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RESUMO 

 

A usabilidade é um fator de qualidade determinante para a aceitação e sucesso de um produto 

de software. As organizações têm dado uma ênfase cada vez maior aos atributos relacionados 

à usabilidade, com o objetivo de aumentar a satisfação dos usuários finais. Por outro lado, 

sabemos que muitas organizações se baseiam em modelos de processos e/ou modelos de 

qualidade de software para apoiar o desenvolvimento de um produto de qualidade. Baseado 

nesta questão, este trabalho busca apresentar como a usabilidade é representada em dois 

modelos de maturidade processo de software e duas normas de qualidade de software bem 

difundidas no mercado: CMMI-DEV, MPS.BR, ISO 25010 e ISO 9241-11. Este processo 

ocorreu por meio de uma análise documental nos modelos e normas citados buscando 

identificar conceitos de usabilidade. Como resultado, as definições encontradas foram 

comparadas com as definições de usabilidade de Nielsen, e, ainda, foi identificada qual a 

ligação que cada modelo/norma apresenta com os passos da engenharia de usabilidade 

também definida por Nielsen. 

 

Palavras-chave: Usabilidade. Qualidade de Software. Modelos de Maturidade de Processos 

de Software. 



 

ABSTRACT 

 

Usability is a determining quality factor for the acceptance and success of a software product. 

Organizations have given increasing emphasis to attributes related to usability. On the other 

hand, it is well known that many organizations are relying on process models and/or software 

quality models to support the development of a quality product. Based on this question, this 

work seeks to present how usability is represented in software process maturity models and 

standards of software quality well known in the industry, such as CMMI-DEV, MPS.BR, ISO 

25010 and ISO 9241-11. This process occurred through a documentary analysis of the models 

and standards in order to identify usability concepts. As a result, the definitions found were 

compared to Nielsen's usability definitions, and it was also identified which connection each 

model/standard presents with the usability engineering steps also defined by Nielsen. 

 

Keywords: Usability. Software Quality. Software Process Capability/Maturity Models. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a usabilidade é considerada um dos aspectos mais importantes para o 

sucesso de qualquer produto tecnológico. No contexto de software, se um produto é difícil de 

usar ou fornece mecanismos que são difíceis de entender, provavelmente o produto irá falhar 

(PAZ; POW-SANG, 2016). 

Neste trabalho, adotamos a definição e atributos de usabilidade propostos por Nielsen 

(1993), uma vez que o mesmo é considerado um pesquisador reconhecido e precursor na área 

de usabilidade (PEREIRA, 2012). Nielsen (1993) define a usabilidade como um conjunto de 

fatores que qualificam quão bem um usuário pode interagir com um sistema computacional. 

Tais fatores são: facilidade de aprendizado, facilidade de memorização, eficiência, segurança 

no uso e satisfação do usuário (NIELSEN, 1993). Nielsen (1993) também definiu a 

engenharia de usabilidade, que tem por objetivo oferecer técnicas e métodos que possam ser 

utilizados sistematicamente para assegurar um alto grau de qualidade em termos de 

usabilidade (NIELSEN, 1993). 

Dado o domínio atual, em que existem várias alternativas disponíveis para qualquer 

produto de software, os usuários terão preferência por um software capaz de atingir seus 

objetivos com satisfação. Por esta razão, a usabilidade tornou-se altamente relevante, 

especialmente durante todas as fases do processo de desenvolvimento de software 

(GÜNDÜZ, PATHAN, 2013).  

Pereira (2012) cita diversos benefícios que um investimento em usabilidade durante o 

processo de desenvolvimento de software pode trazer às partes interessadas, dentre eles: 

satisfação do cliente, maiores vendas para a organização, melhoria radical de chances de 

sucesso no mercado, identificação de defeitos e correção de falhas mais cedo, mais segurança 

de que o produto atende as necessidades dos clientes (PEREIRA, 2012). 

Por outro lado, as empresas estão se conscientizando de que a melhoria e a avaliação de 

processos de software trazem diversos benefícios para a organização, como a melhoria da 

qualidade do produto, diminuição dos custos e o aumento da produtividade e lucratividade 

(SINGH; KANNOJIA, 2013). Assim, surgiram muitos modelos de capacidade/maturidade de 

processos de software que visam alcançar a padronização no desenvolvimento de software e 

normas que visam garantir a qualidade do produto final (VON WANGENHEM, 2010).  

Alguns exemplos de modelos e normas desenvolvidos nesse contexto e que serão 

analisadas neste trabalho: CMMI-DEV (SEI, 2010), MPS.BR (SOFTEX, 2016), ISO 25010 

(ISO/IEC 25010, 2011) e ISO 9241-11 (ABNT, 2012). 
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Considerando a importância e visibilidade que a usabilidade vem conquistando no âmbito 

de desenvolvimento de software e as organizações que se se baseiam ou adotam modelos de 

maturidade/capacidade e normas para produzir produtos de software com qualidade, este 

trabalho tem como objetivo geral identificar como a usabilidade e engenharia de usabilidade 

são representadas nos documentos citados acima, por meio de uma pesquisa documental. Com 

a execução da pesquisa documental espera-se alcançar dois objetivos específicos, que são: (i) 

identificar quais os conceitos de usabilidades abordados nos documentos analisados e sua 

relação com os conceitos adotados neste trabalho; e, (ii) identificar quais os passos da 

engenharia de usabilidade que cada documento abrange.  

Como público-alvo deste trabalho identifica-se organizações desenvolvedoras de 

software que adotam e/ou se baseiam nos modelos e normas avaliados neste trabalho, 

pesquisadores acadêmicos e quaisquer profissionais que trabalhem diretamente com 

usabilidade em um processo de desenvolvimento de software. 

Como resultado da pesquisa documental foi identificado quais conceitos e passos de 

engenharia de usabilidade presentes em cada documento avaliado. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Para o embasamento deste trabalho foi realizada uma revisão ad-hoc da literatura com 

o intuito de identificar estudos que estivessem relacionados com a área de atuação deste 

trabalho. O trabalho de Jokela e Lali (2003) foi encontrado na ACM Digital Library
1
, o 

trabalho de Justino (2013) foi encontrado no Google Scholar
2
, e os trabalhos de Abran, 

Khelifi e Suryn (2003) e Gonçalves, Oliveira e Kolski (2015) foram recomendados por 

especialistas. A seguir, estes trabalhos são apresentados, com a identificação de pontos que 

ajudaram na execução deste trabalho. 

Em Abran, Khelifi e Suryn (2003), as normas ISO 9241-11 e ISO 9126 são analisadas, 

a fim de se encontrar e entender as definições de usabilidade existentes nelas. Os autores 

também propõem um modelo de usabilidade melhorado unindo as duas normas.  A análise e 

avaliação desse trabalho serviram de apoio para identificarmos como a usabilidade é 

representada nas normas tratadas em nosso trabalho. No entanto, utilizamos uma versão mais 

recente da ISO 9241-11 (ABNT, 2012) e, ao invés de usar a ISO 9126, utilizamos a ISO 

25010, que é a sua evolução. Além disso, nossa proposta de pesquisa mostra-se mais 

abrangente, pois engloba duas normas (uma delas comum ao trabalho de Abran e coautores) e 

dois modelos de maturidade de processos de software, e, ainda, o nosso propósito é identificar 

qual a abrangência dos documentos em relação à engenharia de usabilidade. 

Em Jokela e Lali (2003), o CMMI é avaliado do ponto de vista da usabilidade, a fim 

de identificar se um nível mais alto de maturidade significa uma melhor usabilidade dos 

produtos finais. A conclusão é que mesmo um software desenvolvido em um ambiente com 

alto nível de maturidade pode apresentar sérios problemas de usabilidade. Segundo os autores, 

o modelo deixa lacunas para a utilização de técnicas e métodos de usabilidade. Uma forma de 

adaptá-lo e torná-lo mensurável é incluir as métricas de usabilidade dentre as outras de 

acompanhamento de projeto. Os autores nos forneceram uma visão geral sobre as potenciais 

áreas de processo do CMMI que podem estar relacionadas com a usabilidade. 

Em Justino (2013), é proposto um método de mapeamento da colaboração das técnicas 

de IHC (Interação Humano-Computador) aos processos do modelo de qualidade MPS.BR, 

visando formalizar como as técnicas da Interação Humano Computador (IHC) podem apoiar o 

modelo MPS.BR. Este método de mapeamento visa identificar quais processos são 

beneficiados por determinadas técnicas de IHC e em que grau cada técnica é útil para estes 

                                                 
1
 ACM Digital Library: um dos repositórios mais abrangentes do mundo de artigos científicos e literatura 

bibliográfica sobre computação e tecnologia da informação. 
2
 Google Scholar: é uma ferramenta de pesquisa do Google que permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, 

literatura escolar, jornais de universidades e artigos variados. 



