
  

Aderência de um Processo Pesado(RUP) a um Modelo de 
Qualidade (MPS.BR) 

Josenildo Silva, Thiago Viana, Laerte Rodrigues, Francisco Morais, Gildo Zanata, 
Hugo Leonardo, José Ageu, Rodrigo Rangel, Renato Madruga, Sandro Bezerra 

Universidade Brasileira de Tecnologia (UNIBRATEC) 
Av. Marechal Marcarenhas de Morais, 4989, 51150-002  

Fone (+55 81) 33390998, Recife– PE – Brasil 
 

{jjunior302, laerte.jr, rodrigo.rigaud, gildozanata, 
netolayne}@gmail.com, tvbarros@yahoo.com.br, 

{franciscodmorais,renatomadruga, sdhugoleo}@hotmail.com, 
sandro.ronaldo@unibratec.edu.br

Abstract. This paper aims: to carry through a small communication on the 
heavy process model provided by RUP; the software quality model applied for 
MPS.BR; a practical experience of the RUP adaptation in a software project 
through disciplines of a computer science course; and to demonstrate how it 
was execuated the development cycle as well as the activities and positions 
played for each member of the team. In addition to this, it will present an 
analysis of adherence the RUP to the MPS.BR through a comparative degree 
between the software process activities and the waited results of the quality 
model. 

Resumo. Este artigo tem por objetivo: realizar uma pequena explanação 
sobre o modelo de processo pesado provido pelo RUP; o modelo de qualidade 
de software MPS.BR; uma experiência prática da adaptação do RUP em um 
projeto de disciplina de um curso de informática; e demonstra como foi 
execuatdo o ciclo de desenvolvimento assim como as atividades e cargos 
desempenhados por cada integrante da equipe. Apresentará, também, uma 
análise da aderência do RUP ao MPS.BR através de um comparativo entre as 
atividades do processo de software e os resultados esperados do modelo de 
qualidade. 

1. Introdução 

Cada vez mais, surgem no mercado empresas de desenvolvimento de software, e elas 
podem ser categorizadas em micro, médias e grandes empresas. Contudo, nessa 
movimentação de mercado destacam-se os processos de software que fornecem técnicas 
a serem seguidas pelos membros da equipe de desenvolvimento e também os modelos 
de qualidade de software. 

 Uma empresa que vai fornecer um produto a um cliente deve ter alguns 
requisitos de qualidade, ela deve-se mostrar responsável e eficaz na construção do 
produto, caso contrário, o processo de desenvolvimento do projeto de software pode ser 
um fracasso como muitos que iniciam e não terminam [1]. Por isso sabe-se que o 
processo de desenvolvimento deve ser bem aplicado na produção do software para 



  

fornecer segurança às informações necessárias para que tudo ocorra em conformidade e 
sucesso. 

 Apesar do processo de qualidade ser adquirido em parte das empresas, 
normalmente não é fácil implementar por causa do grande custo gerado por esta 
implantação. Entretanto, é importante salientar que este processo deve tornar cada vez 
mais “amarrado” (alinhado) o desenvolvimento de software, trazendo, assim, menos 
ocorrências de erros durante o projeto de software, tornando-o uma verdadeira fábrica 
de produtos de alta qualidade. 

  O MPS.BR - Melhoria de Processos do Software Brasileiro [2] é um modelo de 
qualidade voltada para pequenas e médias empresas de desenvolvimento se software no 
Brasil. Esse modelo de qualidade traz melhorias no processo de desenvolvimento do 
software escalado em níveis de maturidade que irá definir o ambiente de produção e 
com isso trazer melhores retornos como em tempo, custo, prazo, redução de retrabalhos 
entre outros. 

 Neste artigo, iremos mostrar como o RUP [3] - Rational Unified Process 
(Processo Unificado Rational) se comporta no desenvolvimento do software, através de 
uma instância de seus ativos de processo para a execução de um projeto de software, 
juntamente com o modelo de qualidade MPS.BR (Melhoria do Processo de Software 
Brasileiro). 

