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RESUMO 

Em um mercado competitivo de desenvolvimento de software, as empresas buscam 

um processo ágil com qualidade. Diante desse desafio, procuram uma certificação para 

comprovar a capacidade de produzir com qualidade, seguindo um processo definido, por 

exemplo, o Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV). Para 

atingir essa meta, a empresa contrata especialistas para alterar o processo existente, o que 

representa um alto custo para empresas de pequeno e médio porte. A hipótese neste trabalho é 

avaliar a possibilidade de utilizar uma metodologia ágil aderente ao CMMI-DEV. O 

Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades (FDD) é a metodologia ágil selecionada para 

computar a sua aderência em relação à área de Planejamento de Projetos do CMMI-DEV. A 

avaliação das práticas específicas foi automatizada por um sistema multiagentes com duas 

ontologias. A primeira delas é a ontologia CMMI/FDD, que define os conceitos e a relação do 

FDD com essas práticas específicas. A segunda é a ontologia dos Documentos do 

Planejamento de Projeto, que define os conceitos utilizados nas seções dos documentos do 

Planejamento de Projeto. O mapeamento entre a prática específica e a implementação nas 

seções de documentação foi realizado pelos Agentes Inteligentes de Mapeamento. Os 

resultados obtidos mostram que é possível automatizar o processo de avaliação das práticas 

específicas, mostrando as evidências nas seções dos documentos, reduzindo os custos 

envolvidos na contratação de um especialista em CMMI. A avaliação dos Agentes 

Inteligentes de Práticas Específicas mostra que o FDD atende parcialmente às práticas 

específicas, sendo necessário alterar os dois documentos elaborados a partir do documento do 

FDD (Plano de Projeto e Lista de Funcionalidade) e adicionar três documentos auxiliares 

(Gestão de Risco, Gestão de Dados e Gestão de Treinamento) para satisfazer a todas as 

práticas específicas da área de Planejamento de Projeto. 

 

Palavras-chave: CMMI. Metodologia ágil. Sistemas multiagentes. Ontologia. 



 

ABSTRACT 

In a competitive market of software, companies seek an agile development process 

with quality. Faced with this challenge, the companies target is a certification to prove the 

ability to produce a high quality product by following a defined process, for example, 

Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV). To achieve this goal, 

the company hires experts to change the existing process, which represents a high cost for 

small and medium-sized businesses. The assumption in this work is to evaluate the possibility 

of using an agile methodology which adheres to CMMI-DEV. Feature Driven Development 

(FDD) was the agile methodology selected to assess their adherence to Project Planning area 

of CMMI-DEV. The evaluation of specific practices was automated by the multi-agent system 

with two ontologies. The first of them is the Ontology CMMI/FDD, which defines the 

concepts and the relationship of FDD with these specific practices. The second is the 

Ontology of Project Planning Document that defines the concepts used in sections of the 

Project Planning documents. The mapping between the specific practices and implementation 

was performed by intelligent mapping agents. The results obtained shown that it is possible to 

automate the process of evaluation of specific practices by the evidences in sections of the 

documents, reducing the costs involved in hiring a specialist of CMMI. The evaluation of 

Intelligent Agents of Specific Practices shown that the FDD partially attends to the specific 

practices, being necessary to change the two documents elaborated from the FDD Document 

(Project Plan and List of Functionality) and add three auxiliary documents (Risk 

Management, Data Management and Training Management) to meet all the specific practices 

of the Project Planning Area of the CMMI-DEV. 

 

Keywords: CMMI. Agile Methodology. Multi-agent System. Ontology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta o problema deste trabalho, seus objetivos e sua organização. 

 

1.1 Problema 

 

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um modelo de maturidade que 

serve como guia para organizações que pretendem melhorar o seu processo de 

desenvolvimento. A partir do framework do CMMI foi gerado o CMMI-DEV (CMMI para 

Desenvolvimento) que é um conjunto de práticas que permite avaliar a maturidade do 

processo de uma organização para obter uma certificação. 

As empresas que buscam obter uma certificação do CMMI podem aplicar essas 

práticas de forma incorreta, criando um processo burocrático desnecessário no 

desenvolvimento dos seus produtos. Esse processo burocrático gera diversas documentações 

que devem ser preenchidas apenas para seguir o modelo do processo de desenvolvimento de 

um produto dentro de uma empresa. 

Além disso, a burocracia em preencher extensas documentações pode atrasar a 

adaptação do produto que está sendo desenvolvido para as novas necessidades do mercado. 

Isso pode resultar no desenvolvimento de um produto defasado em relação aos outros 

desenvolvidos pelas empresas concorrentes. 

Em 2001, propuseram diversos princípios para o desenvolvimento ágil de software em 

um documento denominado Manifesto Ágil. Esse documento foi utilizado para formular a 

metodologia ágil, que propõe uma comunicação face a face com os envolvidos no projeto, 

para compartilhar ideias e experiências, solucionar dúvidas; ao invés de simplesmente seguir 

rigorosamente um processo de desenvolvimento estabelecido na empresa, somente para 

preencher um conjunto extenso de documentos. 

Aceitar as mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento do projeto é outro 

princípio utilizado na metodologia ágil, com o intuito de evitar a entrega de um produto 

defasado que não atenda às necessidades de negócio, não sendo competitivo no mercado. 

O FDD (Desenvolvimento guiado por Funcionalidade) é uma das metodologias ágeis 

que identifica um conjunto de funcionalidades que representam um valor de negócio para o 

cliente. É um dos exemplos de casos de sucesso da aplicação da metodologia ágil que 
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permitiu desenvolver um sistema bancário atualizado, após outras consultorias com 

metodologias tradicionais fracassarem no projeto. 

A exigência do mercado consumidor em certificações que demonstrem que a empresa 

está capacitada para desenvolver produtos com qualidade levaram algumas delas a tê-la como 

uma das principais metas. Para as empresas que já utilizavam a metodologia ágil, isso se 

tornou um problema, visto que precisavam definir como obter essa certificação mantendo o 

processo ágil no desenvolvimento dos seus produtos. 

A implantação do CMMI requer muitos recursos financeiros, tal como a contratação 

de um especialista que possa identificar as adaptações necessárias no processo de 

desenvolvimento de uma empresa. Isso torna inviável para empresas de pequeno e médio 

porte, que não dispõe desses recursos financeiros, além da falta de uma equipe especializada 

em qualidade dos processos. 

Em vista desses problemas, foi considerada a hipótese de que é possível adotar uma 

metodologia ágil FDD que satisfaça o CMMI. Mas, o que podemos afirmar em relação à 

satisfatoriedade do FDD em relação ao CMMI? É possível planejar um projeto utilizando 

FDD aderente ao CMMI? Existe alguma forma de automatizar a identificação dessas 

adaptações para reduzir os custos envolvidos na contratação de um especialista CMMI? 

 

1.2  Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a aderência e propor alterações no FDD para 

que esteja em conformidade com a área de Planejamento de Projeto do CMMI-DEV versão 1.3.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Definir uma base de conhecimento para a área de Planejamento de Projeto do 

CMMI utilizando ontologias. 

 Representar as práticas específicas da área de Planejamento de Projeto do 

CMMI e o FDD na forma de ontologia. 

 Representar a documentação do Planejamento de Projeto na forma de 

ontologia. 

 Utilizar agentes inteligentes que utilizam essas ontologias para mapear o 

relacionamento existente entre essas ontologias e verificar a satisfatoriedade do 

FDD em relação às práticas específicas da área de Planejamento de Projeto do 

CMMI. 
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1.3  Estrutura do trabalho 

 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. O capítulo 2 contém um referencial 

teórico sobre CMMI, Metodologia Ágil FDD, Sistema Multiagente e Trabalhos relacionados. 

O Capítulo 3 mostra a modelagem e a implementação do sistema Multiagente. O capítulo 4 

mostra a Aplicação do Sistema Multiagente, os documentos que foram utilizados na 

modelagem da ontologia e o mapeamento entre as ontologias. O capítulo 5 apresenta a 

avaliação do sistema multiagente e a conclusão. 
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2.  Referencial teórico 

 
 

Este capítulo apresenta o referencial teórico utilizado no desenvolvimento desta 

dissertação. Em primeiro lugar serão apresentados o CMMI, com ênfase no CMMI-DEV, em 

seguida, as tecnologias de desenvolvimento ágil com ênfase no FDD. As tecnologias de 

sistemas Multiagente e de Ontologias serão apresentadas a seguir. Posteriormente, será 

mostrada uma abordagem dos principais trabalhos correlatos pesquisados. 