17 

processos. Diferentemente de Justino (2013), o nosso propósito é fornecer um mapeamento e 

não um método de mapeamento, e mais especificamente sobre a usabilidade, e não sobre a 

IHC em geral. Mesmo com tais divergências, o método proposto por Justino (2013) nos 

auxiliou a encontrar e validar os aspectos de usabilidade e engenharia de usabilidade 

encontrados no modelo MPS.BR.  

Em Gonçalves, Oliveira e Kolski (2015), o CMMI-DEV é analisado a fim de se 

investigar qualquer indicação a métodos e práticas de IHC. Como resultado, um conjunto de 

métodos, técnicas e padrões de IHC foi identificado como suporte para implementação de 

modelos de maturidade e capacidade de processos. No entanto, as autoras consideraram na 

análise apenas a categoria de Engenharia do CMMI, afirmando que as outras áreas do modelo 

são mais genéricas. Diferentemente delas, analisamos todo o CMMI, pois, como já 

mencionado, no trabalho de Jokela (2003) são identificadas lacunas no CMMI onde a 

usabilidade poderia estar inserida, e, tais lacunas, abrangem outras áreas além da área de 

Engenharia. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão apresentados os conceitos abordados para o desenvolvimento deste 

trabalho. A seção 3.1 apresenta a definição e principais características de Usabilidade 

adotadas neste trabalho. A seção 3.2 apresenta as definições, modelos e normas de Qualidade 

de Software. E, finalmente, a seção 3.3 apresenta a definição e os passos de execução da 

Pesquisa Documental. 

3.1 Usabilidade 

Nielsen (1993) define a usabilidade como um conjunto de fatores que qualificam quão 

bem um usuário pode interagir com um sistema computacional. Tais fatores são: facilidade de 

aprendizado, facilidade de memorização, eficiência, segurança no uso e satisfação do usuário 

(NIELSEN, 1993). Os cinco fatores são detalhados a seguir: 

 Facilidade de aprendizado refere-se ao tempo e esforço necessários para que o 

usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de competência e 

desempenho. 

 Facilidade de memorização diz respeito ao esforço necessário para lembrar de 

como interagir com a interface do sistema interativo, conforme aprendido 

anteriormente.  

 Eficiência diz respeito ao tempo necessário para conclusão de uma atividade 

com apoio computacional. 

 Segurança no uso refere-se ao grau de proteção de um sistema contra condições 

desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários.  

 Satisfação diz respeito ao sistema ser agradável para uso de modo que o usuário 

sinta-se satisfeito ao utilizá-lo. 

Nielsen (1993) também considera a análise do contexto de uso como um fator 

relevante a ser considerado na definição e análise de usabilidade. A análise do contexto de uso 

consiste em abranger as características dos usuários e do ambiente onde o sistema será 

utilizado (NIELSEN, 1993). 

Outro conceito definido por Nielsen (1993) e bem difundido por profissionais de IHC 

é a engenharia de usabilidade, que define um conjunto de atividades que devem ocorrer 

durante todo o ciclo de vida do produto, sendo elas:  

1. Conheça seu usuário; 

2. Realize uma análise competitiva; 

3. Defina as metas de usabilidade; 
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4. Faça designs paralelos; 

5. Adote o design participativo; 

6. Faça o design coordenado da interface como um todo; 

7. Aplique diretrizes e análise heurística; 

8. Faça protótipos; 

9. Realize testes empíricos; 

10. Pratique design iterativo; 

11. Colete dados de uso. 

O primeiro passo consiste em estudar e conhecer os usuários e usos pretendidos do 

produto. Nielsen afirma que as características individuais dos usuários e a variabilidade nas 

tarefas são os fatores com o maior impacto na usabilidade, então eles precisam ser estudados 

cuidadosamente. O autor considera que o conceito de “usuário” deve incluir todos aqueles 

cujo trabalho é afetado pelo produto de alguma maneira, ou seja, usuários diretos e demais 

stakeholders devem ser considerados. 

A análise competitiva consiste em avaliar produtos com funcionalidades semelhantes ou 

complementares. Como esses produtos já estão prontos, eles podem ser testados com mais 

facilidade e efetividade do que protótipos. Com essa análise inicial os desenvolvedores podem 

obter um conjunto de informações sobre o que funciona e o que não funciona naquele 

domínio, o que pode ser melhorado, e por quê. 

A definição de metas de usabilidade envolve definir os fatores de qualidade de uso que 

devem ser priorizado no projeto, como serão avaliados ao longo do processo de design, e 

quais faixas de valores são inaceitáveis, aceitáveis e ideais para cada indicador de interesse. 

O objetivo do design paralelo é explorar diferentes alternativas de design antes de se 

acomodar em apenas uma única abordagem. Assim, ao final dessa etapa, as soluções 

alternativas são analisadas e um design consolidado é elaborado, geralmente combinando 

elementos de mais de uma alternativa. 

O design participativo consiste em a equipe de design ter acesso a um conjunto de 

usuários representativos após o início da fase de design, para responder questões que surgem 

ao longo do processo. É importante, pois muitas vezes os usuários levantam questões que a 

equipe de desenvolvimento nem mesmo pensou. 

O design coordenado da interface como um todo envolve verificar a consistência para 

todo o conjunto da interface incluindo, além das telas do produto, toda a documentação, o 

sistema de ajuda e tutoriais produzidos sobre o sistema. 

A aplicação de diretrizes e análise heurística envolve a equipe de design seguir 
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princípios bem conhecidos para o design da interface com o usuário e, à medida que a 

interface for projetada, deve ser feita uma avaliação heurística para avaliar se as diretrizes não 

estão sendo violadas. 

 Nielsen recomenda fazer protótipos antes de iniciar a implementação da interface com 

o usuário. Assim, eles podem ser avaliados junto a usuários e modificados à medida que a 

equipe de design adquire um melhor entendimento dos problemas, visando oferecer uma 

solução mais adequada. 

A realização de testes empíricos consiste na observação dos usuários ao utilizarem os 

protótipos para realizar certas tarefas. Assim, com base nos problemas de usabilidade 

revelados pelos testes empíricos, os designers produzem uma nova versão da interface, e 

repassam pelas atividades do processo, em um design iterativo. O processo deve se repetir até 

que as metas de usabilidade sejam alcançadas. 

Finalmente, deve-se coletar dados de uso após a introdução do produto, não apenas para 

avaliar o retorno de investimento, mas também para planejar a próxima versão do produto. 

Como já discutido, este trabalho adotou a definição de usabilidade e engenharia de 

usabilidade de Nielsen (1993) como base para a análise dos documentos. No entanto, não nos 

atemos apenas aos atributos e passos definidos pelo autor, mas sim, a qualquer menção à 

usabilidade ou engenharia de usabilidade, seja ela explícita ou implícita. 

3.2 Qualidade de Software 

A ISO 25000 define qualidade de software como a capacidade de o produto de software 

satisfazer necessidades explícitas e implícitas quando utilizado sobre condições específicas 

(ISO/IEC 25000, 2014). 

A qualidade de software pode ser dividida em qualidade do processo e qualidade do 

produto, e a qualidade do processo impacta diretamente a qualidade do produto 

(PRESSMAN, 2016). Neste trabalho, consideramos duas normas relacionadas à qualidade do 

produto, as normas ISO 25010 e ISO 9241, e dois modelos relacionados à qualidade do 

processo, o CMMI-DEV e o MPS.BR. As normas e modelos serão detalhados nas subseções 

seguintes. 

3.2.1 Norma SQuaRE 

Segundo Koscianski e Soares (2007), a norma SQuaRE (Software Quality 

Requirement and Evaluation – the series of standards on product quality Requirements and 

Evaluation) (ISO/IEC, 2005) é uma evolução das normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598. A 

norma SQuaRE fez uma reorganização das antigas normas, gerando uma nova divisão de 

assuntos que é apresentada na           Figura 1 (KOSCIANSKI; SOARES, 2006). 
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          Figura 1. Divisão da norma SQuaRE 

 

                      Fonte: traduzida de ISO/IEC 25010 (2011). 

Cada divisão trata de um tópico e é composta por um conjunto de documentos. 

Abaixo, segue um resumo de cada divisão: 

 Divisão do Gerenciamento de Qualidade, onde são definidos todos os termos 

que serão utilizados em todos os outros documentos e como está organizada a 

norma. 

 Divisão do Modelo de Qualidade, onde é apresentado o modelo de qualidade e 

guias práticos de como utilizá-lo. 

 Divisão de Medição de Qualidade, que inclui um modelo de referência para 

medições da qualidade de um produto, definições matemáticas de medidas e 

orientações práticas para sua aplicação. 

 Divisão de Requisitos de Qualidade, cujos documentos que formam essa 

divisão ajudam na especificação de requisitos da qualidade. 

 Divisão de Avaliação de Qualidade, que é composta por requisitos, 

recomendações, e guidelines para avaliação de um produto de software. 

O foco deste trabalho está na divisão do modelo de qualidade, uma vez que é nesse 

modelo que iremos encontrar a definição e características de usabilidade. 

