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Abstract. Spider-Appraisal is a free software tool to support the MPS.BR and 

CMMI integrated assessments, based on the assessment processes defined in 

the MA-MPS and SCAMPI A methods. This paper explains the purpose of the 

tool, its main features, its workflow and the results that can be obtained from 

its use. 

Resumo. Spider-Appraisal é uma ferramenta de software livre de apoio à 

avaliação integrada do MPS.BR e CMMI, com base nos processos de 

avaliação definidos nos métodos MA-MPS e SCAMPI A. Este artigo explica o 

propósito da ferramenta, suas principais funcionalidades, o fluxo de 

atividades sistematizado pela ferramenta, e os resultados que podem ser 

obtidos a partir da sua utilização.  

1. Introdução 

Para medir a capacidade dos processos de software de uma empresa, deve ser realizada 

a avaliação dos seus processos para diagnosticar a situação em que se encontra e 

estabelecer o quanto e onde precisa melhorar [ISO/IEC, 2004]. As avaliações são 

realizadas comparando-se os processos implementados em uma organização com as 

boas práticas definidas em um modelo de referência. Para tanto, deve-se utilizar um 

método de avaliação formal, o qual define as regras e passos a serem seguidos na 

avaliação [SOFTEX, 2009b]. 

Geralmente a avaliação é feita em conformidade com apenas um modelo/norma 

por vez, ou seja, para saber se uma organização está aderente a mais de um modelo ou 

norma, é necessário realizar um processo de avaliação completo para cada 

modelo/norma, repetindo-se a coleta e a análise das mesmas informações relativas aos 

processos de software da organização. Isso pode despender mais tempo, recursos 

humanos e financeiros [Neiva, 2010]. 

Neste contexto, este artigo apresenta a ferramenta Spider-Appraisal, uma 

solução de software livre para apoiar a condução de avaliações integradas do MPS.BR – 

Programa de Melhoria do Processo de Software Brasileiro [SOFTEX, 2009a] – e  

CMMI – Capability Maturity Model Integration [SEI, 2006a], com base nos processos 

definidos nos métodos de avaliação MA-MPS [SOFTEX, 2009b] e SCAMPI A [SEI, 

2006b]. A Seção 2 discorre sobre avaliação integrada de processos de software. A Seção 

3 descreve a ferramenta Spider-Appraisal, bem como o fluxo de atividades modelado 

para refletir a avaliação integrada. A Seção 4 apresenta os resultados esperados deste 

trabalho e, por fim, a Seção 5 traz as considerações finais.  



  

2. Avaliação Integrada de Processos de Software 

Os estudos iMPS [Travassos, 2008 e 2009] constataram que uma porcentagem 

significativa de organizações que participaram do estudo e que possuem ou estão 

implementando o MPS.BR também se utilizam de outros modelos de referência (CMMI 

e ISO 9001 na maioria dos casos) para direcionar as ações referentes aos seus processos 

de software. A adoção de múltiplos modelos pode ser motivada pela demanda 

diversificada de mercado, o que pode exigir que as organizações demonstrem 

alinhamento com mais de um modelo ou norma. 

Entretanto, a aplicação de vários modelos não integrados em uma organização é 

dispendiosa em termos de treinamento, avaliações e atividades de melhoria [SEI, 

2006a]. Neste sentido, programas que considerem mais de um modelo como referência 

para a melhoria podem precisar de avaliações integradas.  

O termo avaliação integrada é utilizado para designar avaliações que consideram 

mais de um modelo de referência em um mesmo processo de avaliação. Uma avaliação 

de processos de software integrada viabiliza que os dados consumidos e produzidos em 

uma avaliação sirvam de insumo para gerar os resultados nos modelos de referência 

MR-MPS e CMMI-DEV simultaneamente. No trabalho de [Rocha et al., 2009], o termo 

avaliação conjunta é empregado com a mesma denotação.  

Thiry (2009) adverte que a complexidade envolvida em uma avaliação integrada 

aumenta consideravelmente, uma vez que cada evidência observada deve ser mapeada 

para um resultado ou prática de cada modelo. Conforme relatado em [Rocha et al., 

2009], acerca da primeira avaliação conjunta dos modelos CMMI e MPS.BR, “realizar 

uma avaliação conjunta CMMI/MPS.BR não é uma tarefa trivial e exige experiência em 

avaliações, conhecimento profundo dos modelos envolvidos e bastante habilidade para 

tratar os pontos onde existem diferenças”.  

