
Resumo  

Na presente dissertação foi elaborado um método de avaliação do processo de desenvolvimento de 

software baseado no modelo de maturidade do SEI ("Software Engineering Institute").  

A crise do Software (incapacidade de produzir cumprindo prazos e orçamentos, software que 

funcionasse correctamente e fosse de fácil manutenção), não se resolveu através de soluções 

tecnológicas. Os trabalhos efectuados a partir da década de 80, concluíram ser o processo, tal como 

na indústria, a fonte da maioria dos problemas. A solução apontada, foi então melhorar o processo de 

software num contexto de gestão da qualidade total. Para a melhoria de um processo, torna-se 

necessário saber previamente qual o seu estado actual. O SEI talvez tenha sido o principal 

impulsionador desta solução, tendo desenvolvido um modelo de maturidade para as organizações 

que desenvolvem software, o CMM ("Capability Maturity Model"), e métodos de avaliação baseados 

no modelo que utilizam um questionário de maturidade. Com o lançamento da última versão do 

modelo de maturidade, ficou por elaborar um método de avaliação do processo de software.  

Nesta dissertação foi desenvolvido um método de avaliação baseado na última versão do modelo de 

maturidade do SEI. O método caracteriza-se por tentar reduzir o esforço da fase de visita, através de 

um aumento da análise dos dados provenientes da aplicação do questionário de maturidade do SEI. 

Para além do método, que constituiu o principal objectivo, é descrito detalhadamente o modelo de 

maturidade e o seu impacto na visibilidade, capacidade e custos do software, os principais conceitos 

que estão na sua origem e ainda traduzido para português o questionário de maturidade do SEI.  

Abstract  

The current dissertation primary goal, was the development of a software process evaluation method 

based on the SEI's (Software Engineering Institute) Maturity Model version 1.1, the last one.  

The software crisis, (the incapacity to produce at a time and within of the budget, software that works 

fine and it's easy to update), is not resolved with technological solutions. The developed works from 

eighties, concluded that is the process, just like in industrie, the source of most of the problems. The 

solution points to the software process improvement within a total quality management context. To the 

process improvement, is important to know the present stage. The main impulsive maybe the SEI, that 

developed a maturity model to the software organizations, the CMM ("Capability Maturity Model"), and 

valuation methods based in the model that use a maturity questionnaire. With the last version entry of 

the maturity model is remained to be done a software process evaluation method.  

In this dissertation was developed a valuation method based in the last version of SEl's maturity 

model. The method is marked by try to reduce the visit fase effort, by the data analysis improve, 



coming from SEl's maturity model application. Furthermore, is described in detail the maturity model 

and its impact in visibility , capacity and software costs, as weII the main concepts it proceeds from. In 

addition, the SEI maturity questionnaire was specialIy translated into Portuguese, to be used in the 

developed method.  