3.2.1.1 ISO 25010 

O modelo de qualidade ISO/IEC 25010 tornou-se o padrão para avaliar a qualidade de 

sistemas de software (SANTOS, 2017). Neste modelo, os atributos de qualidade de software 

foram classificados em uma estrutura hierárquica de características e subcaracterísticas 
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divididas em dois modelos (modelo de qualidade em uso e modelo de qualidade do produto), 

cada um considerando aspectos de qualidade diferentes (ISO/IEC 25010, 2011). 

O modelo de qualidade em uso define cinco características relacionadas aos resultados 

da interação com o sistema. Essas características e atributos associados são mostrados no 

Quadro 1 e serão definidos na seção 5 onde são comparados com as definições adotadas neste 

trabalho. 

         Quadro 1. Características e atributos de qualidade em uso da ISO 25010 

Características de Qualidade Atributos de Qualidade 

Eficácia Eficácia 

Eficiência Eficiência 

Satisfação Utilidade 

Confiança 

Prazer 

Conforto 

Liberdade de risco Mitigação do risco econômico 

Mitigação do risco à saúde e segurança 

Mitigação do risco ambiental 

Cobertura de contexto Completude do contexto 

Flexibilidade 
     Fonte: ISO/IEC 25010 (2011). 

 

O modelo de qualidade do produto propõe oito características de qualidade a serem 

atendidas por um software. Essas características e atributos associados são mostrados no 

Quadro 2. A característica usabilidade e seus respectivos atributos serão definidos na seção 5 

onde são comparados com as definições adotadas neste trabalho. 

Quadro 2. Características e atributos de qualidade do produto da ISO 25010 

Características de Qualidade Atributos de Qualidade 

Adequação Funcional Completude Funcional 

Corretude Funcional 

Funcionalidade apropriada 

Confiabilidade Maturidade 

Tolerância a Falhas 

Recuperabilidade 

Disponibilidade 

Usabilidade Reconhecimento de adequação 

Capacidade de aprendizado 

Operabilidade 

Acessibilidade 

Proteção ao Erro do Usuário 

Estética da Interface do Usuário 

Eficiência de Desempenho Comportamento em Relação ao Tempo 

Comportamento em Relação aos Recursos 
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Capacidade 

Manutenibilidade Analisabilidade 

Modificabilidade 

Modularidade 

Testabilidade 

Reusabilidade 

Portabilidade Adaptabilidade 

Instabilidade 

Substituibilidade 

Segurança Confidencialidade 

Integridade 

Não-Repúdio 

Responsabilização 

Autenticidade 

Compatibilidade Coexistência 

Interoperabilidade 
Fonte: ISO/IEC 25010 (2011). 

 

Em relação ao modelo de qualidade em uso, todas as características e 

subcaracterísticas foram analisadas na pesquisa, no entanto, no modelo de qualidade do 

produto, apenas a característica usabilidade e suas subcaracterísticas foram consideradas. 

3.2.2 Melhoria de Processo de Software 

Mendes (2010) relata que a melhoria de processos trata de questões associadas a 

análise, descrição e aprimoramento de processos relacionados à Tecnologia da Informação. 

Diversos aspectos precisam ser considerados em iniciativas de melhoria de processos, como 

por exemplo: alocação de recursos, escolha dos processos a serem analisados e melhorados, 

seleção de projeto(s) piloto, escolha dos modelos a serem utilizados e a abordagem adotada 

para levar a cabo a iniciativa (MENDES, 2010). 

Os modelos podem ajudar as organizações a evoluírem de forma sistemática sua 

capacidade para cumprir os compromissos e construir software de forma eficaz e eficiente 

(TONINI et. al, 2004). Dentre os benefícios observados, está o fornecimento de um 

vocabulário comum de comunicação e de critérios objetivos para avaliar o produto, a 

definição de métodos para avaliar características de mensuração mais complexa e a segurança 

de que práticas de garantia da qualidade foram aplicadas no desenvolvimento dos produtos e 

serviços (DE MELLO, 2011). 

Alguns exemplos de modelos de referência utilizados para auxiliar a melhoria de 

processos de software são o CMMI-DEV – Capability Maturity Model Integration for 

Development (SEI, 2010) e o MR-MPS – Modelo de Referência para Melhoria de Processo de 

Software (SOFTEX, 2016). Os dois modelos serão detalhados nas subseções a seguir. 
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3.2.2.1 CMMI 

O CMMI é um modelo desenvolvido e mantido pelo SEI (Software Engineering 

Institute) para avaliação e melhoria da maturidade dos processos de uma organização. 

Atualmente, encontra-se na versão 1.3 que foi publicada em 2010 e contém três constelações: 

CMMI-DEV (CMMI for Development), CMMI-ACQ (CMMI for Acquisition) e CMMI-SVC 

(CMMI for Services). Neste trabalho, foi considerado apenas o CMMI-DEV que será 

detalhado a seguir. 

O CMMI-DEV (SEI, 2010) é um modelo de maturidade e capacidade de processos de 

software que consiste de boas práticas de engenharia de software para o desenvolvimento e 

manutenção de produtos e serviços. O modelo oferece uma estrutura e elementos chave para 

um processo de software eficaz, abrangendo todo o ciclo de produção, desde a concepção até 

a entrega e a manutenção do software, representando ainda um caminho evolutivo para a 

organização em busca de um processo maduro e disciplinado (MELLO, 2011). 

O CMMI-DEV (SEI, 2010) possui dois tipos de representação: contínua e por 

estágios. Na representação contínua, as áreas de processos são organizadas em categorias e a 

implementação da melhoria ocorre por níveis de capacidade, enquanto que na representação 

por estágios, as áreas de processos são organizadas em níveis de maturidade. Na primeira, as 

áreas de processos podem ser avaliadas individualmente, segundo a estratégia e objetivos de 

negócio da organização. Já na representação por estágios, a avaliação é realizada em todas as 

áreas de processos que compõem o nível de maturidade selecionado pela organização. Os 

níveis de maturidade e de capacidade definidos no CMMI-DEV estão relacionados no Quadro 

3.  

  Quadro 3. Níveis de capacidade e maturidade do CMMI-DEV (SEI, 2010) 

Nível Nível de capacidade 

(representação contínua) 

Nível de maturidade 

(representação por estágios) 

0 Incompleto Não se aplica 

1 Realizado Inicial 

2 Gerenciado Gerenciado 

3 Definido Definido 

4 Não se aplica Gerenciado quantitativamente 

5 Não se aplica Em otimização 

  Fonte: traduzido de CMMI-DEV (SEI, 2010). 

Os níveis indicam uma sequência lógica para a evolução das áreas de processo, na 

medida em que satisfaçam as exigências do modelo. Enquanto um nível de capacidade está 
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relacionado a uma área de processo, os níveis de maturidade estão relacionados a um grupo de 

áreas de processos.  

Com relação à sua estrutura, o CMMI-DEV é formado por componentes agrupados em 

três categorias: componentes requeridos, componentes esperados e componentes 

informativos, que auxiliam na interpretação do modelo, conforme apresentado na Figura 2. 

     Figura 2. Componentes do CMMI-DEV 

 

     Fonte: traduzida de CMMI-DEV (2010). 

 

Os componentes requeridos descrevem o que as organizações devem alcançar para 

satisfazer uma área de processo; os componentes esperados descrevem o que pode ser 

executado para alcançar um componente requerido; e os componentes informativos fornecem 

detalhes que apoiam as organizações na forma da abordagem aos componentes requeridos e 

esperados.  

No CMMI-DEV (SEI, 2010), os componentes requeridos são os objetivos específicos 

e genéricos, representados pelo formato retângulo na      Figura 2; os componentes esperados 

são as práticas específicas e genéricas, representados pelo formato losango na      Figura 2 e os 

componentes informativos são as subpráticas, exemplos de produto de trabalho, elaboração de 

práticas genéricas, títulos e notas dos objetivos e práticas, e elaboração de referências 

representados pelo formato oval na      Figura 2. 
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 Cada área de processo é um conjunto de práticas relacionadas que, quando 

implementadas conjuntamente, satisfazem os objetivos considerados importantes para 

constituir a melhoria do processo e consequentemente da organização. O CMMI-DEV (SEI, 

2010) é composto por 22 áreas de processos, que são descritas no Quadro 4, com os 

respectivos níveis de maturidade e categorias. 