 3. A Ferramenta Spider-Appraisal 

A Spider-Appraisal é uma ferramenta de licença GPL – General Public License [GNU, 

2010] – voltada para a avaliação integrada do MPS.BR e CMMI. Seu principal objetivo 

é possibilitar que em uma mesma avaliação dos processos de software de uma 

organização possa ser verificada a aderência ao MR-MPS e CMMI-DEV, através da 

realização conjunta de atividades constantes em ambos os métodos de avaliação: MA-

MPS e SCAMPI A. Foi concebida como um ambiente desktop desenvolvido na 

linguagem Java e pautado no uso de tecnologias livres, tais como: Eclipse IDE 3.5, 

servidor Apache TomCat 6.0, e o SGBD MySQL 5.1.  

No que se refere às funcionalidades, a Spider-Appraisal se divide nas seguintes 

áreas: administração, que compreende a gerência dos cadastros básicos; e em outra 

concernente à execução do processo de avaliação. Relativo à execução do processo, 

ela provê funcionalidades de planejamento da avaliação, cadastro de evidências 

objetivas, pontuação das práticas/resultados esperados, atribuição da maturidade e 

capacidade organizacional, emissão de relatórios, dentre outras. Destacam-se, ainda, as 

seguintes funcionalidades administrativas: gerenciar as estruturas dos modelos de 

referência MR-MPS e CMMI-DEV; gerenciar o mapeamento entre os resultados e 

práticas; e gerenciar o mapeamento entre os resultados de atributo de processo e as 

práticas genéricas. 

O principal diferencial da Spider-Appraisal é permitir que ao longo da avaliação 

integrada seja apontado o mapeamento existente entre os métodos MA-MPS e SCAMPI 

A. Como pode ser visto na Figura 1, o menu da direita contém o nome das atividades da 



  

avaliação integrada e, ao selecionar uma atividade, abaixo pode-se visualizar a(s) 

tarefa(s) do MA-MPS e do SCAMPI A equivalentes entre si. Nos casos em que não há 

equivalência, aparecerá apenas uma (do MA-MPS ou do SCAMPI A). Outro ponto 

importante é que, na execução da avaliação integrada, tudo que é mantido pela 

ferramenta serve para gerar resultados quanto à aderência aos modelos de referência 

MR-MPS e CMMI-DEV, em termos de maturidade e capacidade da organização. 

 

Figura 1. Manutenção da Planilha de Indicadores 

Os principais atores que interagem com o sistema são: Administrador, 

responsável pela configuração do sistema, e pela manutenção dos usuários e das 

permissões de acesso; o Avaliador, que deve primordialmente planejar e realizar as 

atividades de avaliação dos processos de software da organização; o Avaliado, que 

representa a organização que está sendo avaliada; e o Auditor, responsável por auditar 

o trabalho dos avaliadores. Com a ferramenta Spider-Appraisal, as informações são 

compartilhadas entre os envolvidos na avaliação, permitindo que os dados possam ser 

acessados pelos devidos interessados quando necessário.  

Os potenciais usuários da Spider-Appraisal são: a) as empresas de software, 

tanto as que desejam ser avaliadas em um dos modelos de referência, como as que já 

são avaliadas e desejam elevar sua maturidade e capacidade atual; b) as instituições 

implementadoras, para guiar os passos do programa de melhoria; e c) as instituições 

avaliadoras, como forma de treinar os avaliadores no processo de avaliação integrada. 

3.1. Fluxo de Atividades 

A partir do mapeamento realizado entre as tarefas do MA-MPS e as atividades do 

SCAMPI A, foi elaborado um framework de processo de avaliação integrada que pode 

direcionar a condução de uma avaliação seguindo os métodos MA-MPS e SCAMPI A 

de forma integrada, em um mesmo processo de avaliação. O framework de avaliação 

integrada viabiliza que as pessoas envolvidas em uma avaliação integrada possam 

realizá-la através de atividades que refletem o mapeamento existente entre as tarefas do 

MA-MPS e as atividades do SCAMPI A, o que pode facilitar o acompanhamento e o 

atendimento aos requisitos de avaliação de ambos os métodos de avaliação. 



