importante (ne—essário)  para Organização sa–er —om o pro—esso de Medição no 
sentido de atender os o–jetivos organiza—ionais (aderente ao );

•	 —onsiste em rea”izar uma fo”ha de entrevista —om a 
A”ta Administração da Organização —om a ina”idade de extrair, estruturar informações 
(—omo fatores de qua”idade, fatores de variação) re”evantes ao pro—esso de Medição;
Deinir	Ob“etivos	de	Medição:	•	 —ongruente à a–ordagem GQM sugerida pe”os 
resu”tados esperados do MR-MPS, esta atividade esta–e”e—e o(s) o–jetivo(s) –em 
deinido(s) para o pro—esso de Medição, feito a partir da aná”ise das ne—essidades 
de informação e do Abstraction Sheet e”i—itado (aderente ao );
Deinir	Questões:	•	 assim —omo a atividade anterior, é parte da a–ordagem GQM, 
e”a —onsiste em ”evantar questões, as quais são perguntas e indagações que per-
mitem fa—i”itar o a”—an—e dos o–jetivos de medição deinidos;
Deinir	Medidas	da	Organização:	•	 esta atividade —onsiste em deinir quais me-
didas (métri—as) serão uti”izadas no pro—esso de Medição. As medidas deinidas 
devem —onseguir responder as questões ”evantadas (aderente ao );

•	 após serem deinidas, as medidas devem ser revisadas para 
verii—ar se estão de a—ordo —om os o–jetivos do pro—esso de Medição em questão. 
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A Spider-MP”an tem o intuito de apoiar a imp”ementação do MPS.BR, espe—ii—amente a do 
pro—esso de Medição. Desta forma, e”a vai ao en—ontro do que é apresentado nos re”atórios 
de Resu”tados de Desempenho das organizações que adotaram o mode”o MPS  e de Lições 
Aprendidas do MPS.BR , am–os de 2008, os quais enfatizam que a duração de uma imp”emen-
tação é reduzida su–stan—ia”mente ao se adotar —omo práti—a ferramentais automatizados, o 
que torna o pro—esso de imp”ementação mais ági” e menos —ustoso [O”iveira, 2009].

Os tra–a”hos futuros estão permeados no reinamento do luxo de atividades proposto 
pe”a ferramenta e na verii—ação de uma po”íti—a de —ustomizações para adaptação da ferra-
menta em diferentes —ontextos organiza—ionais. Em médio prazo a ferramenta tam–ém será 
integrada a outras ferramentas ”ivres de apoio a outros pro—essos do MR-MPS, —onforme os 
estudos sugeridos por [Mendes, 2009] e [Nas—imento, 2009].

Va”e ressa”tar que as –oas práti—as apresentadas neste tra–a”ho en—ontram-se em ins-
titu—iona”ização no Projeto SPIDER (www.ufpa.–r/spider), a im de va”idar a efetividade do luxo 
de atividades da ferramenta Spider-MP”an a partir da e”a–oração de estatísti—as so–re os re-
su”tados o–tidos —om o seu uso. Desta forma, é possíve” um re”ato das experiên—ias e ”ições 
aprendidas —om a imp”antação deste ferramenta” e um Manua” de Imp”ementação do pro—esso 
de Medição do MPS.BR adotando a Spider-MP”an.

Este tra–a”ho está re—e–endo o apoio inan—eiro do PIBIC/UFPA através do Edita” PIBIC/
CNPq/FAPESPA/UFPA de 2009.

Basi”i. V., Ca”diera, G., Rom–a—h, H. (1994) GQM: Goa” Question Metri— Paradigm . En—y—”ope-
dia of Software Engineering.v.2.p: 527  532.

Está—io, B., Va”ente, K. (2009) Uma aná”ise da aderên—ia de ferramentas para apoio ao Pro—es-
so de Medição segundo o MPS.BR . TCC - IFPA/TADS. Be”ém.

GNU Proje—t. Genera” Pu–”i— Li—ense . Disponíve” em: http://www.gnu.org/”i—enses/gp”.htm”. 
A—essado em 25 de outu–ro de 2010.

Instituto de Engenheiros E”etri—istas e E”etrôni—os (1998) IEEE Std. 1061-1998-Standard for a 
Software Qua”ity Metri—s Methodo”ogy . NJ: IEEE Standards Dept.

Lavazza, L. (2000) Providing Automated Support for the GQM Measurement Pro—ess . IEE Software.
Mendes, H., Ávi””a, J. Uma proposta de Integração dos Resu”tados Esperados do Níve” F do MPS.