Quadro 4. Áreas de Processo do CMMI-DEV 

Nível de 

maturidade 
Área de processo Categoria 

2 Gerência de Configuração (CM) Apoio 

2 Análise e Medição (MA) Apoio 

2 Monitoração e Controle do Projeto (PMC) Gerência de Projeto 

2 Planejamento do Projeto (PP) Gerência de Projeto 

2 Garantia da Qualidade do Processo e do Produto (PPQA) Apoio 

2 Gerência de Requisitos (REQM) Gerência de Projeto 

2 Gerência de Fornecedor Integrada (SAM) Gerência de Projeto 

3 Análise de Decisão e Resolução (DAR) Apoio 

3 Gerência de Projeto Integrada (IPM) Gerência de Projeto 

3 Definição do Processo Organizacional (OPD) Gerência de Processo 

3 Foco no Processo Organizacional (OPF)  Gerência de Processo 

3 Integração do Produto (PI) Engenharia 

3 Treinamento Organizacional (OT) Gerência de Processo 

3 Desenvolvimento de Requisitos (RD) Engenharia 

3 Gerência de Riscos (RSKM) Gerência de Projeto  

3 Solução Técnica (TS) Engenharia 

3 Validação (VAL) Engenharia 

3 Verificação (VAR) Engenharia 

4 Desempenho do Processo Organizacional (OPP) Gerência de Processo 

4 Gerência Quantitativa do Projeto (QPM) Gerência de Projeto 

5 Resolução e Análise Causal (CAR) Apoio 

5 Gestão do Desempenho Organizacional (OPM) Gerência de Processo 

Fonte: adaptado de CMMI-DEV (SEI, 2010) 

O propósito, os objetivos específicos – relacionados ao processo – e os objetivos 

genéricos – relacionados a todos os processos e à organização – compõem as áreas de 

processo. A função dos objetivos específicos é definir as características únicas que devem 

estar presentes para que uma determinada área de processo seja satisfeita. Por sua vez, os 

objetivos genéricos estão associados a mais de uma área de processo e definem as 

características que devem estar presentes para institucionalizar os processos que implementam 

a área de processo.  
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Os objetivos específicos possuem um conjunto de práticas específicas que são as 

descrições de atividades consideradas importantes para que o objetivo específico seja 

satisfeito. De forma análoga, uma prática genérica é a descrição de uma atividade considerada 

importante para a satisfação de um objetivo genérico.  

Em processos de avaliação da implementação do CMMI-DEV, a equipe de avaliação 

visa buscar evidências de que os objetivos e práticas, específicos e genéricos, estão sendo 

atendidos nos projetos, para as respectivas áreas de processos avaliadas. Nesse sentido, as 

organizações avaliadas devem ter o conhecimento necessário sobre as exigências obrigatórias 

do modelo, evitando prejuízos ao alcance do nível de maturidade almejado. 

3.2.2.2 MPS.BR 

Em dezembro de 2003, o programa MPS.BR foi criado sob a coordenação da 

Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), contando ainda 

com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (SOFTEX, 2016b). 

Visando a melhoria no processo de software, baseado em conceitos de maturidade e 

capacidade de processo, o programa tem 2 metas principais: uma meta técnica, objetivando 

principalmente a criação e o aprimoramento do modelo chamado Melhoria do Processo de 

Software (MPS) e uma meta de mercado com ênfase na aplicação do modelo em empresas, 

principalmente nas pequenas e médias empresas (PME). 

O modelo MPS é composto por dois modelos de referência, um relacionado a software 

chamado Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW) (SOFTEX. 2016), 

compatível com o CMMI-DEV (SEI, 2010) e um relacionado à prestação de serviços de TI, 

chamado Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV) (SOFTEX, 2016), 

compatível com o CMMI-SVC: Capability Maturity Model Integration for Services (SEI, 

2010). 

Neste trabalho, apenas o MR-MPS-SW (SOFTEX, 2016) será considerado pois a 

pesquisa busca identificar como a usabilidade e suas técnicas é representada em todo o ciclo 

de vida do software e os processos que circundam este ciclo, representado nos processos do 

MR-MPS-SW. 

A Figura 3 apresenta todos os componentes do modelo, bem como as suas referências 

bibliográficas e documentos que os representam. O Guia Geral de Software, que descreve o 

MR-MPS-SW, baseia-se nas seguintes normas e padrões internacionais como mostrado na 

Figura 3: 
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 Norma ISO/IEC 12207: Systems and software engineering – Software life cycle 

process (ISO/IEC, 2008) 

 Norma ISO/IEC 15504: Information Technology – Process Assessment 

(ISO/IEC, 2003) 

 Modelo CMMI-DEV (SEI, 2010) 

Figura 3. Componentes do Modelo MPS 

 

Fonte: MPS.BR (SOFTEX, 2016). 

O MR-MPS-SW (SOFTEX, 2016) define níveis de maturidade (do A ao G) que são 

uma combinação entre processos e suas respectivas capacidades. 

A definição de processo utilizada é a mesma da ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2003) que 

define o objetivo do processo e seus resultados esperados, possibilitando a medição da 

efetividade de cada processo. Os processos definidos são:  

 Gerência de Projetos (GPR); 

 Gerência de Requisitos (GR); 

 Aquisição (AQU); 

 Gerência de Configuração (GCO); 

 Gerência de Portfólio de Projetos (GPP); 

 Garantia da Qualidade (GQA); 

 Medição (MED); 
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 Avaliação da Melhoria do Processo Organizacional (AMP); 

 Definição do Processo Organizacional (DFP); 

 Gerência de Recursos Humanos (GRH); 

 Gerência de Reutilização (GRU); 

 Desenvolvimento de Requisitos (DRE); 

 Integração do Produto (ITP); 

 Projeto e Construção do Produto (PCP); 

 Validação (VAL); 

 Verificação (VER); 

 Gerência de Decisões (GDE); 

 Desenvolvimento para Reutilização (DRU); 

 Gerência de Riscos (GRI); 

Já a capacidade do processo é definida pelo Guia Geral de Software como sendo “a 

caracterização da habilidade do processo para alcançar os objetivos do negócio, atuais ou 

futuros” (SOFTEX, 206, p. 7). 

A capacidade de um processo é, portanto, avaliada a partir de um conjunto de atributos 

de processo (AP) e seus respectivos resultados esperados (RAP). A seguir, os nove APs 

definidos pelo modelo: 

 O processo é executado (AP 1.1) 

 O processo é gerenciado (AP 2.1) 

 Os produtos de trabalho do processo são gerenciados (AP 2.2) 

 O processo é definido (AP 3.1) 

 O processo está implementado (AP 3.2) 

 O processo é medido (AP 4.1) 

 O processo é controlado (AP 4.2) 

 O processo é objeto de melhorias incrementais e inovações (AP 5.1) 

 O processo é otimizado continuamente (AP 5.2) 

No Quadro 5, é possível visualizar a relação entre os níveis de maturidade, seus 

processos e respectivos APs, assim como definido no MR-MPS-SW. 

Quadro 5. Níveis de maturidade do MR-MPS-SW 

Nível Processos Atributos de Processo 

A  AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, 

AP 4.1, AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2  
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B Gerência de Projetos – GPR (evolução) AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 

3.2, AP 4.1 e AP 4.2  

C Gerência de Riscos – GRI 

Desenvolvimento para Reutilização – DRU 

Gerência de Decisões – GDE 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 

3.2  

 

D Verificação – VER   

Validação – VAL  

Projeto e Construção do Produto – PCP  

Integração do Produto – ITP  

Desenvolvimento de Requisitos – DRE 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 

E Gerência de Projetos - GPR (evolução) 

Gerência de Reutilização – GRU 

Gerência de Recursos Humanos – GRH 

Definição do Processo Organizacional – 

DFP 

Avaliação e Melhoria do Processo 

Organizacional – AMP 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 

3.2  

 

F Medição – MED 

Garantia da Qualidade – GQA 

Gerência de Portfólio de Projetos – GPP 

Gerência de Configuração – GCO 

Aquisição – AQU 

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2  

 

G Gerência de Requisitos – GRE 

Gerência de Projetos – GPR 

AP 1.1 e AP 2.1  

 

Fonte: MPS.BR (SOFTEX, 2016). 

3.2.3 ISO 9241 

A norma ISO 9241 é um conjunto de normas internacionais que trata do trabalho de 

escritório informatizado. A norma destina-se aos profissionais responsáveis por garantir 

segurança e efetividade ao trabalho de escritório com computadores. Assim, a promoção da 

saúde e da segurança dos usuários de computadores são seus objetivos, incluindo também que 

os usuários operem os equipamentos com qualidade, eficiência e conforto (DA COSTA; 

RAMALHO, 2010). 