 

2.1 Capability Maturity Model Integration For Development (CMMI-DEV) 

 

O CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration For Development) é um 

conjunto de melhores práticas de desenvolvimento gerado a partir do CMMI (Capability 

Maturity Model Integration), que foi criado pelo Instituto de Engenharia e Software (SEI – 

Software Engineering Institute). O CMMI foi elaborado a partir do CMM (Capability 

Maturity Model), que é um framework que descreve orientações para melhorar o processo 

existente na empresa (SEI, 2010).  

A melhoria do processo é abordada de duas formas no CMMI: a representação por 

estágios e a representação contínua. A primeira define níveis de estágios, e a segunda define 

níveis de capacidade (SEI, 2010). 

A representação por estágios é formada por cinco níveis de maturidade que estão 

relacionados com a maturidade do processo de uma empresa: Inicial, Gerenciado, Definido, 

Quantitativamente Gerenciado e Em Otimização (SEI, 2010). 

No nível Inicial, não existe um processo definido, que frequentemente desenvolve um 

produto excedendo o prazo e o custo. No nível Gerenciado, existe um processo que satisfaz as 

metas específicas da área de processo. No nível Definido, há um processo-padrão da empresa 

com um conjunto de diretrizes relacionadas aos produtos de trabalhos, medidas e outras 

informações. No nível Quantitativamente Gerenciado, existe um processo definido controlado 

por técnicas estatísticas que permitem avaliar a sua qualidade e o seu desempenho. No nível 

Em Otimização existe uma melhoria contínua do processo por meio da compreensão das 

causas comuns de variação do processo (SEI, 2010). 
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Ambas as representações têm o mesmo conteúdo, ou seja, contêm as mesmas áreas de 

processos, organizadas de formas diferentes. Uma área de processo é formada por um 

conjunto de práticas que satisfazem um conjunto de metas importantes de uma determinada 

área. Cada área de processo tem metas genéricas e específicas. Uma meta genérica descreve 

as características comuns a diversas áreas de processo. Uma meta específica descreve as 

características exclusivas de uma determinada área deste. Essas metas são utilizadas para 

avaliar se uma área de processo está satisfeita ou não (SEI, 2010). 

Na representação contínua, os processos são agrupados em quatro categorias: 

Gerenciamento de Projeto, Engenharia, Suporte e Gerenciamento de Processos. O 

Gerenciamento de Projeto planeja monitora e controla as atividades de um projeto. A 

Engenharia desenvolve e mantém atividades relacionadas à Engenharia. O suporte desenvolve 

as atividades relacionadas ao suporte de um determinado produto. O Gerenciamento de 

Processos desenvolve as atividades relacionadas ao planejamento, monitoramento e controle 

de processos (SEI, 2010). 

As áreas de processos básicas ou fundamentais do Gerenciamento de Projeto são: 

Planejamento de Projeto, Controle e Monitoramento do Projeto, Gerenciamento de requisito e 

Gerenciamento de Acordo com os Fornecedores. Essas áreas são responsáveis em estabelecer 

e monitorar o plano, implementando as ações corretivas necessárias (SEI, 2010). 

A área de processo de Planejamento de Projeto (PP) estabelece e mantém planos das 

atividades do projeto. O planejamento inicia com os requisitos, que são utilizados para 

planejar as tarefas relacionadas ao desenvolvimento das atividades, estimar os recursos 

necessários, acompanhar e controlar a execução das atividades durante o projeto para garantir 

o cumprimento dos compromissos acordados com o cliente (SEI, 2010). 

As metas específicas (Specific Goal – SG) da área de planejamento de projeto são: 

Estabelecer Estimativas, Elaborar um Plano de Projeto e Obter Comprometimento com o 

Plano. Cada meta específica é formada por um conjunto de práticas específicas (Specific 

Practice – SP), que descrevem atividades que devem ser executadas para alcançar uma 

determinada meta (SEI, 2010). 

A relação das metas e práticas específicas da área de Planejamento de Projeto é 

formada por (SEI, 2010): 

SG 1 – Estabelecer Estimativas 

 SP 1.1 Estimar o Escopo do Projeto 

 SP 1.2 Estabelecer Estimativas para Atributos de Produtos de Trabalho e de 

Tarefas 
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 SP 1.3 Definir Ciclo de Vida do Projeto 

 SP 1.4 Determinar Estimativas de Esforço e Custo 

SG 2 Elaborar um Plano de Projeto 

 SP 2.1 Estabelecer Orçamento e Cronograma 

 SP 2.2 Identificar Riscos do Projeto 

 SP 2.3 Planejar Gestão de Dados 

 SP 2.4 Planejar Recursos do Projeto 

 SP 2.5 Planejar Habilidades e Conhecimento Necessários 

 SP 2.6 Planejar o Envolvimento das Partes Interessadas 

 SP 2.7 Estabelecer o Plano do Projeto 

SG 3 Obter Comprometimento com o Plano 

 SP 3.1 Revisar Planos que Afetam o Projeto 

 SP 3.2 Conciliar Carga de Trabalho e Recursos 

 SP 3.3 Obter Comprometimento com o Plano 

 

A prática específica 1.1 (SP 1.1) define a utilização de uma estrutura que permita 

visualizar a organização lógica das tarefas a serem realizadas. Essa estrutura é utilizada para 

planejar e organizar essas tarefas para realizar uma estimativa inicial do projeto. Identificar os 

riscos envolvidos na realização das tarefas relacionadas à aquisição de conhecimento, elaborar 

planos de suporte relacionados à gestão de configuração, dimensionar os recursos necessários 

em relação às tarefas para detalhar as estimativas dos prazos dos projetos e identificar 

produtos de trabalho que possam ser reutilizados ou adquiridos externamente (SEI, 2010). 

A prática específica 1.2 (SP 1.2) estabelece a estimativa de tamanho dos produtos de 

trabalho e das tarefas, identificando o relacionamento entre eles, a complexidade e a sua 

estrutura. Além disso, é necessário identificar a abordagem técnica para o projeto, definindo 

os métodos a serem utilizados nessas estimativas (SEI, 2010). 

A prática específica 1.3 (SP 1.3) define que devem ser identificadas as fases do ciclo 

de vida do projeto, que são períodos para tomadas de decisão, para delimitar o escopo deste. 

Entender o ciclo de vida do projeto permite estabelecer o escopo do planejamento e avaliar as 

necessidades de recursos.  (SEI, 2010). 

A prática específica 1.4 (SP 1.4) estabelece que devem ser realizadas estimativas do 

projeto baseadas na análise de dados históricos, exceto para os casos em que o projeto é 

inédito, ou seja, não foi implementado nenhum similar anteriormente que possa ser utilizado 

como base para realizar a avaliação. As estimativas de esforço e custo são baseadas na 
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capacidade do ambiente de desenvolvimento em atender aos requisitos que foram definidos, 

avaliar os riscos envolvidos no desenvolvimento das tarefas e as necessidades em adquirir 

treinamentos ou profissionais (SEI, 2010). 

A prática específica 2.1 (SP 2.1) estabelece que as estimativas do projeto sejam 

utilizadas para elaborar o cronograma e o orçamento. O cronograma é formado por um 

conjunto de marcos que representam eventos utilizados para visualizar e acompanhar os status 

das tarefas do projeto. Esses marcos são utilizados para assegurar que os entregáveis estejam 

concluídos no prazo acordado com o cliente. As dependências entre as tarefas realizadas 

nesses marcos são identificadas para organizá-las em uma sequência que minimize a duração 

do projeto. O orçamento define a disponibilidade de recursos a serem utilizados neste. O 

monitoramento do cronograma e o orçamento permite identificar desvios que precisam ser 

corrigidos durante o projeto (SEI, 2010). 

 A prática específica 2.2 (SP 2.2) estabelece que os riscos devem ser descritos 

claramente, identificados e analisados. É necessário avaliar a probabilidade de ocorrência, o 

impacto e os planos de mitigação relacionados ao risco (SEI, 2010). 

A prática específica 2.3 (SP 2.3) estabelece que os dados dos projetos devem ser 

coletados, analisando a necessidade de sua coleta e sua utilização no projeto. Esses dados 

devem ser armazenados, versionados e acessados de forma segura somente pelos responsáveis 

do projeto ou daqueles que precisam dessas informações (SEI, 2010). 

A prática específica 2.4 (SP 2.4) estabelece que o planejamento dos recursos é baseado 

nas estimativas iniciais. A alocação dos recursos necessários devem ser detalhados, formando 

uma equipe com as habilidades e conhecimentos exigidos para desempenhar as atividades do 

projeto (SEI, 2010).  

A prática específica 2.5 (SP 2.5) define que devem ser avaliados os conhecimentos e 

habilidades disponíveis para estimar a necessidade de adquirir novos treinamentos para 

executar as atividades do projeto ou contratar novos profissionais para compor a equipe (SEI, 

2010). 