 Além desta seção introdutória, este artigo está organizado em cinco outras 
seções. Na seção 2 iremos discutir o que é um processo de software e quais são suas 
classificações, enfatizando uma definição do RUP e como este se caracteriza. Na seção 
3 teremos uma explicação sobre o modelo MPS.BR e sua visão de qualidade. A seção 4 
mostra uma experiência prática utilizando o projeto acadêmico Front End System feito 
no ultimo período do curso CTDS - Desenvolvimento de Software da UNIBRATEC. Na 
seção 5 iremos fazer uma análise da aderência de um modelo de processo baseado no 
RUP, definido como base para o desenvolvimento do projeto Front End System, com as 
recomendações do modelo de qualidade MPS.BR. Por fim, a seção 6 trata das 
considerações finais e das referências utilizadas para compor este trabalho. 

2. Processo de Software Tradicional 
Processo de software é uma seqüência coerente de práticas que objetiva o 
desenvolvimento ou evolução de sistemas de software. Estas práticas englobam as 
atividades de especificação, projeto, implementação, testes e caracterizam-se pela 
interação de ferramentas, pessoas e métodos [4]. 

 As Metodologias Tradicionais, no passado, seguiam o modelo mais antigo e 
mais utilizado, o modelo Cascata. Ele foi desenvolvido com base no ciclo da engenharia 
tradicional, é caracterizado por uma abordagem seqüencial para o desenvolvimento do 
software, onde cada atividade é uma fase distinta. Só após o seu total término é que a 
próxima atividade começa. Suas fases são a Análise de Requisitos, Projeto, Codificação, 
Teste e a Manutenção. 

 As Metodologias Tradicionais atuais demandam certo grau de formalismo, são 
em sua maioria processos prescritivos onde se focam em planejamento. Sua Construção 
é feita através de refinamentos sucessivos. 



  

 A escolha de uma metodologia deve ser bem analisada, pois o excesso de 
metodologia ou documentação tem seu preço, equipes maiores necessitam de 
metodologias mais “pesadas”. Um maior grau de formalismo é adequado a projetos com 
maior criticidade. Metodologias diferentes são necessárias para diferentes tipos de 
projetos. Vários fatores devem ser considerados, tais como o número de pessoas 
envolvidas no projeto, a criticidade do sistema e as prioridades do projeto. O aumento 
de comunicação e feedback reduz a necessidade de problemas intermediários. Deve-se 
ter um controle sobre o número de pessoas versus o tamanho do projeto. O 
planejamento deve acontecer em algum nível, seja no longo, médio, curto ou curtíssimo 
prazo. 

 Boas Práticas independem de Metodologia. O Software é construído de maneira 
Incremental, através de inúmeras Iterações Curtas. Há uma participação ativa do cliente.  
O processo é constantemente melhorado. 

 Pode-se concluir que “independente do que seu cliente diga, ele sempre vai 
querer um sistema para ontem a custo zero. Se você não fizer seu próprio cronograma, 
alguém vai fazer por você. Se você não cumpre prazos não tem credibilidade, sem 
credibilidade não pode gerenciar o próprio trabalho. Não existe metodologia perfeita. A 
Agilidade é um objetivo a ser perseguido em qualquer projeto. Não fique limitado a 
uma ‘arma’ ou técnica em particular. Construa a sua ‘caixa de ferramentas’ pessoal” [5]. 

 O RUP é um processo proprietário de Engenharia de software, classificado 
como tradicional, que fornece técnicas a serem seguidas pelos membros da equipe de 
desenvolvimento de software com o objetivo de aumentar a sua produtividade. O RUP 
usa a abordagem da orientação a objetos em sua concepção e é projetado e 
documentado utilizando a notação UML (Unified Modeling Language) [6] para ilustrar 
os processos em ação. É um processo considerado pesado e preferencialmente aplicável 
a grandes equipes de desenvolvimento e a grandes projetos, porém o fato de ser 
amplamente customizável torna possível que seja adaptado para projetos de qualquer 
escala. O RUP possui quatro fases bem definidas, são elas: Concepção, com ênfase no 
escopo do sistema; Elaboração, ênfase na arquitetura; Construção, com ênfase no 
desenvolvimento; e a Transição, com ênfase na implantação. As fases são executadas 
em forma de um espiral, pois o RUP usa este tipo de ciclo de vida. 