No Brasil, há uma norma específica que segue os conceitos da ISO 9241. Trata-se da 

NBR 9241, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), representante 

brasileira associada internacionalmente à ISO. Assim, as duas normas são equivalentes.  A 

ISO 9241 está organizada em 17 partes, sendo cada parte referente a diferentes aspectos do 

trabalho informatizado:  

 Parte 1: Introdução Geral 

 Parte 2: Orientações sobre requisitos da tarefa 

 Parte 3: Requisitos para apresentação visual 

 Parte 4: Requisitos para teclado 
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 Parte 5: Requisitos posturais e de layout para posto de trabalho 

 Parte 6: Requisitos para ambiente 

 Parte 7: Requisitos para monitores quanto à reflexão 

 Parte 8: Requisitos para apresentação de cores 

 Parte 9: Requisitos para outros dispositivos de entrada que não o teclado 

 Parte 10: Princípios de diálogo 

 Parte 11: Orientações sobre usabilidade 

 Parte 12: Apresentação da informação 

 Parte 13: Orientações ao usuário 

 Parte 14: Diálogos por menu 

 Parte 15: Diálogos por linguagem de comando 

 Parte 16: Diálogos por manipulação direta 

 Parte 17: Diálogos por preenchimento de formulário 

Neste trabalho em particular, nos atemos à parte 11 da norma, Orientações sobre 

usabilidade, que define a usabilidade e explica como identificar a informação necessária a ser 

considerada na especificação ou avaliação de usabilidade de um sistema computacional em 

termos de medidas de desempenho e satisfação do usuário (ABNT, 2002).  

A norma define a usabilidade como “a medida na qual um produto pode ser usado por 

usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação 

em um contexto específico de uso” (ABNT, 2002, p.3).  

Segundo a norma, para especificar ou medir a usabilidade, é necessário identificar os 

objetivos e decompor eficácia, eficiência e satisfação e os componentes do contexto de uso 

em subcomponentes com atributos mensuráveis e verificáveis. Os componentes e o 

relacionamento entre eles estão ilustrados na Figura 4. 

O contexto de uso mostrado na Figura 4 se refere aos usuários, tarefas, equipamentos, e o 

ambiente físico e social no qual um produto é usado. A tarefa se refere ao conjunto de ações 

necessárias para alcançar um objetivo. O produto se refere à parte do equipamento para o qual 

a usabilidade é especificada ou avaliada. Os objetivos são o resultado pretendido (ABNT, 

2012). 

A norma ainda define as atividades de usabilidade e documentos associados conforme 

mostrado na Figura 5. 
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  Figura 4. Estrutura da usabilidade 

 

  Fonte: ISO 9241-11 (ABNT, 2012). 

 

Figura 5. Atividades de usabilidade e documentos associados 

 

Fonte: ISO 9241-11 (ABNT, 2012). 

 

Como visto na Figura 5, as atividades envolvem identificar o contexto de uso para o qual 

o sistema será desenvolvido, o que deve gerar um documento de especificação de contexto de 

uso. Em seguida, os critérios e medidas de usabilidade devem são selecionados e a 

especificação de usabilidade é gerada. Logo após ocorre a avaliação de usabilidade, o que 

gera um relatório de conformidade aos critérios, e, por fim, o re-projeto, onde a sua saída é a 

melhoria do sistema (ABNT, 2012). 
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3.3 Pesquisa Documental 

Segundo Godoy (1995), a pesquisa documental permite que a imaginação e a 

criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques, 

trazendo contribuições importantes no estudo de alguns temas.  

Na pesquisa documental, três aspectos devem merecer atenção especial por parte do 

investigador: a escolha dos documentos, o acesso a eles, e a sua análise. Sendo a fase mais 

importante a análise de conteúdo, onde reside a execução da pesquisa (GODOY, 1995). 

A utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados (CÂMARA, 2013). De acordo com 

Ferreira (2000), a pré-análise pode ser identificada como uma fase de organização. 

Normalmente, envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os documentos 

que serão submetidos a análise, a escolha deles, a formulação de hipóteses e/ou objetivos, a 

elaboração dos indicadores que orientarão a interpretação e a preparação formal do material.  

A exploração do material nada mais é do que o cumprimento das decisões tomadas 

anteriormente. Caberá agora ao pesquisador ler os documentos selecionados, adotando, nesta 

fase, procedimentos de codificação, classificação e categorização. O tratamento dos resultados 

é a interpretação dos resultados brutos identificados na fase anterior. O pesquisador procurará 

torná-los significativos e válidos. Utilizando técnicas quantitativas e/ou qualitativas, 

condensará tais resultados em busca de padrões, tendências ou relações implícitas 

(FERREIRA, 2000). 

Desse modo, este trabalho irá adotar a metodologia da pesquisa documental e os 

respectivos passos necessários apresentados nesta seção. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O objetivo desta Seção é apresentar o ciclo geral da pesquisa estabelecido para execução 

deste trabalho. A Figura 6 apresenta o conjunto de atividades estabelecidas para esta etapa. 

Figura 6. Processo da metodologia 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.1 Escolha dos Documentos 

Como já mencionado, consideramos como escopo deste trabalho modelos de 

maturidade/capacidade de processos e normas de qualidade de software. A escolha desses 

documentos se deu a partir da relevância e da adoção destes pela indústria de software. 

Em Cunha (2016) é apontado que as normas e certificações ISO são as mais almejadas 

entre as empresas de todos os setores e também dentro da indústria de software. O trabalho 

também aponta o CMMI como um dos modelos mais reconhecidos no mercado, e, ainda, o 

MPS.BR como modelo mais buscado por pequenas e médias empresas no Brasil (CUNHA, 

2016). 

Autores como Luz, Lopes, Da Silva (2016) apresentam a relevância do CMMI-DEV e 

do MPS.BR para melhorias do processo de software no âmbito nacional (LUZ; LOPES; DA 

SILVA, 2016). Por essa razão, decidimos incluir os dois modelos para compor a pesquisa. 

Bevan (2015) esclarece o valor fornecido por padrões ISO no âmbito da IHC, 

afirmando que os padrões muitas vezes são mais abrangentes do que qualquer livro. Dentre as 

normas citadas, está a ISO 9241-11 (BEVAN, 2015). Assim, decidimos incluir esta norma 

para compor a pesquisa deste trabalho.  

A norma ISO 25010 é um modelo amplamente conhecido e se tornou um padrão 

internacional para avaliar a qualidade de sistemas de software (AZIZAN, 2011).  A ISO 25010 

é um padrão completo para sistemas de software, e é amplamente utilizado na prática 

(HAMMAR, 2017). Por esses motivos, decidimos incluir a norma ISO 25010 para compor a 

pesquisa deste trabalho. 

Assim, inicialmente, selecionamos os seguintes documentos: CMMI-DEV (SEI, 

2010), MPS.BR (SOFTEX, 2016), NBR 9242-11 (ABNT, 2012) e ISO 25010 (ISO/IEC, 
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2011).  

4.2 Condução da Pesquisa Documental 

O processo de condução da pesquisa documental consistiu em realizar as atividades de 

pré-análise e exploração dos documentos selecionados. Nas subseções seguintes estas 

atividades são apresentadas de maneira detalhada. 

4.2.1 Pré-análise dos Documentos 

Nessa etapa, buscamos compreender as características e estrutura de cada documento 

selecionado. Conseguimos extrair dessa análise as partes dos documentos que foram 

relevantes para a pesquisa, e consequentemente descartamos as partes mais genéricas dos 

documentos que não se adequavam ao objetivo deste trabalho.  

A pré-análise permitiu o início do mapeamento dos documentos, quando as partes 

mais relevantes para a pesquisa foram visualmente destacadas em cada documento para 

facilitar a posterior exploração do material. Na Figura 7, temos um exemplo do mapeamento 

realizado no CMMI-DEV (SEI, 2010) na área de processo Desenvolvimento de Requisitos. 

Foram utilizados recursos visuais para destacar as partes do documento consideradas 

relevantes à pesquisa. Todas as partes destacadas dos documentos CMMI-DEV e MPS.BR 

encontram-se nos Apêndices. 

Figura 7. Análise da área de processo Desenvolvimento de Requisitos. 

 

Fonte: extraída do CMMI-DEV (SEI, 2010). 

 

4.2.2 Exploração do Material 

Nessa etapa, as partes destacadas na atividade anterior foram revisadas com o cuidado 

de considerar o contexto de cada documento. Utilizamos o recurso de comentários do Google 
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Drive para facilitar o processo de relacionar a parte destacada com alguma definição de 

usabilidade ou passo de engenharia da usabilidade. Como já mencionado, consideramos as 

definições de usabilidade de Nielsen nesse trabalho. Dessa maneira, tentamos identificar com 

quais fatores e quais passos da engenharia de usabilidade definidos por Nielsen as partes 

destacadas se aproximavam, ou se eram conceitos/definições não abordados pelo autor. É 

importante ressaltar que analisamos não somente as palavras que se mais se aproximam com 

usabilidade, como “usável”, “facilidade de uso”, mas sim todo o contexto que envolve o 

usuário. Por exemplo, em engenharia de software, uma das fases que mais envolvem os 

usuários é o levantamento de requisitos, e, em qualidade de software, na fase de validação do 

sistema, também é bastante comum a participação do usuário. Assim, investigamos com 

atenção as partes dos documentos que se preocupam com o usuário e com a sua satisfação, 

que está diretamente relacionada com a usabilidade definida por Nielsen, mas que podem ser 

apresentadas de maneira diferente em cada documento analisado. 
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5 RESULTADOS 

 Nesta Seção serão apresentados os resultados deste trabalho, que foram divididos de 

acordo com os documentos analisados, a fim de tornar a leitura mais clara. E em cada 

documento, apresentamos primeiramente os resultados referentes ao mapeamento dos 

conceitos de usabilidade e, em seguida, os passos de engenharia de usabilidade identificados. 