A prática específica 2.6 (SP 2.6) define que devem ser identificadas as partes 

interessadas no projeto (stakeholder), disponibilizando as informações e recursos necessários 

para executar as suas atividades (SEI, 2010). 

A prática específica 2.7 (SP 2.7) estabelece que deve ser definido um plano de projeto 

para compartilhar uma mesma visão geral e compreensão comum do projeto, elaborando um 

documento que contém o cronograma, os custos, os marcos, gerenciamento de dados, 
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identificação de riscos, necessidades de treinamento, envolvimento das partes interessadas e 

considerações de infraestrutura (SEI, 2010). 

A prática específica 3.1 (SP 3.1) define que todos os planos do projeto devem ser 

revisados para garantir uma compreensão comum do escopo, objetivo, papéis e 

relacionamentos necessários para entender os compromissos do projeto (SEI, 2010). 

 A prática específica 3.2 (SP 3.2) define que é necessário conciliar as diferenças entre 

os recursos estimados e os recursos disponíveis para obter o comprometimento dos 

integrantes da equipe em um projeto viável. A conciliação envolve negociar mais recursos, 

buscar formas de aumentar a produtividade, melhorar o gerenciamento do projeto e revisar 

todos os planos para replanejar o projeto e ajustar o cronograma (SEI, 2010). 

 A prática específica 3.3 (SP 3.3) estabelece que as partes interessadas devem negociar 

o compromisso com o plano de projeto de acordo com as restrições de custo, prazo e 

desempenho. Esses compromissos devem ser documentados para facilitar o monitoramento da 

sua execução (SEI, 2010). 

 

2.2  Método Ágil Fdd (Desenvolvimento Guiado Por Funcionalidade) 

 

O método ágil surgiu como uma reação aos métodos tradicionais que valorizavam a 

criação de uma documentação completa (BECK, BEEDLE, et al., 2001). Elas são 

caracterizadas por serem incrementais com entregas frequentes, curtos ciclos de vida nas fases 

do processo e aceitam as mudanças durante o desenvolvimento, com simplicidade no 

aprendizado e utilização da documentação (ABRAHAMSSON, SALO, et al., 2002). 

Os princípios desse método ágil foram definidos em um workshop em 2001 

(HIGHSMITH e COCKBURN, 2001): 

 Valorizar os indivíduos e interações sobre processos e ferramentas, pois essas 

interações facilitam o compartilhamento de informações, discussão e adaptação 

das mudanças no projeto, em vez de depender somente da qualidade do 

processo e das ferramentas. 

 Valorizar a colaboração do cliente sobre o contrato negociado, pois é 

necessário estabelecer as prioridades com o cliente e alinhar o 

desenvolvimento do produto final, em vez de seguir rigorosamente o que foi 

definido no contrato. 
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 Valorizar o software funcionando acima de documentação exaustiva, pois é 

mais importante entregar um software funcionando do que somente produzir 

documentações completas do software. 

 Valorizar as respostas às mudanças acima de execução de um plano, pois é 

necessário adaptar o produto às mudanças das necessidades do cliente do que 

seguir rigorosamente todas as etapas somente para executar um plano. 

O FDD (Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades) foi criado em 2000 por Jeff 

Luca, Peter Coad e Stephen Palmer (ABRAHAMSSON, SALO, et al., 2002). Essa 

metodologia engloba as boas práticas de desenvolvimento de software relacionadas à 

modelagem de objetos de domínio, desenvolvimento por artefato, gerenciamento de 

configuração (PALMER e FELSING, 2002). 

O objetivo dessa metodologia é produzir software. É formado por cinco processos 

divididos em duas fases: concepção e planejamento, construção, que estão representados na 

Figura 1 (PALMER e FELSING, 2002). 

 

Figura 1: Processos do FDD (Adaptado de PALMER e FELSING (2002)). 

 

A fase de concepção e planejamento é formada por três processos: desenvolver um 

modelo abrangente, construir a lista de funcionalidade e planejar por funcionalidade. A fase 

de Construção é formada por dois processos: Detalhar por Funcionalidade e Construir por 

funcionalidade (PALMER e FELSING, 2002). 

Inicialmente é elaborado um modelo geral, na qual são identificados os objetos de 

domínio para atender aos requisitos. Essa modelagem envolve os especialistas de domínio e 

pequenos grupos de desenvolvimento para elaborar um modelo de alto nível (PALMER e 

FELSING, 2002). 

Uma lista de funcionalidades é elaborada, baseada no modelo geral que são 

priorizadas pelo cliente (ABRAHAMSSON, SALO, et al., 2002). A funcionalidade é uma 

decomposição funcional do domínio do problema, que representa um valor de negócio para o 

cliente. É descrita pela sua ação, resultado e objeto, utilizando a sintaxe: <ação> <resultado> 

<objeto>. (PALMER e FELSING, 2002). Cada funcionalidade é planejada pelos 

programadores líderes que atribuem as categorias de prioridades para cada funcionalidade: A 
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(obrigatório), B (seria bom se tivesse), C (adicionar se possível) e D (futuro) (COAD, 

LUCCA e LEFEBVRE, 1999). 

As funcionalidades podem ser agrupadas em um conjunto de funcionalidades para 

facilitar a compreensão e visualizar a dependência entre eles. A sintaxe de cada grupo de 

funcionalidade é: <ação> <-gerúndio>  um <objeto>. (COAD, LUCCA e LEFEBVRE, 1999). 

As decisões tomadas e os pressupostos do domínio são incluídos durante a modelagem 

utilizando notas. O JAD (Join Application Design) é uma metodologia auxiliar que estimula o 

envolvimento das pessoas para obter essas informações (PALMER e FELSING, 2002). 

A modelagem é realizada em pequenos grupos, geralmente composta por 1/3 de 

especialistas de domínios e 2/3 de desenvolvedores. O estudo do domínio é dividido em 

diversas partes e conduzido pelo especialista de domínio. Os times de modelagem realizam as 

anotações necessárias utilizando diagramas de caso de uso ou user stories do XP (Extreme 

Programming) (PALMER e FELSING, 2002). 

O especialista de domínio deve comunicar o funcionamento do negócio, os requisitos 

legais, a política da organização, as dificuldades das rotinas no dia a dia, respondendo às 

questões propostas durante o levantamento das informações para a modelagem. As questões 

que não conseguir responder são adicionadas no Rat Role (PALMER e FELSING, 2002). 

O programador líder organiza as sessões formadas por quatro estágios de 

desenvolvimento: Forming, Storming, Norming e Performing. No estágio inicial denominado 

Forming, são elaboradas discussões superficiais. Posteriormente, surgem opiniões diferentes 

denominadas Storming. Estas são utilizadas para estabelecer um modelo de comunicação para 

a produção destes no estágio Norming. Os pontos fortes identificados nos modelos são 

utilizados para obter resultados no estágio Performing (PALMER e FELSING, 2002). 

Nessas sessões, o arquiteto líder é um facilitador que busca um modelo de objeto 

baseado nos requisitos de negócios apresentados pelos especialistas do domínio. Essas 

informações são organizadas em um flipchart para discussões. Os itens do flipchart que não 

estão sendo discutidos devem ser deixados à parte (PALMER e FELSING, 2002). 

Ao final da modelagem, obtém  um modelo de objetos descritos por diagrama de 

classe, diagrama de sequência e as respectivas anotações. Esses modelos são verificados e 

analisados, identificando as sugestões de melhorias (símbolo delta) e os itens que melhoraram 

após a implementação do modelo (sinal de adição) (PALMER e FELSING, 2002). 

O programador líder planeja o desenvolvimento das funcionalidades, atribuindo as 

implementações para o programador mais qualificado. Geralmente, cada programador é 

responsável pela codificação e manutenção da classe. Isso garante a integridade do código, 
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facilitando a implementação de ajustes ou correções, pois os programadores são os 

especialistas na codificação de uma determinada funcionalidade (PALMER e FELSING, 

2002). Após a codificação, esses itens são testados para validar as suas funcionalidades 

(ABRAHAMSSON, SALO et al., 2002). 

Os testes podem ser realizados para cada funcionalidade ou para um conjunto de 

funcionalidades. Os resultados dos testes são descritos em relatórios que contêm as etapas dos 

testes, as falhas encontradas e a gravidade de cada uma delas (PALMER e FELSING, 2002).  

As falhas encontradas são listadas pelo gerente de projeto em um quadro e discutidas 

com os membros da equipe para encontrar as ações corretivas a serem tomadas. Uma alta taxa 

de falhas mostra que alguma funcionalidade não foi compreendida corretamente, sendo 

necessário discutir com o especialista de domínio para esclarecer as dúvidas. Após 

compreender as funcionalidades, é necessário revisar e definir as atividades das fases do 

projeto para solucionar o problema (PALMER e FELSING, 2002). 