3. Qualidade segundo a visão do MPS.BR 
Segundo Bartié em [15] “Qualidade de Software é um processo sistemático que focaliza 
todas as etapas e artefatos produzidos com o objetivo de garantir a conformidade de 
processos e produtos, prevenindo e eliminando defeitos”. 

 Já Pressman em [16] “Qualidade de Software é estar em conformidade aos 
requisitos funcionais e de desempenho explicitamente declarados, a padrões de 
desenvolvimento claramente documentados e a características implícitas que são 
esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido”. 

 Por fim, em [17] encontra-se a seguinte definição: “A qualidade de software é 
uma combinação de fatores complexos, que terá variação de cliente para cliente e ainda 
entre as diferentes aplicações requisitadas pelos mesmos, onde o produto final deve 
alcançar as condições mínimas, ou mesmo exceder as expectativas do cliente”. 



  

 Nos dias atuais a qualidade do software tornou-se uma característica 
indispensável para as empresas que desejam manter a competitividade. As empresas de 
software devem buscar esta qualidade tanto no produto/serviço, quanto no processo de 
produção e distribuição. É exatamente esta visão que é defendida pelo modelo MPS.BR 
[11] através do seu guia geral. 

 O MPS.BR visualiza a qualidade como um fator crítico de sucesso na indústria 
de software. A conformidade dos produtos/serviços com os padrões internacionais de 
qualidade deve ser obtida através da eficiência e eficácia dos processos. 

 A visão tradicional baseada em áreas funcionais deve ser substituída por uma 
visão de redes de processos centrados no cliente. Criando elos nas cadeias produtivas. 

 Atingir padrões de qualidade, compatíveis aos aceitos internacionalmente 
principalmente em pequenas e médias empresas nacionais é o foco do MPS.BR. Desta 
forma, toma como base os requisitos de processos definidos nos modelos de melhoria 
de processo e atende a necessidade de implantar os princípios de engenharia de software 
de forma adequada ao contexto das empresas brasileiras, estando em consonância com 
as principais abordagens internacionais para definição, avaliação e melhoria de 
processos de software. 

 Os modelos de maturidade surgiram para avaliar a qualidade dos processos de 
software aplicados em uma organização (empresa ou instituição). O MPS.BR baseia-se 
nos conceitos de maturidade e capacidade de processo para a avaliação e melhoria da 
qualidade e produtividade de produtos/serviços de software.  

4. Experiência Prática 

A seguir será descrito o contexto de aplicação prática do projeto usado como parâmetro 
para a elaboração deste artigo, desenvolvido na disciplina PSA – Projeto 
Supervisionado de Análise e Prototipagem do curso de CTDS da UNIBRATEC, no 
período 2007.1. 

4.1. Escopo do Projeto – Front-End System 

A Stech (nome definida à equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto) foi 
contratada pela equipe Studio 8 (nome da equipe-cliente), ambas compostas por 
estudantes do 6º período do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de 
Software da UNIBRATEC, para desenvolvimento do módulo chamado de  Front-End 
System, onde o mesmo seria para realizar o monitoramento de um sistema de trânsito e 
catálogo de informações variadas de alguns pontos importantes e de características 
relevantes como: pontos comerciais, turísticos e órgãos governamentais, etc. 

Em reunião com a equipe Studio 8, ficou definido que o projeto seria 
desenvolvido utilizando-se das tecnologias: para desenvolvimento o PHP5 [7] e 
Javascript [8], para armazenamento de dados o Mysql [9], e o ambiente de integração 
dos servidores foi o XAMPP [10]. A seguir um detalhamento do projeto executado é 
feito: 

 Descrição do Processo 
Foi adotado o RUP como metodologia de desenvolvimento por indicação do 

professor da disciplina. O processo foi dividido em três iterações onde cada uma 



  

possuía duas fases: a primeira chamada Concepção; e a segunda composta de 
Elaboração e Construção.  