5.1 CMMI 

Em relação ao mapeamento da usabilidade e seus fatores, identificamos que a área de 

Desenvolvimento de Requisitos inclui as atividades de elicitação, análise, validação e 

comunicação das necessidades dos clientes. Em seu Specific Goal (SG) 1 é especificado que 

as necessidades dos clientes são a base para determinar os requisitos, e que elas são analisadas 

juntamente com as expectativas, limitações, interfaces, conceitos operacionais e conceitos do 

produto. Por fim são harmonizadas, refinadas e elaboradas para tradução em um conjunto de 

requisitos. No SG3, essas análises são realizadas para determinar o impacto que o ambiente 

terá sobre a capacidade de satisfazer as necessidades, expectativas, restrições e interfaces das 

partes interessadas. 

Os SG1 e SG3 têm indiretamente o foco de satisfazer os usuários finais, preocupando-se 

em captar de forma completa as suas necessidades, expectativas e restrições para que o 

produto final possa satisfazer o cliente.  

A satisfação definida por Nielsen se aproxima da satisfação requerida das partes 

interessadas no CMMI, pois ambas, se preocupam em atender as expectativas dos usuários.  

A área de Solução Técnica tem como objetivo selecionar, projetar e implementar 

soluções para os requisitos. Estabelece como a Specific Practice (SP) 2.1 o design do produto 

ou componente do produto, e como um exemplo dos atributos de qualidade, o modelo cita a 

usabilidade, no entanto, não a define. A SP 3.2 se concentra no desenvolvimento da 

documentação de suporte ao produto, e como um exemplo aponta o manual do usuário, 

material de treinamento para os usuários finais e a ajuda online. Todos estes têm por objetivo 

auxiliar o usuário final no manuseio do software, o que nos remete às características de 

facilidade ou auxílio no aprendizado, uma vez que tem como finalidade orientar e informar o 

usuário quanto ao correto uso do software, assim, o associamos com o fator facilidade de 

aprendizado definido por Nielsen.  

A área de Validação (VAL) tem como objetivo demonstrar que um produto ou 

componente do produto satisfaz o seu uso pretendido quando colocado no seu ambiente 

pretendido. Assim, associamos essa área ao conceito de contexto de uso específico definido 

por Nielsen. 
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Não foi possível identificar a relação de outros fatores de usabilidade com as demais 

áreas do CMMI. A relação entre os conceitos de usabilidade identificados na análise e os 

conceitos abordados por Nielsen são resumidos no Quadro 6. Todas as partes do CMMI-DEV 

que identificamos alguma relação com a usabilidade podem ser encontradas no Apêndice A.  

Quadro 6. Relação dos conceitos de usabilidade identificados no CMMI 

Processo Objetivos/Práticas 

específicas 

Conceito de usabilidade 

identificado 

Desenvolvimento de Requisitos SG 1, SG 3 Satisfação 

Solução Técnica  SP 3.2 Facilidade de aprendizado 

Validação - Contexto de uso 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Agora iremos explanar os resultados sobre o mapeamento da engenharia de usabilidade. 

Como o propósito da área de Desenvolvimento de Requisitos é conhecer e entender as 

necessidades e expectativas dos usuários, associamos esse propósito ao passo 1 da engenharia 

de usabilidade – conheça os usuários. O documento afirma que é importante manter um 

representante do usuário final frequentemente envolvido para representar as necessidades e 

ajudar a resolver conflitos, o que se relaciona com o passo 5 – adote o design participativo.  

Ainda na mesma área, como exemplo de técnicas para elicitar e validar os requisitos, o 

modelo cita o protótipo, que é o passo 8 da engenharia de usabilidade. O modelo também 

aponta a necessidade de definir atributos de qualidade, que associamos com passo 3 – defina 

metas de usabilidade. 

Na área de Solução Técnica, o modelo cita que as soluções de produtos ou componentes 

do produto são selecionadas de soluções alternativas, o que se associa ao passo 4 – faça 

designs paralelos. Como exemplo de técnica que facilita o design eficaz, o protótipo é citado 

mais uma vez, remetendo ao passo 8. 

Na área de Integração do Produto, um de seus objetivos específicos é garantir a 

compatibilidade da interface como um todo, o que se associa ao passo 6 – faça o design 

coordenado da interface como um todo. 

Na área de Validação, a interface do usuário é citada como um dos componentes do 

produto que pode ser validado, assim, o associamos com o passo 9 – realize testes empíricos. 

E, por fim, como exemplo de método de validação, o protótipo mais uma vez é citado.  

Um resumo da relação das abordagens identificadas no CMMI com a engenharia de 

usabilidade é apresentado no Quadro 7. Todas as partes do CMMI-DEV que identificamos 

alguma relação com a engenharia da usabilidade podem ser encontradas no Apêndice B. 
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Quadro 7. Relação do CMMI com a Engenharia de Usabilidade 

Processo Objetivos/Práticas 

específicas 

Abordagem identificada Passo da 

engenharia de 

usabilidade 

Desenvolvimento 

de Requisitos 

 

- Entendimento das necessidades e 

expectativas dos usuários 

1 

SG 1 Usuário final frequentemente 

envolvido 

5 

SP 1.1 Protótipo como técnica de 

elicitação e validação de 

requisitos 

8 

SP 3.2 Definição de atributos de 

qualidade 

3 

Solução Técnica 

 

SG 1 Seleção de componentes entre 

soluções alternativas 

4 

SP 2.1 Prototipação como técnica de 

facilitação de design 

8 

Integração do 

Produto 

SG 2 Garantia da compatibilidade da 

interface como um todo 

6 

Validação SP 1.1 Validação da interface 9 

Protótipo como método de 

validação 

8 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.2 MPS.BR 

No Guia de Implementação – Parte 1 (SOFTEX, 2016), ao discorrer sobre o propósito 

do processo de Gerência de Projeto (GPR) do nível G (parcialmente gerenciado), há uma 

menção ao PMBOK
3
 (PMI, 2013) na qual se explicita: “o gerenciamento de projetos (...) é a 

aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de projeto, a fim 

de atender os seus requisitos” (SOFTEX, 2016, p.9).  

Nesta análise, fica evidente a relação do processo GPR com os requisitos do produto, 

alvo também da atividade de levantamento e especificação de requisitos da Engenharia de 

Softare, que é onde acontece a especificação de contexto de uso mencionada por Nielsen. 

No processo de Gerência de Requisitos (GRE), o Guia de Implementação – Parte 1 

(SOFTEX, 2016) menciona que os requisitos devem ser entendidos e que a comprovação 

desse entendimento pode ser formalizada através de um documento, como uma lista de 

requisitos ou especificações de caso de uso.  

Novamente, o entendimento de requisitos se relaciona com a atividade de Engenharia 

de Software de levantamento e especificações de requisitos, na qual a especificação de 

contexto de uso está inserida.  

                                                 
3
 Project Managment Body of Knowledge (PMBOK), um guia de conhecimentos sobre gerência de projetos.  
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Ao analisar o processo de Garantia da Qualidade (GQA), há uma menção ao IEEE 

(IEEE, 1990), na qual se explicita: “o termo qualidade pode ser entendido no contexto da 

Engenharia de Software como o grau no qual um sistema, componente ou processo satisfaz os 

requisitos especificados e as necessidades e expectativas do cliente ou usuário” (SOFTEX, 

2016, p. 39).  

Podemos destacar aqui a necessidade de o sistema satisfazer as expectativas do cliente, 

que nos remete a satisfação também definida por Nielsen.  

O propósito do processo de Desenvolvimento de Requisitos (DRE) é “definir os 

requisitos do cliente, do produto e dos componentes do produto” (SOFTEX, 2016, p. 8) e 

ainda menciona que “[...] as necessidades, expectativas, restrições e interfaces do cliente são 

levantadas e traduzidas em requisitos do cliente” (SOFTEX, 2016, p. 12).  

Nessa análise podemos perceber que o processo DRE é inteiramente relacionado com a 

especificação de contexto de uso, e, ainda, com a satisfação do usuário, uma vez que todas as 

suas necessidade e expectativas serão definidas nessa fase.  

No propósito do processo de Validação (VAL) aborda-se que sua finalidade é: 

“confirmar que um produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para 

o qual foi desenvolvido” (SOFTEX, 2016) e ainda menciona que o VAL tem relação à 

avaliação da qualidade de um produto, garantindo que ele atenda às necessidades dos seus 

usuários. 

Observamos que isso se relaciona com especificação de contexto de uso, uma vez que 

envolve avaliar o produto no ambiente para o qual foi desenvolvido e com a satisfação do 

usuário, posto que, o produto deve atender às necessidades e expectativas dos usuários. A 

relação dos conceitos de usabilidade identificados na análise com os conceitos definidos por 

Nielsen é mostrada no Quadro 8. Todas as partes do MPS.BR que identificamos alguma 

relação com a usabilidade podem ser encontradas no Apêndice C. 