No FDD há quatorze papéis desempenhados no projeto: seis deles são papéis-chaves, 

cinco são papéis de suporte e três são adicionais (PALMER e FELSING, 2002). 

Os papéis chaves são: 

 Gerente de projeto é o líder administrativo e financeiro. Este tem a última 

palavra sobre qualquer decisão em relação ao projeto. 

 Arquiteto-líder é o responsável pelo design do sistema como um todo. 

 Gerente de desenvolvimento é o responsável em resolver os problemas de 

desenvolvimento ou recursos, e os prováveis conflitos entre os membros da 

equipe. 

 Programador-líder é o responsável pela análise de requisitos e design, seleção 

das funcionalidades e das classes. 

 Proprietário da Classe é o responsável pelo design, codificação, teste e 

documentação. 

 Especialista de domínio é o responsável em criar um sistema que atenda aos 

requisitos de uma área de negócio. 

Os papéis de suporte são: 

 Gerenciador de configuração controla o progresso do desenvolvimento. 

 Especialista em Linguagem é o especialista em uma determinada linguagem de 

programação ou tecnologia. 
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 Engenheiro de Construção gerencia os processos de construção 

(versionamento, publicação). 

 Especialista em ferramenta define as ferramentas para facilitar o 

desenvolvimento. 

 Administrador de sistemas configura e gerencia os servidores. 

Os papéis adicionais são: 

 Analista de Teste verifica a conformidade do sistema em relação aos requisitos. 

 Analista de Implantação monitora a implantação do sistema. 

 Documentadores descrevem os documentos utilizados no projeto. 

A estimativa do desenvolvimento de cada funcionalidade é dividida em seis períodos 

denominados marcos, nos quais três deles estão relacionados com o design da funcionalidade 

e os outros três relacionados à sua construção (PALMER e FELSING, 2002). 

Os marcos para o design da funcionalidade são: 

 Estudo do domínio: relacionados à compreensão do domínio. 

 Design: relacionados ao desenvolvimento e refinamento dos modelos. 

 Inspeção de Design: relacionados à inspeção dos modelos. 

Os marcos para a construção por funcionalidade são: 

 Codificação: relacionados à implementação dos modelos pela codificação, e 

criação de testes unitários. 

 Inspeção da codificação: relacionados às adaptações da implementação para 

corrigir os erros dos testes unitários. 

 Implantação: relacionados ao versionamento e compilação da implementação. 

Um marco é concluído somente se todas as tarefas relacionadas a ele foram 

concluídas. A estimativa da data é realizada por tarefa, na qual o prazo final da conclusão de 

todas as tarefas corresponde à data final de conclusão do marco (PALMER e FELSING, 

2002). Cada marco tem um peso que representa a conclusão de um artefato. Caso não tenha 

dados históricos para esses valores, podem ser utilizados: Estudo do Domínio (1%), Design 

(40%), Inspeção do Design (3%), Codificação (45%), Inspeção da codificação (10%), 

Implantação (1%) (COAD, LUCCA e LEFEBVRE, 1999). 

A partir desses dados, é possível quantificar quantas funcionalidades não foram 

iniciadas, quais delas estão concluídas, e quais delas estão em progresso, ou seja, são 

mensurações estatísticas do desenvolvimento do projeto. Os gráficos elaborados a partir 

desses dados avaliam a taxa de conclusão de funcionalidade, a eficiência na utilização de 
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componentes terceirizados, permitindo acompanhar o progresso do projeto e avaliar a 

necessidade de adquirir componentes mais eficientes (PALMER e FELSING, 2002). 

O planejamento, elaboração das funcionalidades, os cronogramas e as 

responsabilidades são documentadas. Inclusive no código-fonte, onde são adicionados 

comentários que descrevem a implementação da funcionalidade (PALMER e FELSING, 

2002). 

 

2.3  Sistema Multiagente 

Um agente inteligente é um software que tem autonomia, proatividade e capacidade de 

comunicar com outros agentes no mesmo ambiente. É autônomo, pois o agente inteligente 

controla as suas ações e estados internos sem a necessidade de intervenção humana. É 

proativo, pois obtém dados do ambiente utilizando os seus sensores, respondendo às 

mudanças do ambiente, buscando atingir o seu objetivo. (BELLIFEMINE, GIOVANNI e 

GREENWOOD, 2007).  

Um agente inteligente é uma pessoa ou software que realiza uma tarefa, ou seja, 

executa um trabalho em uma determinada área de interesse de um domínio. Ele utiliza uma 

base de conhecimento que pode ser associada com um mecanismo de raciocínio. Essa 

associação é denominada Sistema Baseado em Conhecimento. Quando esse sistema executa 

uma tarefa de um especialista, é denominado sistema especialista (SCHREIBER, 

AKKERMANS, et al., 1999). 

Um agente tem um conjunto de comportamentos ou ações que podem ser decompostos 

em papéis. Esses comportamentos são descritos em forma de diversos cenários que permite 

analisar como o agente atingirá o seu objetivo. O papel de atuação de cada agente no cenário 

define a capacidade deste para atingir um objetivo. Esse objetivo descreve o estado desejado 

em um ambiente e pode ser mensurável. O agente pode ter o objetivo de preservar, evitar, 

otimizar ou atingir um determinado estado no ambiente (STERLING e TAVETER, 2009). 

Os relacionamentos existentes entre os agentes são categorizados em hierárquica, 

mercado e rede. A organização hierárquica, o pai delega a execução de uma tarefa para o seu 

filho. A organização de mercado, o agente escolhe as ações que pretende executar com o 

objetivo de atingir o seu objetivo. A organização em rede, os agentes pai e filho têm os 

mesmos papéis, em que o pai pode delegar a tarefa a ser executada para o filho ou vice-versa 

(STERLING e TAVETER, 2009). 
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Esse conjunto de agentes trabalhando em um mesmo ambiente é denominado sistema 

multiagentes. Esses agentes podem cooperar uns com os outros para atingir um objetivo 

comum, sendo necessário um coordenador para resolver os conflitos, modificar e receber os 

planos parciais de cada agente, para consolidar um plano de ação em conjunto 

(BELLIFEMINE, GIOVANNI e GREENWOOD, 2007). 

As ações executadas pelo agente são mensuradas para estabelecer medidas de 

desempenho, que são utilizadas para avaliar se ele faz a coisa certa. A cada ação tomada pelo 

agente, ele pode adquirir um estado diferente. Esses estados alcançados pelo agente são 

representados por um número real que avalia o seu desempenho (RUSSELL e NORVIG, 

2009). 

 O agente inteligente atua em diversos ambientes, que são classificados em 

(BREITMAN, CASANOVA e TRUSZKOWSKI, 2007): 

 Dinâmico: quando o ambiente altera rapidamente. 

 Imprevisível: quando o agente não pode prever os estados futuros. 

 Não confiável: quando existe a possibilidade de falha na ação do agente. 

 Acessível: quando as informações do ambiente são completas, precisas e atualizadas 

(WOOLDRIDGE, 2009).  

 Determinístico: quando a ação do agente produz um efeito esperado no ambiente. 

O agente inteligente tem a capacidade de perceber o ambiente e suas alterações, 

identificando o estado atual em que se encontra o ambiente. Esses estados são utilizados para 

produzir uma ação do agente, que altera o estado do ambiente. Esse mapeamento entre a 

percepção e a ação é realizado pelo agente e armazenado em uma biblioteca de planos 

(WOOLDRIDGE, 2009).  

O agente seleciona um dos planos da sua biblioteca que possa ser aplicado no 

ambiente para atingir o seu objetivo. Esse plano é executado e os resultados são reavaliados 

pelo agente. Quando ocorre uma falha, um agente pode tentar um plano alternativo, ou seja, o 

agente é robusto. Outras vezes, o agente pode ter mais de um plano para atingir o seu 

objetivo, ou seja, o agente é flexível (WOOLDRIDGE, 2009). 

Os agentes podem ser classificados em (RUSSELL e NORVIG, 2009): 

 Reativos simples: para cada percepção atual do agente, ele tem uma ação. 

 Reativo baseado em modelo: os conceitos do domínio são representados por 

um modelo que é utilizado pelo agente. 
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 Baseado em objetivo: o agente apresenta uma situação desejável, denominada 

objetivo, e executa as ações para atingir esse objetivo. 

 Baseado na utilidade: as ações do agente são avaliadas em úteis e inúteis. Os 

casos objetivos contraditórios e a avaliação da probabilidade de sucesso são 

obtidos avaliando as ações inúteis do agente. 