 Iterações 
Durante todo o processo, houve três iterações, todas realizadas durante a fase 

de elaboração e construção. 
 Tempos 
O processo teve início em 12/02/2007 e encerramento em 07/05/2007, sendo 

14 horas-aula para a 1ª fase e 110 horas-aula para a 2ª fase. A fase de transição, 
constante no RUP, não foi contemplada, pois o foco da disciplina não retrata a 
implantação do produto de software. 

 Equipe 
Baseado no modelo de processo sugerido pelo professor baseado no RUP, 

ficou definido a seguinte distribuição dos papéis: um Gerente de Projetos (Josenildo 
Júnior), um SQA/CM – Software Quality Assurance/Configuration Manager (Francisco 
Morais), dois Analistas de Sistemas (Ageu Layne e Rodrigo Rangel) e cinco 
engenheiros de software (Laerte Rodrigues, Renato Madruga, Gildo Zanata, Hugo 
Leonardo e Thiago Viana), totalizando 9 integrantes. 

 Perfil 
Após prévia reunião realizada sobre as funções e atividades a serem 

desenvolvidas por cada integrante da equipe, foi avaliado quais membros teriam maior 
afinidade com as suas obrigações de modo a somar conhecimento e experiência no 
desenvolver do projeto uma vez que todos já teriam um bom conhecimento teórico do 
desenvolvimento com o RUP. 

4.2. Cenário Planejado versus Cenário Desenvolvido 

O processo de desenvolvimento do projeto foi coordenado pelo professor da disciplina o 
qual indicou o RUP como método de acompanhamento e controle do processo 
tradicional. 

 Durante a primeira fase, foi feita a concepção do projeto seguindo estritamente o 
que sugere o RUP e dentro do cronograma definido. 

 Na segunda fase, o RUP foi adaptado para a necessidade de nossa equipe, 
selecionando os cargos, iterações e artefatos a serem realizados onde se realizou uma 
análise sobre os artefatos de modo a tornar o RUP mais flexível, ajustando assim, as 
deficiências da equipe por conta da inexperiência em administrar certas atividades, o 
tempo exíguo e os conflitos de horários, pois a maioria dos integrantes do grupo tem 
atividades extra-acadêmicas que contribuíam fortemente para a assiduidade. 

 Apesar de todos os inconvenientes, ao final da segunda fase, todos os artefatos e 
requisitos foram concluídos principalmente pelo RUP oferecer suporte para detecção de 
problemas antes que os mesmos comprometam o projeto ou em momentos que essa 
perda não seja ainda significativa para o mesmo e providências foram tomadas, 
aumentando de forma significativa o comprometimento dos integrantes no 
desenvolvimento do projeto. 



  

5. Aderência do processo pesado x MPS.BR 

Esta seção apresentará uma análise da aderência sobre o processo tradicional no nosso 
caso o RUP com o MPS.BR, onde, por meio de uma tabela comparativa, será 
demonstrada o que cada atividade implementada no decorrer das fases do RUP ficaria 
representado no resultado esperado do MPS.BR, feita a partir da análise dos guias de 
implementação do modelo [11], [12], [13], [14]. A Tabela 1 está estruturada da seguinte 
ordem: a primeira coluna representa as fases do processo pesado RUP; a segunda coluna 
representa cada atividade desenvolvida na fase relacionada; e a terceira coluna 
representa os resultados esperados no MPS.BR aderentes a cada atividade correlata ao 
RUP. 

 Na definição dos resultados esperados encontram-se a área específica (processo) 
do MPS.BR que se encontrava cada atividade do RUP, a partir da seguinte legenda, 
oriunda do modelo de qualidade: 

• GPR - Gerência do Projeto (Nível G de Maturidade do MPS.BR) 
• GQA - Garantia da Qualidade (Nível F de Maturidade do MPS.BR) 
• GCO - Gerência de Configuração (Nível F de Maturidade do MPS.BR) 
• GRE - Gerência de Requisitos (Nível G de Maturidade do MPS.BR) 
• DRE - Desenvolvimento de Requisitos (Nível D de Maturidade do MPS.BR) 
• STE - Solução Técnica (Nível D de Maturidade do MPS.BR) 
• VER - Verificação (Nível D de Maturidade do MPS.BR) 
• VAL - Validação (Nível D de Maturidade do MPS.BR) 