Quadro 8. Relação dos conceitos de usabilidade identificados no MPS.BR 

Processo Resultado Esperado Conceito de usabilidade 

identificado 

Gerência de Projeto - Contexto de uso 

Gerência de Requisitos GRE1 Contexto de uso 

Garantia da Qualidade - Satisfação 

Desenvolvimento de 

Requisitos 

 

- Contexto de uso 

DRE1 Satisfação 

Validação - Contexto de uso 
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- Satisfação 

Fonte: elaborado pela autora. 

Agora, iremos explanar os resultados do mapeamento da engenharia de usabilidade. 

No nível D, no processo DRE, as necessidades, expectativas, restrições são levantadas e 

traduzidas em requisitos do cliente, dessa forma, a associamos ao passo 1 – conheça seu 

usuário. Ainda no processo DRE, a prototipação é citada como uma das técnicas de elicitação 

de requisitos, desta maneira, a associamos com o passo 8 – faça protótipos. No processo ITP, 

a compatibilidade das interfaces e internas dos componentes do produto é assegurada, o que 

nos remete ao passo 6 – faça o design coordenado da interface como um todo. No processo 

VAL, a prototipação é citada como um dos métodos de validação de requisitos, o que mais 

uma vez, associa-se ao passo 8.  Ainda no mesmo processo, os componentes do produto são 

validados, os problemas identificados na validação são identificados e corrigidos, assim, 

também o associamos com os passos 9 – realize testes empíricos e 10 – pratique design 

iterativo. A relação das abordagens identificadas no CMMI com a engenharia de usabilidade é 

apresentada no Quadro 9. Todas as partes do MPS.BR que identificamos alguma relação com 

a engenharia da usabilidade podem ser encontradas no Apêndice D. 

Quadro 9. Relação do MPS.BR com a engenharia de usabilidade 

Processo Resultado 

esperado 

Abordagem identificada Passo da 

engenharia de 

usabilidade 

Desenvolvimento 

de Requisitos 

 

DRE1 Entendimento das necessidades, 

expectativas e restrições dos usuários 

1 

- Prototipação como técnica de 

elicitação de requisitos 

8 

Integração do 

Produto 

ITP3 Compatibilidade das interfaces 

internas e externas é assegurada 

6 

Validação - Prototipação como método de 

validação de requisitos 

8 

VAL4 Componentes do produto são 

validados 

9 

VAL5 Os problemas da validação são 

identificados e corrigidos 

10 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.3 ISO 25010 

Como já discutido na seção 3.2.1.1, a ISO 25010 define dois modelos de qualidade, o 

modelo de qualidade em uso e o modelo de qualidade do produto. Primeiramente, iremos 

explanar os resultados obtidos do modelo de qualidade em uso e logo em seguida o modelo de 

qualidade do produto. 

O modelo de qualidade em uso define cinco características relacionadas aos resultados 
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da interação com um sistema: eficácia, eficiência, satisfação, liberdade de risco e cobertura de 

contexto.  

O modelo define a eficácia como sendo a exatidão e integridade com que os usuários 

atingem os objetivos especificados, a eficiência como sendo os recursos gastos em relação à 

precisão e completude com que os usuários atingem os objetivos, dentre os recursos 

relevantes citados pelo modelo está o tempo necessário para concluir a tarefa. A satisfação é 

definida como o grau em que as necessidades dos usuários são satisfeitas quando um produto 

ou sistema é utilizado em um contexto específico. A liberdade de risco, como o grau em que 

um produto ou sistema diminui o risco potencial para o status econômico, a vida humana, a 

saúde ou o meio ambiente. A cobertura do contexto, como a medida com que um produto ou 

sistema pode ser utilizado com eficácia, eficiência, liberdade de riscos e satisfação tanto no 

contexto de uso específico como em contextos além dos explicitamente identificados 

inicialmente. 

As características eficiência, satisfação e cobertura de contexto são todas abordadas por 

Nielsen e compatíveis com suas definições. A liberdade de risco apresentada na norma, apesar 

de nos remeter a questão de segurança no uso, não é compatível com a segurança referida por 

Nielsen, uma vez que o autor afirma que o sistema deve promover a segurança no sentido de 

prevenir os erros cometidos por usuários e, ainda, caso os usuários cometam algum erro, que 

sistema permita a sua recuperação. E a característica eficácia não foi abordada pelo autor. A 

relação entre os fatores identificados no modelo e os fatores definidos por Nielsen são 

mostrados no Quadro 10. 

Quadro 10. Relação dos conceitos de usabilidade identificados no modelo de qualidade em 

uso 

Conceito de usabilidade na norma Conceitos abordados por Nielsen 

Eficácia Eficácia 

Eficiência Eficiência 

Satisfação Satisfação 

Liberdade de risco - 

Cobertura de contexto Contexto de uso 
Fonte: elaborado pela autora. 

O modelo de qualidade do produto categoriza a usabilidade como um dos seus oito 

atributos de qualidade e a define como o grau em que um produto ou sistema pode ser usado 

por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação 

em um contexto específico de utilização. Além disso, a norma ainda define cinco 

subcaracterísticas para o atributo de qualidade, sendo eles: reconhecimento de adequação, 

capacidade de aprendizado, operabilidade, proteção ao erro do usuário, estética da interface 
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do usuário e acessibilidade. 

O reconhecimento de adequação é o grau em os usuários podem reconhecer se um 

produto ou sistema é adequado às suas necessidades. A capacidade de aprendizado é o grau 

em que o produto ou sistema pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos 

específicos de modo a aprender a utilizar o sistema com eficácia, eficiência, liberdade de risco 

e satisfação. A operabilidade é o grau em que um produto ou sistema tem atributos que 

facilitam a operação e o controle. A proteção ao erro do usuário se refere ao grau em que o 

sistema protege os usuários contra erros. A estética da interface do usuário é o grau em que 

uma interface de usuário permite uma interação agradável e satisfatória para o usuário. 

Acessibilidade se refere ao grau em que um produto ou sistema pode ser usado por pessoas 

com a mais ampla gama de características e capacidades para atingir um objetivo específico 

em contexto específico de uso. 

A definição de usabilidade dada pelo modelo se relaciona com a definição de Nielsen, 

pois considera a eficiência, satisfação e ainda um contexto específico de uso, e as 

subcaracterísticas capacidade de aprendizado, proteção ao erro do usuário, e estética da 

interface do usuário também são fatores tratados por Nielsen. Já as características de eficácia, 

reconhecimento de adequação, operabilidade e acessibilidade não são abordadas pelo autor. A 

relação entre os fatores identificados no modelo e os fatores definidos por Nielsen são 

mostrados no Quadro 11. 

Quadro 11. Relação dos conceitos de usabilidade identificados no modelo de qualidade do 

produto 

Conceito de usabilidade na norma Conceitos abordados por Nielsen 

Eficácia - 

Eficiência Eficiência 

Satisfação Satisfação 

Contexto específico de uso Contexto de uso 

Reconhecimento de adequação - 

Capacidade de aprendizado Facilidade de aprendizado 

Operabilidade - 

Proteção ao erro do usuário Segurança no uso 

Estética da interface do usuário Satisfação 

Acessibilidade - 
Fonte: elaborado pela autora. 

Em relação à engenharia de usabilidade, identificamos que a norma como um todo 

(incluindo os dois modelos) menciona os tipos de usuários, e suas diferentes perspectivas, o 

que se associa com o passo 1 – conheça os usuários. A norma também afirma que é bastante 

útil estabelecer medidas de atributos de qualidade e validá-los, o que nos remete aos passos 3 
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– defina metas de usabilidade e 9 – realize testes empíricos. A relação das abordagens 

identificadas na ISO 25010 com a engenharia de usabilidade é apresentada no Quadro 12. 

Quadro 12. Relação da ISO 25010 com a engenharia de usabilidade 

Abordagem identificada Passo da engenharia de usabilidade 

Descrição dos usuários e suas diferentes 

perspectivas 

1 

Definição de medidas de atributos de 

qualidade e validação 

3 e 9 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.4 ISO 9241-11 

Em relação ao mapeamento da definição e aos fatores de usabilidade, a norma ISO 

9241-11 define usabilidade como a medida na qual um produto pode ser usado por usuários 

específicos, para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, em um 

contexto de uso específico. 

A eficácia está relacionada à exatidão e completude com as quais os usuários alcançam 

objetivos específicos. A eficiência se refere aos recursos gastos em relação à exatidão e 

completude com as quais os usuários atingem objetivos. A satisfação se refere à ausência do 

desconforto e atitudes positivas em relação ao uso de um produto. E o contexto de uso se 

refere aos usuários, tarefas, equipamento e o ambiente físico e social nos quais o produto é 

usado.  