Uma das ferramentas utilizadas para implementar um sistema multiagente é o JADE 

(Java Agent Development Framework) – Framework de Desenvolvimento de Agentes em 

Java. É uma plataforma de desenvolvimento de agentes inteligentes compatível com a 

linguagem Java. A comunicação entre os agentes inteligentes cumpre as especificações de 

comunicação FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents), oferecendo uma plataforma 

flexível e eficiente para o desenvolvimento de sistemas multiagentes (BELLIFEMINE, 

GIOVANNI e GREENWOOD, 2007). 

2.4  Ontologias 

 

Ontologia é uma representação do conhecimento, ou seja, é uma modelagem do 

conhecimento de um domínio que possibilita a atuação de agentes inteligentes. Essa base de 

conhecimento é utilizada para tomada de decisões por meio de um conjunto de convenções 

semânticas e sintáticas que descrevem os objetos do domínio com uma linguagem formal 

(OLIVEIRA e CARVALHO, 2008). 

Uma ontologia é uma especificação de um conceito que representa um objeto e a sua 

relação no mundo em que está representado (GRUBER, 1993). É uma especificação de um 

conceito de um objeto compartilhado, ou seja, a sua modelagem é aceita como um consenso 

por um grupo de pessoas; apresenta uma estrutura bem definida compreendida pelos humanos 

e pelos agentes inteligentes (BREITMAN, 2006). 

A ontologia permite descrever as coisas existentes em um domínio. O vocabulário 

utilizado para descrever permite estabelecer relações entre as coisas e capturar os principais 

conceitos existentes no domínio (BREITMAN, CASANOVA e TRUSZKOWSKI, 2007).  

Os componentes da ontologia são: Classes, Relações, Axiomas, Instâncias. As classes 

representam indivíduos que têm características em comum (GÓMEZ-PÉREZ, 1999). As 

relações descrevem a interação entre as classes, sendo organizadas em forma hierárquica na 

qual existe um conceito mais geral e outro mais específico; uma relação de equivalência, na 

qual os termos são sinônimos; uma relação de união entre os termos (BREITMAN, 2006). 
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Axiomas definem novos conceitos ou impõem restrições a eles. Instâncias são os indivíduos 

que pertencem a uma determinada classe (GÓMEZ-PÉREZ, 1999). 

As ontologias  são classificadas em: Nível Superior, que descreve os conceitos gerais 

independentes do domínio, Domínio, que descreve os conceitos relacionados a um 

determinada área específica, Tarefa, que descreve os conceitos relacionados a uma 

determinada tarefa ou atividade, Aplicação, que descreve os papéis que executam uma 

determinada tarefa (GUARINO, 1998). 

A ontologia também pode ser classificada conforme a expressividade e formalismo: 

Lightweight e Heavyweight. A primeira é formada por classes, relações e propriedades, que 

não exigem uma alta expressividade, sendo formados por primitivas básicas, e a segunda 

apresenta um maior rigor semântico e formalismo, com restrições e axiomas bem definidos 

(GUARINO, 1998). 

A utilização da ontologia permite agilizar o processamento de informação, sendo 

extensível para adicionar novos conceitos ou alterar os existentes (SOYDAN e KOKAR, 

2006). 

A ontologia facilita o compartilhamento e unificação de conceitos, evitando 

ambiguidades ou confusões conceituais, permitindo uma visão compartilhada e comum de um 

determinado assunto entre as pessoas de um grupo, empresas, ou sistemas de softwares que 

utilizam como base de conhecimento (USCHOLD e GRUNINGER, 1996). 

A interoperabilidade entre sistemas inteligentes desenvolvidos em diferentes 

linguagens pode ser obtida por uma tradução das diferentes linguagens e representações por 

meio de ontologias. O mapeamento entre os conceitos existentes entre as ontologias permite 

identificar a relação entre eles, que são utilizados para interpretar a comunicação entre os 

diferentes agentes (USCHOLD e GRUNINGER, 1996). 

A ontologia facilita a compreensão das especificações, identificando a relação entre os 

componentes de software e as solicitações do cliente na área de Engenharia de Software. 

Essas ontologias podem ser agrupadas em uma biblioteca para ser reutilizada em outros 

projetos semelhantes (USCHOLD e GRUNINGER, 1996). 

As ontologias podem ser apresentadas na forma gráfica, na qual os nós representam 

conceitos e os arcos representam os relacionamentos, permitindo visualizar as hierarquias 

entre os conceitos de um domínio (HORRIDGE, 2011). 

Uma especificação da ontologia é descrita em um formato OWL, que são linguagens 

em formato XML, utilizado para codificar a ontologia. Essa codificação está disponível em 

ferramentas open source e gratuitas, por exemplo, o Protégé (HORRIDGE, 2011). 
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A OWL é a junção de duas linguagens, a DAML e a OIL, divididas em três versões: 

OWL-Lite, OWL DL e OWL Full. A OWL-Lite é utilizada para projetos mais simples, com 

conceitos menos complexos. A OWL-DL permite descrever restrições lógicas mais 

complexas. A OWL Full é a mais completa das versões, permitindo detalhar e generalizar 

diversos conceitos do domínio (OWL Web Ontology Language Reference, 2004). 

2.5  Trabalhos relacionados 

 

A combinação da agilidade de uma metodologia ágil e o CMMI envolve um 

mapeamento das conexões existentes entre eles, identificando os seus pontos em comum e 

adaptando os pontos diferentes (PIKKARAINEN e MÄNTYNIEMI, 2006). 

Em 2005, Anderson (2005) relata a compatibilidade entre a metodologia ágil e o 

CMMI, resultado da adequação do método de desenvolvimento ágil na empresa Microsoft aos 

princípios do CMMI, definidos por W. Edward Demming, que permitiu desenvolver um 

produto utilizando pouca documentação e automatização com o auxílio de ferramentas. Os 

resultados obtidos por ele permitiram adotar um processo com qualidade, utilizando métricas 

adequadas, melhores do que depender unicamente do controle de qualidade da equipe de 

processos (ANDERSON, 2005). 

Glazer (2008) relata uma comparação entre a metodologia ágil e o CMMI, analisando 

essas metodologias em diversas dimensões. A tabela 1 mostra que o CMMI oferece um 

conjunto de práticas de engenharia para projetos de grande porte e alto risco, oferecendo uma 

completa infraestrutura de engenharia para projetos que utilizam a metodologia ágil 

(GLAZER, DALTON, et al., 2008). 

Não é necessário elaborar uma extensa documentação somente para utilizar toda a 

infraestrutura de engenharia do CMMI, mas é preciso selecionar as práticas do CMMI, que 

são úteis e complementam a metodologia ágil, evitando a falta de comprometimento dos 

desenvolvedores do projeto que abdicam dessa responsabilidade, destinando-a exclusivamente 

a uma equipe de qualidade de processo. Dessa forma, resulta em um conjunto de atividades 

suficientes e confiáveis para produzir um produto com qualidade (GLAZER, DALTON, et 

al., 2008). 

Soydan e Kokar (2006) modelaram uma ontologia CMMI, definindo as classes bases 

da ontologia:  

 Nível de Maturidade: representa um conceito que é utilizado como base para a 

representação por nível do CMMI. Foram definidas restrições relacionadas a 
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cada nível de maturidade, para determinar o nível de maturidade do processo 

de uma empresa.  

 Área de Processo: é um dos componentes principais de cada nível de 

maturidade. 

 Objetivo: é um componente obrigatório no CMMI. 

 Prática: é um componente esperado do CMMI, ou seja, descreve as 

implementações necessárias relacionadas a um componente obrigatório do 

CMMI.  

 

Dimensão CMMI Metodologia Ágil 

Foco de atenção da 

organização 

Foco na organização ou empresa. Foco no projeto e no time. 

Planejamento Planejamento de alto nível para que a 

organização possa atingir os seus 

objetivos. 

Múltiplos níveis de 

planejamento. 

Mercado e Usuário Mercados maduros e a inovação do 

processo é significativo para a empresa. 

Mercados emergentes e pouco 

compreendidos. 

Design Seleção de uma arquitetura do produto 

na fase inicial do projeto e revisita a 

cada iteração do ciclo de vida. 

Adoção de padrões de 

arquiteturas para maior 

flexibilidade ao progresso do 

projeto. 

Perspectiva Visão em longo prazo. Visão de médio prazo. 

Avaliação Método Scampi. Avaliação pelos resultados 

obtidos, por exemplo, 

satisfação do cliente. 

Desenvolvimento 

humano 

Pessoas distribuídas ao longo dos 

níveis da empresa. 

Foco no time e no indivíduo. 

Ênfase no ciclo de 

vida 

CMMI busca reduzir proativamente os 

custos das falhas dos produtos, 

testando, estimulando a documentação, 

análise e revisão. 

Desenvolvimento concorrente, 

testes iterativos, revisões 

informais. 

Previsibilidade Para subprocessos críticos são 

aplicados um gerenciamento estatístico. 