Tabela 1. Resultado da Aderência das Atividades do RUP ao modelo MPS.BR 

Fase Atividades Resultado esperado 

Desenvolver Documento 
de Visão 

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

Identificar Riscos 
GPR 7. Os riscos do projeto são identificados e o seu 
impacto, probabilidade de ocorrência e prioridades de 
tratamento são determinados e documentados; 

Desenvolver Plano de 
Projeto 

GPR 8. Os dados relevantes do projeto são 
identificados, coletados, armazenados e distribuídos. 
Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, 
incluindo (se pertinente) questões de privacidade e 
segurança; 

Projetar Equipe 
GPR 9. Os recursos humanos para o projeto são 
planejados considerando o perfil e o conhecimento 
necessários para executá-lo; 

Desenvolver Plano de 
iteração 

GPR 3. As fases do ciclo de vida do projeto são 
definidas; 

Avaliar Iteração GPR 14. Revisões são realizadas em marcos do projeto 
conforme estabelecido no planejamento; 

Planejamento e 
Gerência do 

Projeto 

Revisar Listas de Riscos GPR 13. O planejamento do projeto é monitorado no 



  

que se refere a cronograma, custos, recursos, riscos, 
envolvimento dos interessados e dados; 

Determinar Padrões de 
Qualidade 

GQA 1. A aderência dos produtos aos padrões, 
procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada 
objetivamente; 

Acompanhar Andamento 
do Processo 

GQA 2. A aderência dos processos executados aos 
padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é 
avaliada objetivamente; 

Avaliar Desempenho do 
Projeto 

GQA 3. Os produtos de trabalho são avaliados antes de 
serem entregues ao cliente e em marcos predefinidos 
ao longo do ciclo de vida do projeto;
GQA 4. Os problemas e as não-conformidades são 
identificados, registrados e comunicados; 

Garantia da 
Qualidade 

Institucionalizar Processo

GQA 7. A aderência ao processo de Garantia da 
Qualidade e de seus produtos de trabalho aos padrões, 
procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada 
objetivamente. 

Gerenciar Solicitação de 
Mudança 

GCO 3. É estabelecido e mantido um Sistema de 
Gerência de Configuração; 

Classificar e Avaliar 
Mudança 

GCO 1. Os itens de configuração são identificados;  
GCO 4. As modificações e liberações dos itens de 
configuração são controladas; 

Negociar Realização da 
Mudança 

GCO 5. As modificações e liberações são 
disponibilizadas para todos os envolvidos; 

Implementar Mudança GCO 5. As modificações e liberações são 
disponibilizadas para todos os envolvidos; 

Verificação da Mudança 
GCO 6. A situação dos itens de configuração e as 
solicitações de mudanças são registradas, relatadas e o 
seu impacto é analisado; 

Promover Itens 
Modificados 

GCO 8. O armazenamento, o manuseio e a entrega dos 
produtos de trabalho são controlados; 

Definir Ferramentas e 
Equipamentos 

GCO 3. É estabelecido e mantido um Sistema de 
Gerência de Configuração; 

Estruturar Ambiente GCO 3. É estabelecido e mantido um Sistema de 
Gerência de Configuração; 

Planejar Configuração GCO 2. Os itens de configuração gerados pelo projeto 
são definidos e colocados sob uma linha base; 

Gerência de 
Configuração e 

Mudança 

Executar Plano de 
Configuração 

GCO 9. A integridade das linhas bases (baselines) é 
estabelecida e mantida, através de auditoria da 
configuração e de registros da Gerência de 
Configuração. 



  

Analisar Problema GRE 2. O entendimento dos requisitos é obtido; 

Entender necessidades 
dos Stakeholders 

GRE 3. A aceitação dos requisitos é estabelecida por 
meio de critérios objetivos;
GRE 1. Uma comunicação contínua com os 
fornecedores de requisitos é estabelecida; 

Definir Projeto DRE 5. A definição das funcionalidades requeridas é 
desenvolvida e mantida; 

Gerenciar Escopo do 
Projeto 

DRE 6. Os requisitos são analisados para assegurar que 
são necessários e suficientes e para balancear as 
necessidades dos interessados com as restrições 
existentes; 
GRE 5. A rastreabilidade entre os requisitos, os planos 
do projeto e os produtos de trabalho é estabelecida e 
mantida; 
GRE 7. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao 
longo do projeto. 