BR . UFPA/CBCC. Tra–a”ho de Con—”usão de Curso. Be”ém.
Nas—imento, P., Lira, W. Uma proposta de Integração dos Resu”tados Esperados do Níve” G do 

MPS.BR . UFPA/CBCC. Tra–a”ho de Con—”usão de Curso. Be”ém.
O”iveira, S. R. B. (2009) SPIDER: Uma Proposta de uma So”ução Sistêmi—a de Apoio à Imp”e-

mentação do mode”o MPS.BR . Projeto de Pesquisa. Be”ém.
Parviainen, P., Komi-sirviö, S., Ron“ainen, K. (2001) Measurement Automation: Methodo”ogi—a” 

Ba—“ground and Pra—ti—a” So”utions: A Mu”tip”e Case Study . 7th Internationa” Software Met-
ri—s Symposium METRICS 2001. London. 

Pressman, R. S. (2006) Engenharia de Software, M—Graw-Hi””, 6 ed., Rio de Janeiro.
SOFTEX (2009a) MPS.BR  Guia Gera” .
SOFTEX (2009–) MPS.BR  Guia de Imp”ementação Parte 2 .

Deinir	Procedimento	de	Análise:	•	 esta atividade —onsiste em deta”har —omo 
será rea”izada a aná”ise so–re os dados —o”etados. Os pro—edimentos de aná”ise 
devem in—”uir a deinição da freqüên—ia, responsáve”, fase, dados de origem, ferra-
menta uti”izada e verii—ações da aná”ise (aderente ao med4);
alimentar repositório de medidas: •	 o Usuário de Medição, nesta atividade, for-
ne—e os dados referentes às medidas deinidas;
Coletar: •	 responsáve” pe”o agrupamento e organização dos dados forne—idos pe”os 
usuários, os quais serão usados nas medições (aderente ao med5);
analisar: •	 esta atividade —onsiste em ana”isar os dados —o”etados para que possí-
veis tomadas de de—isões possam ser esta–e”e—idas. A aná”ise de dados é gera”-
mente a—ompanhada por grái—os, a”goritmos que fa—i”item a interpretação de uma 
—o”eção de dados (aderente ao med5);
gerar/revisar relatórios: •	 esta atividade —onsiste em gerar re”atórios a partir 
das aná”ises rea”izadas so–re as métri—as —om o propósito de mostrar os resu”tados 
o–tidos pe”o pro—esso de Medição;
divulgar relatórios: •	 depois de gerados, os re”atórios de medição devem ser 
divu”gados para os Gerentes de Projetos ou a A”ta Administração (aderente ao 
med7);
apreciar relatórios: •	 permite a ava”iação do re”atório a partir de —ríti—as e suges-
tões dos Gerentes de Projetos ou A”ta Administração (aderente ao med7);
armazenar registros, ata de reunião, resoluções e Proposições: •	 —onsiste 
em manter o repositório de medição —om a ina”idade de organizar todo o produto 
de tra–a”ho produzido pe”o pro—esso de Medição (aderente ao med6).

4. reSuLtadoS eSPeradoS

A ferramenta Spider-MP”an tem —omo fo—o apoiar o pro—esso de Medição do MPS.BR. Com –ase 
nisso, espera-se a o–tenção de a”guns resu”tados:

agi”idade na imp”ementação do pro—esso de Medição do MPS.BR nas organizações, • 
onde norma”mente é adotado o uso de p”ani”has e”etrôni—as em —onjunto —om do-
—umentos impressos e não sistematizados, dii—u”tando o geren—iamento e arma-
zenamentos das medidas;
fa—i”idade no a—ompanhamento do pro—esso de Medição;• 
—onferir qua”idade à medição —omo um todo através de um pro—esso de negó—io • 
–em deinido, –aseado no guia de imp”ementação do mode”o MR-MPS;
um repositório de métri—as estritamente estruturado para me”horar geren—iamento • 
dos produtos de tra–a”ho o–tidos;
possi–i”idade de —ustomização da ferramenta, por se tratar de um software ”ivre, • 
para atendimento as diferentes —u”turas organiza—ionais.

Com a ferramenta Spider-MP”an espera-se que o pro—esso de Medição tam–ém possa 
ser tota”mente distri–uído geograi—amente, permitindo que os dados provenientes das me-
didas possam ser —onsu”tados pe”os devidos interessados a qua”quer instante e de maneira 
simp”es. Isso imp”i—a em um me”hor a—esso às informações geradas pe”o pro—esso, fa—i”itando 
assim a tomada de de—isões para atendimento aos o–jetivos organiza—ionais.
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915. ConSIderaçõeS fInaIS

A Spider-MP”an tem o intuito de apoiar a imp”ementação do MPS.BR, espe—ii—amente a do 
pro—esso de Medição. Desta forma, e”a vai ao en—ontro do que é apresentado nos re”atórios 
de Resu”tados de Desempenho das organizações que adotaram o mode”o MPS  e de Lições 
Aprendidas do MPS.BR , am–os de 2008, os quais enfatizam que a duração de uma imp”emen-
tação é reduzida su–stan—ia”mente ao se adotar —omo práti—a ferramentais automatizados, o 
que torna o pro—esso de imp”ementação mais ági” e menos —ustoso [O”iveira, 2009].