  

O conceito de framework empregado neste trabalho retrata a customização de 

uma avaliação para seguir um ou os dois métodos (MA-MPS e SCAMPI A), 

flexibilizando-se o trabalho dos responsáveis por executar a avaliação – inclusive em se 

tratando de avaliação executada pela própria organização. Essencialmente, a proposta 

do framework de avaliação integrada provê um fluxo de atividades, as pessoas 

envolvidas, artefatos de entrada, artefatos de saída, e procedimentos para a realização de 

avaliação simultânea nos modelos MR-MPS e CMMI-DEV. 

A Figura 2 mostra uma visão macro do fluxo de atividades do framework de 

avaliação integrada, composto pelas macro-atividades (fases): “Planejar e Preparar”, 

“Realizar Pré-Avaliação”, “Realizar Avaliação” e “Relatar e Documentar Resultados”. 

Para a modelagem utilizou-se as notações do BPMN – Business Process Modeling 

Notation – com o auxílio do software livre BizAgi Process Modeler 1.5.1. 

 

Figura 2. Visão Macro do Fluxo de Atividades da Avaliação Integrada 

O fluxo detalhado do framework encontra-se disponível para consulta em 

http://www.spider.ufpa.br/projetos/spider_appraisal/framework_avaliacao.zip, onde é 

possível acessar todas as atividades contidas dentro das fases mencionadas, assim como 

visualizar as informações acerca dessas atividades e os responsáveis por executá-las. As 

atividades constantes no framework foram nomeadas considerando-se o teor das 

atividades mapeadas entre os métodos MA-MPS e SCAMPI A, de modo a identificá-

las. A seguir são expostos os objetivos das macro-atividades (fases), bem como são 

descritas resumidamente as principais atividades sistematizadas pela ferramenta: 

• Planejar e Preparar: contempla atividades de planejamento e coleta de dados, 

sendo uma preparação para as próximas fases da avaliação. Inclui as atividades 

“Planejar Avaliação”, que consiste na elaboração do plano de avaliação 

(definição de escopo da avaliação, cronograma, membros da equipe de 

avaliação, etc.); “Preencher e Disponibilizar Acordo de Confidencialidade”, 

para garantir o sigilo das informações; “Preencher Planilha de Indicadores”, 

onde são obtidas as evidências objetivas iniciais provenientes da organização 

avaliada e armazenadas na planilha de indicadores, conforme a Figura 1; e 

“Revisar e Atualizar Coleta de Dados”, que visa monitorar a disponibilidade 

das evidências objetivas, na busca da cobertura integral do escopo da avaliação; 

• Realizar Pré-Avaliação: contempla atividades de validação para assegurar que 

os dados coletados são adequados e suficientes. Abrange as atividades 

“Verificar Evidências Objetivas”, que faz o exame das evidências objetivas 

iniciais, a fim de verificar o grau de adequação e completude dos dados 

fornecidos pela organização avaliada; “Revisar e Analisar Dados da Pré-
Avaliação”, onde é feita a revisão das condições da avaliação e a análise dos 

resultados iniciais da avaliação; “Realizar Ajustes da Planilha de 
Indicadores”, para ajustar a planilha de indicadores, caso sejam detectados 

problemas durante a verificação das evidências; “Realizar Auditoria da Pré-



  

Avaliação”, com a finalidade de auditar o trabalho realizado pela equipe de 

avaliação; e “Confirmar ou Replanejar a Avaliação”, que implica na 

confirmação da avaliação ou na renegociação do plano de avaliação com o 

patrocinador; 

• Realizar Avaliação: consiste em atividades de validação e pontuação, onde é 

verificada a presença de indicadores que comprovam a implementação das 

práticas/resultados do modelo e são atribuídas pontuações. Contém as atividades 

“Verificar Evidências Objetivas de Documentos”, que compreende a 

verificação das evidências oriundas de documentos da organização; “Realizar 
Entrevistas”, com o intuito de coletar evidências a partir de afirmações dos 

entrevistados; “Verificar Evidências Objetivas de Entrevistas”, que 

compreende a verificação das evidências obtidas nas entrevistas; “Caracterizar 
a Implementação das Práticas do Modelo”, que trata da caracterização do grau 

de implementação das praticas dos modelos através da atribuição de pontuação; 