Requisitos 

Refinar Definição do 
Projeto 

DRE 3. Os requisitos do cliente são refinados, 
elaborados e alocados para o desenvolvimento dos 
requisitos do produto e dos componentes do produto; 

Projetar Arquitetura 
STE 1. Alternativas de solução para atender aos 
requisitos definidos são desenvolvidas de acordo com 
critérios identificados; 

Projetar Casos de Uso STE 3. O produto ou componente do produto é 
projetado e documentado; 

Projetar Sub Sistemas 
STE 5. Uma análise dos componentes do produto é 
conduzida para decidir sobre sua construção, compra 
ou reuso; 

Projetar Classes 
STE 6. Os componentes do produto e a sua 
documentação associada são implementados e 
verificados de acordo com o projeto;  

Analise e 
Projeto 

Projetar Persistência STE 4. As interfaces entre os componentes do produto 
são projetadas com base em critérios predefinidos; 

Estruturar Modelo de 
Implementação 

STE 1. Alternativas de solução para atender aos 
requisitos definidos são desenvolvidas de acordo com 
critérios identificados; 

Implementar Persistência STE 4. As interfaces entre os componentes do produto 
são projetadas com base em critérios predefinidos; 

Implementar 
Componentes 

STE 6. Os componentes do produto e a sua 
documentação associada são implementados e 
verificados de acordo com o projeto; 

Implementação 

Corrigir Defeitos 
STE 8. A documentação é mantida de acordo com os 



  

critérios definidos. 

Realizar Testes de 
Unidade 

STE 6. Os componentes do produto e a sua 
documentação associada são implementados e 
verificados de acordo com o projeto; 

Revisar Código 
STE 6. Os componentes do produto e a sua 
documentação associada são implementados e 
verificados de acordo com o projeto; 

Integrar Componentes 
STE 6. Os componentes do produto e a sua 
documentação associada são implementados e 
verificados de acordo com o projeto; 

Realizar Testes de 
Aceitação 

VER 4. Atividades de verificação, incluindo testes e 
revisões por pares, são executadas; 

Planejar Testes 
VAL 1. Produtos de trabalho a serem validados são 
identificados;                                   VER 1. Produtos de 
trabalho a serem verificados são identificados; 

Projetar Testes 

VER 2. Uma estratégia de verificação é desenvolvida e 
implementada estabelecendo cronograma, revisores 
envolvidos, métodos para verificação e qualquer 
material a ser utilizado na verificação;
VAL 2. Uma estratégia de validação é desenvolvida e 
implementada estabelecendo cronograma, participantes 
envolvidos, métodos para validação e qualquer 
material a ser utilizado na validação; 

Testes 

Executar Plano de Testes 

VER 4. Atividades de verificação, incluindo testes e 
revisões por pares, são executadas;
VAL 4. Atividades de validação são executadas para 
garantir que os produtos de software estão prontos para 
uso no ambiente operacional pretendido; 

6. Conclusão 

A agregação dos conceitos de processo de produção (RUP) e de processo de qualidade 
(MPS.BR), com a finalidade de melhorar o processo desenvolvimento de software, é 
uma solução de alto custo e tempo, podendo-se potencializar o retorno do negócio, onde 
a mídia é focada principalmente no padrão de qualidade do produto e do retorno de 
sucesso. Essa agregação pode ser adotada pela decisão da empresa de desenvolvimento, 
tendo um bom investimento e o auto ganho do destaque no mercado, ampliando sua 
carta de clientes trazendo assim um melhor retorno para a empresa. 

   Com base nas metodologias que o mercado usa potencialmente, realizamos em 
nosso projeto uma experiência prática de como fazer uso, a partir de suas fases, 
atividades e cargos definidos. O valor agregado a este feito, decorre, ainda, da 
consolidação dos nossos conhecimentos que certamente serão usados em nossos 
ambientes de trabalho, independente de qual seja o cargo ou função a ser 
desempenhado. 
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