Os tra–a”hos futuros estão permeados no reinamento do luxo de atividades proposto 
pe”a ferramenta e na verii—ação de uma po”íti—a de —ustomizações para adaptação da ferra-
menta em diferentes —ontextos organiza—ionais. Em médio prazo a ferramenta tam–ém será 
integrada a outras ferramentas ”ivres de apoio a outros pro—essos do MR-MPS, —onforme os 
estudos sugeridos por [Mendes, 2009] e [Nas—imento, 2009].

Va”e ressa”tar que as –oas práti—as apresentadas neste tra–a”ho en—ontram-se em ins-
titu—iona”ização no Projeto SPIDER (www.ufpa.–r/spider), a im de va”idar a efetividade do luxo 
de atividades da ferramenta Spider-MP”an a partir da e”a–oração de estatísti—as so–re os re-
su”tados o–tidos —om o seu uso. Desta forma, é possíve” um re”ato das experiên—ias e ”ições 
aprendidas —om a imp”antação deste ferramenta” e um Manua” de Imp”ementação do pro—esso 
de Medição do MPS.BR adotando a Spider-MP”an.
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Deinir	Procedimento	de	Análise:	•	 esta atividade —onsiste em deta”har —omo 
será rea”izada a aná”ise so–re os dados —o”etados. Os pro—edimentos de aná”ise 
devem in—”uir a deinição da freqüên—ia, responsáve”, fase, dados de origem, ferra-
menta uti”izada e verii—ações da aná”ise (aderente ao );

•	 o Usuário de Medição, nesta atividade, for-
ne—e os dados referentes às medidas deinidas;

•	 responsáve” pe”o agrupamento e organização dos dados forne—idos pe”os 
usuários, os quais serão usados nas medições (aderente ao );

•	 esta atividade —onsiste em ana”isar os dados —o”etados para que possí-
veis tomadas de de—isões possam ser esta–e”e—idas. A aná”ise de dados é gera”-
mente a—ompanhada por grái—os, a”goritmos que fa—i”item a interpretação de uma 
—o”eção de dados (aderente ao );

•	 esta atividade —onsiste em gerar re”atórios a partir 
das aná”ises rea”izadas so–re as métri—as —om o propósito de mostrar os resu”tados 
o–tidos pe”o pro—esso de Medição;

•	 depois de gerados, os re”atórios de medição devem ser 
divu”gados para os Gerentes de Projetos ou a A”ta Administração (aderente ao 

);
•	 permite a ava”iação do re”atório a partir de —ríti—as e suges-

tões dos Gerentes de Projetos ou A”ta Administração (aderente ao );
•	 —onsiste 

em manter o repositório de medição —om a ina”idade de organizar todo o produto 
de tra–a”ho produzido pe”o pro—esso de Medição (aderente ao ).

A ferramenta Spider-MP”an tem —omo fo—o apoiar o pro—esso de Medição do MPS.BR. Com –ase 
nisso, espera-se a o–tenção de a”guns resu”tados:

agi”idade na imp”ementação do pro—esso de Medição do MPS.BR nas organizações, • 
onde norma”mente é adotado o uso de p”ani”has e”etrôni—as em —onjunto —om do-
—umentos impressos e não sistematizados, dii—u”tando o geren—iamento e arma-
zenamentos das medidas;
fa—i”idade no a—ompanhamento do pro—esso de Medição;• 
—onferir qua”idade à medição —omo um todo através de um pro—esso de negó—io • 
–em deinido, –aseado no guia de imp”ementação do mode”o MR-MPS;
um repositório de métri—as estritamente estruturado para me”horar geren—iamento • 
dos produtos de tra–a”ho o–tidos;
possi–i”idade de —ustomização da ferramenta, por se tratar de um software ”ivre, • 
para atendimento as diferentes —u”turas organiza—ionais.

Com a ferramenta Spider-MP”an espera-se que o pro—esso de Medição tam–ém possa 
ser tota”mente distri–uído geograi—amente, permitindo que os dados provenientes das me-
didas possam ser —onsu”tados pe”os devidos interessados a qua”quer instante e de maneira 
simp”es. Isso imp”i—a em um me”hor a—esso às informações geradas pe”o pro—esso, fa—i”itando 
assim a tomada de de—isões para atendimento aos o–jetivos organiza—ionais.