“Caracterizar o Grau de Implementação dos Processos”, que trata da 

caracterização do grau de satisfação dos processos através da atribuição de 

pontuação; “Determinar Nível de Maturidade”, para avaliação estagiada [SEI, 

2006a], faz a atribuição do nível de maturidade à organização avaliada, de 

acordo com a implementação dos processos; e “Determinar Perfil de 
Capacidade”, para avaliação contínua [SEI, 2006a], determina o perfil de 

capacidade da organização avaliada, a partir da implementação dos processos; 

• Relatar e Documentar Resultados: essa fase tem por objetivo a documentação 

dos resultados da avaliação e a comunicação desses resultados aos interessados. 

Inclui as atividades “Documentar Resultados da Avaliação”, para gerar a 

documentação final contendo os dados relativos à avaliação e os resultados; 

“Arquivar e/ou Eliminar Dados da Avaliação”, para remover dados que 

afetem o acordo de confidencialidade, arquivando apenas as informações 

permitidas; “Coletar Lições Aprendidas”, que envolve o julgamento da 

execução da avaliação e o registro de lições aprendidas; “Gerar Registro da 
Avaliação”, que gera um registro permanente dos dados da avaliação; e 

“Entregar Documentação da Avaliação”, para dispor a documentação e 

resultado final da avaliação aos interessados. 

4. Resultados Esperados 

A partir da utilização da ferramenta Spider-Appraisal em avaliações integradas para a 

verificação de aderência ao MR-MPS e ao CMMI-DEV, espera-se a obtenção dos 

seguintes resultados:  

• Facilitar o acompanhamento de avaliações integradas dos modelos de referência 

MR-MPS e CMMI-DEV;  

• Ajudar na redução de custos e, por conseguinte, estimular que mais organizações 

brasileiras de desenvolvimento de software consigam implementar e possuir 

avaliação oficial nos modelos MR-MPS e CMMI-DEV; 

• Possibilitar a customização de uma avaliação para seguir um ou os dois métodos 

de avaliação (MA-MPS e SCAMPI A); 

• Fornecer uma base de dados para o armazenamento e consulta de todas as 

informações e artefatos gerados pela avaliação; 

• Incentivar o uso de ferramenta de software livre para dar suporte à avaliação de 

processos de software. 



  

Ressalva-se que a ferramenta Spider-Appraisal não tende a eliminar o trabalho 

intelectual necessário em uma avaliação, por conta da subjetividade e variáveis 

existentes, mas sim dar suporte à análise e ao registro dos resultados obtidos neste 

processo. 

5. Considerações Finais 

Espera-se que a ferramenta Spider-Appraisal propicie aos envolvidos um melhor 

acompanhamento do processo de avaliação integrada, mais facilidade na manipulação 

dos documentos e informações coletados, além da geração de resultados da avaliação 

nos modelos de referência MR-MPS e CMMI-DEV simultaneamente. Ressalta-se como 

ponto forte o fato da ferramenta ser opensource, viabilizando que a comunidade 

acadêmica e/ou indústria possa contribuir para a evolução e melhoria da mesma. 

Como apresentado em [Neiva, 2010], com o advento do framework de avaliação 

integrada e do apoio sistematizado, a principal vantagem é que, provavelmente, o tempo 

e os esforços despendidos para a análise da aderência serão bem menores, já que em 

uma única avaliação serão obtidos os resultados em mais de um modelo de qualidade. 

Essas premissas são corroboradas por [Rocha et al., 2009], no qual evidencia que os 

modelos CMMI e MPS.BR "são similares o suficiente para que os mesmos projetos e 

processos possam ser utilizados nas duas avaliações". 

Atualmente, o desenvolvimento da ferramenta Spider-Appraisal está em 

andamento, mas como resultados preliminares tem-se: o mapeamento e o framework de 

avaliação já estão finalizados e validados por especialistas, os quais subsidiaram a 

concepção da ferramenta; todos os protótipos de tela estão prontos; bem como o modelo 

de dados já está definido. 
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