Os conceitos de eficiência, satisfação e cobertura de contexto abordados nesta norma se 

relacionam com os fatores definidos por Nielsen. A relação entre os fatores identificados na 

norma e os fatores definidos por Nielsen é mostrada no Quadro 13. 

Quadro 13. Relação dos conceitos de usabilidades identificados na ISO 9241-11 

Conceito de usabilidade da norma Conceitos abordados por Nielsen 

Eficácia - 

Eficiência Eficiência 

Satisfação Satisfação 

Cobertura de contexto Contexto de uso 
Fonte: elaborado pela autora. 

Em relação ao mapeamento da engenharia da usabilidade, identificamos que a norma 

considera que as características relevantes dos usuários devem ser descritas, o que nos remete 

ao passo 1 – conheça os usuários, e a norma também afirma que é necessário fornecer 

medidas de usabilidade, o que nos remete ao passo 3 – defina as metas de usabilidade. A 

norma define como uma de suas atividades a avaliação de usabilidade, o que está associado ao 

passo 9 – realize testes empíricos, e, ainda, o re-projeto, que é um refinamento do sistema de 
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acordo com os resultados da avaliação de usabilidade, o que nos remete ao passo 10 – 

pratique design interativo. A relação das abordagens identificadas na ISO 9241-11 com a 

engenharia de usabilidade é apresentada no Quadro 14. 

Quadro 14. Relação da ISO 9241-11 com a engenharia de usabilidade 

Abordagem identificada Passo da engenharia de usabilidade  

Descrição das características dos usuários 1 

Medidas de usabilidade  3  

Avaliação de usabilidade 9 

Re-projeto 10 
Fonte: elaborado pela autora. 
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6 DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados deste mapeamento, percebemos que os únicos fatores 

abordados por Nielsen presentes em todos os documentos foram satisfação e contexto de uso, 

ou seja, existe uma preocupação com a satisfação requerida do usuário final em relação ao 

produto em um determinado contexto de uso. A satisfação do usuário é um fator primordial na 

aceitação ou não do produto no mercado, logo, as empresas desenvolvedoras de software 

devem construir o produto prezando por essa característica. 

Outra descoberta foi que o fator facilidade de memorização, definido por Nielsen, não 

foi identificado em nenhum documento analisado, o que pode representar uma falta de 

consideração a esse fator. E um atributo mencionado em todos os documentos, exceto no 

MPS.BR, mas que não foi abordado por Nielsen, foi a eficácia. 

 A norma ISO/IEC 25010 apresentou conceitos que não foram abordados por Nielsen, 

como o reconhecimento de adequação, operabilidade, acessibilidade e liberdade de risco. 

Todos esses fatores, apesar de não terem sido abordados por Nielsen, são características muito 

relevantes para que um produto de software seja bem aceito e possa ser bem utilizado. 

 Em relação à aderência dos documentos à engenharia de usabilidade proposta por 

Nielsen, o CMMI, seguido do MPS.BR, foram os que mais abrangeram os passos da 

engenharia. Isso se deve ao fato de esses dois documentos serem modelos de maturidade de 

processos, ou seja, definem e orientam processos de software, assim como a engenharia de 

usabilidade definida por Nielsen define um processo de desenvolvimento de soluções 

computacionais voltadas para a usabilidade.  

Observamos que o passo 1 – conheça seus usuários foi identificado em todos os 

documentos, seguido do passo 3 – defina as metas de usabilidade e 9 – realize testes 

empíricos, que foram identificados em três dos quatro documentos analisados. Enquanto que 

o passo 8 – faça protótipos, apesar de ter sido identificado apenas nos dois modelos de 

maturidade, teve cinco ocorrências no total. 

A fim de resumir os resultados obtidos neste trabalho, a relação de todos os conceitos de 

usabilidade identificados em cada documento é apresentada no Quadro 15, e a relação de 

todos os passos da engenharia de usabilidade é apresentada no Quadro 16. 

Quadro 15. Relação dos conceitos de usabilidades identificados 

Conceitos de 

usabilidade 

CMMI-DEV MPS.BR ISO 25010  ISO 9241  

Satisfação x x x x 

Eficiência   x x 
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Eficácia   x  

Facilidade de 

aprendizado 

x  x  

Facilidade de 

memorização 

    

Contexto de uso x x x x 

Reconhecimento 

de adequação 

  x  

Operabilidade   x  

Proteção ao erro 

do usuário 

  x  

Estética da 

interface do 

usuário 

  x  

Acessibilidade   x  

Liberdade de 

risco 

  x  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 16. Relação dos passos de engenharia de usabilidade identificados 

Passos da engenharia de 

usabilidade 

CMMI-DEV MPS.BR ISO 25010  ISO 9241  

Conheça o usuário x x x x 

Realize uma análise competitiva     

Defina metas de usabilidade x  x x 

Faça designs paralelos X    

Adote o design participativo X    

Design coordenado da interface X x   

Aplique diretrizes     

Faça protótipos X x   

Realize testes empíricos X x  x 

Pratique design interativo  x  x 

Colete dados de uso     
Fonte: Elaborado pela autora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este mapeamento buscou identificar quais os conceitos de usabilidade definidos nos 

modelos de maturidade de processos CMMI-DEV (SEI, 2010) e MPS.BR (SOFTEX, 2016) e 

nos modelos de qualidade ISO 9241-11 (ABNT, 2011) e ISO 25010 (ISO/IEC 25010, 2011). 

Para isso, foi utilizada a técnica de pesquisa documental nos documentos citados 

anteriormente. Após a análise, foram identificados conceitos e características de usabilidade 

em cada documento e comparados com a definição de usabilidade definida por Nielsen 

(1993). Além disso, também buscamos identificar quais passos da engenharia de usabilidade, 

também definida por Nielsen (1993), os documentos abrangiam. 

Os resultados deste trabalho mostram que, os modelos de maturidade de processos 

CMMI-DEV e MPS.BR representam a usabilidade de forma muito subjetiva e não se referem 

exatamente à usabilidade, mas sim a todos os outros atributos de qualidade do produto, o que 

dificulta o entendimento e sua interpretação. No entanto, com os resultados obtidos, é possível 

identificar quais os processos que mais estão relacionados com a usabilidade, promovendo a 

inclusão de novas diretrizes sobre a usabilidade nesses documentos. 

Portanto, espera-se que esse trabalho contribua para a inclusão e/ou aprimoramento de 

definições e medidas de usabilidade pelas organizações que adotam e/ou se baseiam nos 

modelos de maturidade CMMI-DEV e MPS.BR e nas normas ISO 25010 e ISO 9241-11.  

Além disso, também vemos como contribuição a sistematização do conhecimento 

promovida por este trabalho, uma vez que reunimos em um único trabalho, definições sobre 

usabilidade encontradas em quatro documentos relevantes para as áreas de engenharia e 

qualidade de software. 

E, por fim, consideramos que este trabalho contribuiu para mitigar a distância existente 

entre as áreas de IHC, com foco na usabilidade e engenharia/qualidade de software ao 

relacionar os processos de software com métodos e técnicas de usabilidade. 

7.1 Trabalhos Futuros 

Com a realização deste trabalho, foi possível identificar algumas oportunidades de 

pesquisas ou mesmo direcionamentos de novos trabalhos na área de usabilidade. Estas 

oportunidades são listadas a seguir. 

 Propor a inclusão e/ou aprimoramento da definição de usabilidade e seus atributos 

de qualidade nos documentos analisados nesse trabalho. 

 Realizar a mesma análise em outros modelos ou normas relevantes para o 
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mercado. 

 Abranger a pesquisa para identificar outros métodos e/ou técnicas da área de IHC. 

 Realizar um mapeamento das heurísticas definidas por Nielsen nos documentos 

analisados. 
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APÊNDICE A – PARTES DESTACADAS DO CMMI-DEV RELACIONADAS À 

USABILIDADE 

Área de Processo: Desenvolvimento de Requisitos 

 

 

Área de Processo: Solução Técnica 

 

Área de Processo: Validação 
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APÊNDICE B – PARTES DESTACADAS DO CMMI-DEV RELACIONADAS À 

ENGENHARIA DA USABILIDADE 

Área de processo: Desenvolvimento de Requisitos 
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Área de Processo: Solução Técnica 

 

 

 

Área de Processo: Integração do Produto 
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Área de Processo: Validação 
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APÊNDICE C – PARTES DESTACADAS DO MPS.BR RELACIONADAS À 

USABILIDADE 

Processo: Gerência de Projetos 

 

 

Processo: Gerência de Requisitos 

 

 

Processo: Garantia da Qualidade 
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Processo: Desenvolvimento de Requisitos 

 

 

 

Processo: Validação 
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APÊNDICE D – PARTES DESTACADAS DO MPS.BR RELACIONADAS À 

ENGENHARIA DA USABILIDADE 

Processo: Desenvolvimento de Requisitos 

 

 

 

Processo: Integração do Produto 

 

Processo: Validação 
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