No nível do projeto, a aplicação de 

modelos de desempenho de processo 

para avaliar o progresso do projeto. O 

nível organizacional permite 

compreender o processo e identificar as 

áreas de melhoria. 

A utilização de iterações com 

escopo e tempo limitado, que 

envolvem design/solução, 

redução de defeitos, permitindo 

estimar a velocidade do 

desenvolvimento. 

Custo de falha Adaptados para domínios com alto 

custo de falha. 

Adaptados para ambiente com 

baixo custo de falha ou custo 

de falha linear. 
Tabela 1. Comparação da metodologia ágil em relação ao CMMI (GLAZER, 

DALTON, et al., 2008).  
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A partir das classes bases foi realizada uma abordagem top-down dessas classes, 

detalhando cada uma delas e definindo os relacionamentos existentes entre elas. Os 

relacionamentos das classes foram definidos como uma propriedade da ontologia:  

 consistsOf: representa um relacionamento entre um nível de maturidade e as 

áreas de processos. 

 satisfiedBy: representa um relacionamento entre a área de processo e as metas. 

 achievedBy: representa um relacionamento entre uma meta e as práticas 

específicas. 

 isa: define uma classe mais genérica que a outra. 

A avaliação e a consistência da ontologia CMMI foi realizada pelas máquinas de 

inferência. Os resultados obtidos por eles mostram que a ontologia foi capaz de avaliar todas 

as 15 organizações corretamente (SOYDAN e KOKAR, 2006). Essa ontologia foi adaptada 

ao CMMI-DEV em 2012 por Soydan e Kokar, permitindo avaliar corretamente as 15 

organizações novamente (SOYDAN e KOKAR, 2012).  

Lee, Wang e Chen (2008) elaboraram uma ontologia para monitoramento e controle 

de projetos baseado no modelo de qualidade do CMMI. A ontologia é dividida em três 

camadas: Domí'nio, Categoria e Conceito. A camada de Domínio representa o nível 2 do 

CMMI. A camada Categoria representa as áreas de processo que formam o nível 2 do CMMI. 

A camada conceito representa os conceitos utilizados para cada área de processo. (LEE, 

WANG, et al., 2006). 

Os conceitos foram subdivididos em: Quem, Quando, O quê, Onde e Como. A camada 

Quem especifica o responsável pela atividade. A camada Quando está relacionada com o 

período em que se executa uma determinada atividade. A camada O quê representa os itens 

utilizados para desempenhar as atividades. A camada Onde especifica os recursos utilizados 

nesse processo. A camada Como representa o conjunto de requisitos utilizados no projeto 

(LEE, WANG, et al., 2006). 

O desempenho do projeto é monitorado analisando os relatórios de progresso enviados 

pelos usuários. Essa análise é encaminhada ao gerente de projeto, que reavalia as atividades 

para corrigir os desvios de projetos que foram encontrados. Essas informações são 

comunicadas para o especialista da ontologia, que realiza os ajustes necessários nessa base de 

conhecimento. Os resultados obtidos mostram que foi possível avaliar o desempenho do 

projeto corretamente (LEE, WANG, et al., 2006).  
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A ontologia elaborada por Lee, Wang e Chen (2008) não pode ser utilizada para 

avaliar o nível de maturidade de uma organização, pois foi elaborada a partir da interpretação 

dos próprios autores do artigo (SOYDAN e KOKAR, 2012). Por isso, Soydan e Kokar (2012) 

elaboraram outra ontologia baseada nas definições do CMMI. 

Rungratri e Usanavasin (2008) elaboraram um assistente que avalia o projeto da 

organização para verificar se atingiu a prática e o objetivo do CMMI. Essa avaliação é 

realizada baseada na ontologia CMMI, criada por Soydan e Kokar (2006). 

Wang, Yan et al. (2010) desenvolveram um agente inteligente que utiliza inferência 

fuzzy em uma ontologia para planejamento de projeto do CMMI. Os resultados obtidos 

permitem estimar o custo de um projeto (WANG, YAN, et al., 2010). 

Chagas, Mendes Neto e Cortés (2013) desenvolveram um sistema multiagentes para 

auxiliar o gerente de projeto na implantação do CMMI nível 2. Os agentes inteligentes foram 

associados às práticas e às subpráticas do CMMI, acessando a ontologia por meio da API Java 

Apache JENA. A ontologia foi modelada utilizando a metodologia MAS-CommonKADS. O 

sistema acompanha as atividades de um projeto, avisando o gerente de projeto por e-mail das 

atividades a serem desenvolvidas para que estejam em conformidade com o CMMI nível 2. 

Observa-se, entretanto, que nenhum desses trabalhos define um sistema inteligente 

capaz de identificar as práticas específicas do CMMI que foram satisfeitas ou não e exibir 

onde foram implementadas essas práticas na documentação. Acredita-se que a definição desse 

sistema inteligente capaz de realizar esse mapeamento entre uma metodologia ágil e o CMMI 

é importante para mostrar as evidências dessas práticas para empresas que adotam a 

metodologia ágil que gostariam de adquirir uma certificação do CMMI. 
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3.  Sistema multiagente do CMMI/FDD 

 

O sistema multiagentes do CMMI e do FDD é um apoio para empresas que utilizam o 

FDD e buscam obter uma certificação do CMMI-DEV. Esse sistema foi desenvolvido para 

mostrar as evidências na documentação que satisfaçam as práticas específicas da área de 

processo de Planejamento de Projeto, que é uma das áreas de processo avaliadas para obter 

uma certificação do nível 2 do CMMI-DEV. 

A área de Planejamento de Projeto foi selecionada dentre as outras áreas de processo, 

pois é uma área de processo básica ou fundamental no Gerenciamento de Projetos. Ela 

permite estabelecer estimativas e delimitar o escopo do projeto, sendo um dos passos iniciais 

para o desenvolvimento de um projeto de software. 

Este capítulo apresenta a arquitetura geral do sistema multiagente, a sua modelagem e 

a sua implementação. 

 

3.1  Arquitetura do sistema multiagente 

 

A arquitetura geral do sistema multiagentes é formada pelos agentes de Práticas 

Específicas, Controlador, FDD, Relatório, Mapeamento, Documentos, Programador Líder e 

Stakeholder. 

O agente de Práticas Específicas é responsável pela avaliação das práticas específicas 

do CMMI relacionadas à área de processo de Planejamento de Projeto. O agente Controlador 

solicita as avaliações das práticas do CMMI em relação ao FDD. O agente FDD define as 

principais características do FDD em relação às práticas específicas do CMMI. 

O agente de Relatório exibe-o com os resultados da avaliação. O agente de 

Mapeamento identifica as seções da documentação que satisfaçam as práticas específicas da 

área de Planejamento de Projeto. O agente de Documentos identifica as seções da 

documentação do Planejamento do Projeto. 

O agente Programador Líder identifica as atividades executadas pelo Programador 

Líder de um projeto. O agente Stakeholder identifica as atividades executadas pelo 

stakeholder de um projeto. 

O sistema multiagentes utiliza duas bases de conhecimentos: a ontologia CMMI/FDD 

e a ontologia dos Documentos do Planejamento de Projeto. A primeira delas identifica os 

principais conceitos relacionados à prática específica do CMMI na área de Planejamento de 
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Projeto e alguns conceitos referentes ao FDD. A segunda define os conceitos envolvidos nas 

diversas seções da documentação. 

A visão geral da arquitetura do sistema multiagente está representada na Figura 2, que 

mostra que o agente controlador é o responsável pelas solicitações das informações aos outros 

agentes. O agente FDD comunica-se com o Agente Programador Líder e Stakeholder para 

obter as informações relacionados às atividades desempenhadas no projeto. Todos os agentes 

inteligentes, exceto o agente controlador e o agente de relatório utilizam os conceitos 

definidos nas ontologias. 

 

 

Figura 2:  Visão geral da Arquitetura do Sistema Multiagente. 

 

3.2  Modelagem dos agentes 

 

A metodologia MAS-CommonKADS foi utilizada para a modelagem dos agentes 

inteligentes apresentados na visão geral da arquitetura do sistema multiagentes na seção 

anterior. Essa metodologia foi selecionada, pois permite modelar os agentes inteligentes 

utilizando diagramas UML, que são orientados a objetos, o que facilita a compreensão por 

parte dos desenvolvedores de software. Além disso, é uma extensão do CommonKADS, que é 

uma das metodologias que obteve êxito em diversos projetos, principalmente na Europa, 

sendo uma metodologia baseada no modelo espiral de desenvolvimento, que permite 

replanejar estratégias em períodos iterativos para não exceder o cronograma e os custos. 
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3.2.1  Modelo de tarefas 

 

Inicialmente foi realizado um levantamento dos requisitos do sistema para definir as 

tarefas deste no Modelo de Tarefas. Esse modelo descreve todas as atividades a serem 

desempenhadas no sistema com as suas respectivas subtarefas para completar as 

funcionalidades. 

A avaliação das práticas específicas da área de Planejamento de Projeto tem o objetivo 

de alcançar as metas específicas. Essas metas específicas são identificadas como tarefas a 

serem executadas pelos agentes inteligentes, conforme mostra a Figura 3. As tarefas 

relacionadas à avaliação da prática específica são: Estabelecer Estimativas, Elaborar Plano de 

Projeto e Obter Comprometimento. Essas tarefas compreendem alcançar as metas específicas 

da área de planejamento de Projeto. 

 

 
Figura 3:  Modelo de tarefas e subtarefas para avaliar a prática específica. 

 
As estimativas são estabelecidas analisando o escopo do projeto que permite 

identificar os produtos de trabalho e as tarefas. Cada uma dessas tarefas é avaliada, 

determinando o esforço e o custo. Essa avaliação de estimativas é uma parte do processo do 

ciclo de desenvolvimento de um projeto que deve ser definido. A Figura 4 mostra o modelo 

de tarefas e subtarefas para atender à meta específica 1 (SG 1). As subtarefas para essa tarefa 

são: Estimar Escopo do Projeto, Estimar Produtos de Trabalho e Tarefas, Definir Ciclo de 

Vida e Estimar Esforço e Custo. 

 

 
Figura 4:  Modelo de tarefas e Subtarefas para a meta específica 1 (SG 1). 
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A Estimativa do Escopo do Projeto define as tarefas do Projeto, que devem ser 

organizadas em um cronograma. Cada uma dessas tarefas  deve ser analisada identificando os 

riscos envolvidos na sua execução e deve ser alocada para o funcionário para que possa ser 

executada. A Figura 5 mostra as subtarefas relacionadas à prática específica 1.1 (SP 1.1) : 

Dividir o Projeto em Tarefas, Estabelecer Cronograma, Identificar Risco, Alocar Tarefa ao 

Funcionário. 

 
 

Figura 5:  Modelo de tarefas e subtarefas para a prática específica 1.1 (SP 1.1). 

 

A prática específica 1.1 (SP 1.1) é implementada nas fase de planejamento por 

funcionalidade e da construção da lista de funcionalidade, que são fases do FDD, que divide o 

projeto em diversas funcionalidades. Cada funcionalidade é atribuída a um programador-líder 

que realiza o planejamento de cada funcionalidade, dividindo em diversas tarefas e 

identificando os seus riscos. A implementação da funcionalidade é atribuída para o 

programador mais adequado, que é selecionado baseado nos seus conhecimentos técnicos e 

experiências anteriores. Esse planejamento envolve também a avaliação da integração dos 

itens de desenvolvimento e a necessidade de aquisição de componentes externos (SHIA e 

OMAR, 2014). 

A Figura 6 mostra o relacionamento dessas subtarefas envolvidas na identificação do 

FDD em relação à prática específica 1.1: Dividir o Projeto em Funcionalidade, Dividir 

Funcionalidade em Tarefa, Planejar Funcionalidade, Identificar Risco, Alocar Funcionário, 

Identificar dependência de Funcionalidades, Avaliar Conhecimento Técnico, Identificar 

dependência de Tarefas. 
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Figura 6:  Modelo de tarefas e subtarefas do FDD em relação à prática específica 1.1(SP 1.1). 

 

A estimativa dos Produtos de Trabalho e Tarefas é realizada identificando qual é a 

abordagem técnica utilizada no Projeto, identifica a dependência entre as tarefas para definir o 

melhor sequenciamento e duração da tarefa, quais são os recursos disponíveis que podem ser 

alocados para executar a tarefa, dependendo de sua complexidade na execução. A Figura 7 

mostra as subtarefas relacionadas à prática específica 1.2 (SP 1.2): Identificar abordagem 

técnica do Projeto, Identificar dependência entre as Tarefas, Identificar Estimativa de 

Recursos, Identificar Complexidade da Tarefa. 

 

 
 

Figura 7: Modelo de tarefas e subtarefas para a prática específica 1. 2 (SP 1.2). 

 

No FDD, a prática específica 1.2 é implementada na fase de planejamento e design por 

funcionalidade, quando são identificadas as dependências existentes entre as funcionalidades, 

as complexidades e os riscos. É detalhada a modelagem de cada funcionalidade para facilitar a 

sua implementação (SHIA e OMAR, 2014). 

A Figura 8 mostra o relacionamento das tarefas e subtarefas envolvidas na 

identificação do FDD em relação à prática específica 1.2 (SP 1.2): Planejar Funcionalidade, 

Identificar dependência de Funcionalidades, definir estimativa de Funcionalidades, Identificar 

Complexidade, Identificar dependência de Tarefas, Identificar Risco. 
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Figura  8: Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD 

em relação à prática específica 1.2 (SP 1.2). 

 

O Ciclo de Vida de Desenvolvimento é formado por diversas fases que devem ser 

identificadas para estabelecer qual é o processo de desenvolvimento que será utilizado no 

Projeto. A Figura 9 mostra as subtarefas relacionadas à prática específica 1.3 (SP 1.3): 

Identificar fases do Ciclo de Vida. 

 

Figura 9:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 1.3 (SP 1.3). 

 

No FDD, o ciclo de vida é dividido em cinco fases: desenvolvimento do modelo geral, 

construção da lista de funcionalidade, planejamento por funcionalidade, design por 

funcionalidade e construção por funcionalidade. Essas fases permitem estimar os recursos e 

definir o escopo do planejamento (SHIA e OMAR, 2014). A Figura 10 mostra o modelo de 

tarefas envolvidas na identificação do FDD em relação ao SP 1.3: Identificar Fases do FDD. 

 

 

Figura 10:  Modelo de tarefas e subtarefas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 1.3(SP 1.3). 
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A Estimativa de Esforço e Custo é baseada no orçamento disponível para executar o 

projeto. A alocação desses recursos financeiros depende da avaliação das complexidades das 

tarefas, dos recursos de infraestrutura e pessoal disponível para executar essas tarefas, além da 

avaliação da necessidade de treinamento para execução dessas tarefas baseada na capacidade 

dos funcionários que foram alocados para essas tarefas. A Figura 11 mostra as subtarefas 

relacionadas à prática específica 1.4 (SP 1.4): Identificar Orçamento do Projeto, Avaliar Risco 

das Tarefas, Avaliar Treinamento, Avaliar Complexidade das Tarefas, Avaliar Capacidade 

dos Funcionários, Avaliar Recursos de Infraestrutura. 

 

 
Figura 11: Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 1.4 (SP 1.4). 

 

No FDD, a estimativa do esforço é baseada nas dependências das classes envolvidas, 

nas complexidades das funcionalidades a serem desenvolvidas, nos riscos para o 

desenvolvimento desse conjunto de funcionalidades (SHIA e OMAR, 2014). A Figura 12 

mostra as tarefas e subtarefas envolvidas na identificação FDD em relação ao SP 1.4: Avaliar 

Conhecimento Técnico, Avaliar Complexidade, Avaliar Risco. 

 

 
Figura 12:  Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 1.4 (SP 1.4). 

 

A Elaboração do Plano de Projeto envolve todo o planejamento de custos utilizando 

orçamentos, o sequenciamento e a organização das tarefas utilizando cronograma, identificar 

os possíveis riscos e complexidade na execução dessa tarefa, planejar a comunicação das 

informações e a participação dos integrantes da equipe do projeto, planejar os recursos 

envolvidos na execução das tarefas do Projeto e as necessidades de treinamento baseado nas 

habilidades e conhecimentos a serem utilizados na execução das atividades do Projeto. A 
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Figura 13 mostra as subtarefas relacionadas à meta específica 2 (SG 2): Estabelecer 

Orçamento e Cronograma, Identificar Risco, Planejar Gestão de Dados, Planejar Recursos, 

Planejar Habilidade e Conhecimento, Planejar participação do Stakeholder, Estabelecer Plano 

de Projeto. 

 

 
Figura 13:   Modelo de tarefas e subtarefas da meta específica 2 (SG 2). 

 

A elaboração do cronograma é realizada baseada nas atividades a serem desenvolvidas 

para atender às necessidades do Projeto, que está delimitado pelo seu escopo. Organizar as 

tarefas do cronograma baseados na dependência existente entre elas, para que possam ter um 

sequenciamento lógico com a menor duração. As estimativas de esforço relacionados aos 

funcionários que executarão essas tarefas e os custos envolvidos permitem elaborar o 

orçamento do projeto. A Figura 14 mostra as subtarefas relacionadas à prática específica 2.1 

(SP 2.1): Elaborar Cronograma, Elaborar Orçamento, Estimar Escopo do Projeto, Estimar 

Produtos de Trabalho e Tarefas, Avaliar dependência das Tarefas, Estimar Esforço e Custo. 

 

 
Figura 14:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 2.1 (SP 2.1). 

 

No FDD, a lista de funcionalidades é planejada, priorizada e implementada pelos 

programadores. Cada funcionalidade é estimada definindo as datas em que serão finalizadas e 

a duração de cada funcionalidade não deve ultrapassar duas semanas. Caso contrário, essa 

funcionalidade deverá ser replanejada pelo programador líder (SHIA e OMAR, 2014). A 

Figura 15 mostra o modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em 
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relação à prática específica 2.1 (SP 2.1): Organizar Funcionalidade, Estimar Funcionalidade, 

Identificar dependência de Funcionalidade, Identificar dependência de Tarefa. 

 

Figura 15:  Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 2.1 (SP 2.1). 

 

Os riscos das tarefas a serem executadas devem ser identificados, avaliando os 

impactos de sua ocorrência, com a necessidade de um plano de mitigação para contornar os 

problemas decorrentes, caso esses eventos ocorram.  A Figura 16 mostra as subtarefas 

relacionadas à prática específica 2.2 (SP 2.2): Avaliar Risco, Identificar Plano de Mitigação. 

 

 
Figura 16:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 2.2 (SP 2.2). 

 

No FDD, são identificados os riscos durante a fase do planejamento por 

funcionalidade. Mas não existem parametrizações das categorias dos riscos para determinar a 

probabilidade de ocorrência, priorização, análise de impacto desses riscos (SHIA e OMAR, 

2014). A Figura 17 mostra o modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do 

FDD em relação à prática específica 2.2 (SP 2.2): Identificar Risco. 
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Figura 17:  Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 2.2 (SP 2.2). 

 

A Gestão de Dados envolve a coleta dos dados que serão utilizados no projeto e 

estabelece quem podem acessar essas informações. A Figura 18 mostra as subtarefas 

relacionadas à prática específica 2.3 (SP 2.3): Identificar Coleta de Dados, Identificar Acesso 

de Dados. 

 

 

Figura 18:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 2.3 (SP 2.3). 

 

O Planejamento de Recursos aloca os funcionários nas tarefas a serem executadas, 

baseadas no Conhecimento Técnico que eles possuem. Deve disponibilizar uma infraestrutura 

adequada para que o funcionário possa realizar essas atividades. A Figura 19 mostra as 

subtarefas relacionadas à prática específica 2.4 (SP 2.4): Alocar Funcionário nas Tarefas, 

Avaliar Conhecimento Técnico do Funcionário e Alocar infraestrutura para o Funcionário. 

     
Figura 19:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 2.4 (SP 2.4). 

 

No FDD, durante o planejamento da funcionalidade, são estimadas as necessidades de 

alocar recursos humanos no time, os programadores mais capacitados são selecionados para 

executar as tarefas do projeto (SHIA e OMAR, 2014). A Figura 20 mostra o modelo de 
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tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática específica 2.4: 

Alocar Funcionário, Avaliar Conhecimento Técnico. 

 

 

Figura 20:  Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 2.4 (SP 2.4). 

 

O Planejamento de Habilidade e Conhecimento compreende a elaboração de um Plano 

de treinamento adequado para realizar uma tarefa. Identificar as necessidades de treinamento 

para capacitar os funcionários com os conhecimentos adequados para executar uma tarefa. O 

treinamento é elaborado baseado nas diferenças entre o conhecimento necessário da tarefa e 

os conhecimentos que o funcionário  já possui. A Figura 21 mostra as subtarefas relacionadas 

à prática específica 2.5 (SP 2.5): Identificar Treinamento para realizar a Tarefa, Identificar 

Conhecimento da Funcionário. 

 

Figura 21:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 2.5 (SP 2.5). 

 

A participação de uma parte interessada no projeto (Stakeholder) é baseada no papel a 

ser desempenhado no Projeto. O Stakeholder desempenhará diversas atividades do Projeto, 

dependendo do papel atribuído a ele. Essas atividades compõem as fases de um processo 

utilizado no projeto. A Figura 22 mostra as subtarefas relacionadas à prática específica 2.6: 

Identificar papéis do Funcionário, Relacionar papéis do Funcionário e Fases do Projeto. 
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Figiura 22:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 2.6 (SP 2.6). 

 

No FDD, o envolvimento do stakeholder é definido nas fases da criação do modelo 

geral e na construção da lista de funcionalidades, na qual são definidos os papéis a serem 

desempenhados nessas atividades (SHIA e OMAR, 2014). A Figura 23 mostra o modelo de 

tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática específica 2.6: 

Identificar papéis do funcionário no FDD, Relacionar papéis do Funcionário e Fases do FDD. 

 

 
Figura 23:  Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 2.6 (SP 2.6). 

 

Estabelecer o plano de projeto que foi definido e planejado envolve a implantação do 

Orçamento, do Cronograma, da Gestão de Dados, dos Treinamentos do projeto. A Figura 24 

mostra as subtarefas relacionadas à prática específica 2.7: Estabelecer Orçamento e 

Cronograma, Estabelecer Gestão de Dados e Estabelecer Treinamento. 

 

Figura 24:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 2.7 (SP 2.7). 

 

No FDD, é realizado um planejamento das funcionalidades a partir de um modelo 

geral. Esse modelo é uma visão geral da modelagem da solução, que é definido a partir da 

compreensão do domínio. A partir desse modelo é definida uma lista de funcionalidades que 
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são priorizadas, estimadas e atribuídas para os responsáveis que irão executar as atividades 

relacionadas ao desenvolvimento da funcionalidade (SHIA e OMAR, 2014). A Figura 25 

mostra as tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 2.7: Identificar Modelo Geral, Identificar Lista de Funcionalidade, Planejar 

Funcionalidade. 

 

Figura 25:  Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 2.7 (SP 2.7). 

 

O Comprometimento em um Projeto é baseado na negociação de tarefas e recursos 

disponíveis que possibilitem um comum acordo entre as partes interessadas. Os ajustes a 

serem realizados para isso envolve uma revisão do Plano de Projeto e a documentação dos 

acordos entre essas partes. A Figura 26 mostra as tarefas relacionadas à meta específica 3 (SG 

3): Revisar Plano de Projeto, Conciliar Tarefas, Obter Comprometimento com o Plano de 

Projeto. 

 

 

Figura 26:   Modelo de tarefas e subtarefas da meta específica 3 (SG 3). 

 

A Revisão do Plano de projeto envolve a revisão de todos os itens relacionados ao 

orçamento, cronograma, gestão de dados, treinamento, recursos e tarefas. A Figura 27 mostra 
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as tarefas relacionadas à prática específica 3.1 (SP 3.1): Revisar Orçamento e Cronograma, 

Revisar Gestão de Dados, Revisar Treinamento, Revisar Recursos, Revisar Tarefas. 

 

 
Figura 27:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 3.1 (SP 3.1). 

 

No FDD, o programador líder seleciona as funcionalidades a serem desenvolvidas. 

Caso tenha dúvida de alguma funcionalidade ou tenha alguma mudança de requisito, é 

realizado um replanejamento com os especialistas do domínio e, se necessário, são revisados 

o modelo geral, a lista e o planejamento das funcionalidades (SHIA e OMAR, 2014). A 

Figura 28 mostra o modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em 

relação à prática específica 3.1: Planejar Funcionalidade, Revisar Modelo Geral, Revisar Lista 

de Funcionalidade. 

 

 

Figura 28:  Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 3.1 (SP 3.1). 

 

A Conciliação das tarefas ocorre com o ajuste de recursos necessários para executar 

uma determinada tarefa, que pode demandar a contratação de novos profissionais ou a 

aquisição de novos equipamentos que influenciam no orçamento do projeto, que deve ser 

ajustado também. A Figura 29 mostra o modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 

3.2 (SP 3.2): Ajustar recursos, Ajustar Orçamento e Cronograma. 
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Figura 29:  Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 3.2 (SP 3.2). 

 

No FDD, as funcionalidades são distribuídas pelos programadores líderes, que 

atribuem a implementação a um determinado programador. O plano do projeto é ajustado pelo 

programador líder conforme a necessidade das demandas das atividades (SHIA e OMAR, 

2014). A Figura 30 mostra o modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do 

FDD em relação à prática específica 3.2: Planejar Funcionalidade, Alocar Funcionário.  

  

 

 

 

Figura 30:  Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 3.2 (SP 3.2). 

 

O comprometimento do Plano de Projeto deve ser realizado formalmente, geralmente 

com assinaturas dos documentos relacionados ao Plano de Projeto, evitando obter apenas um 

comprometimento informal entre as partes interessadas. A Figura 31 mostra o modelo de 

tarefas e subtarefas da prática específica 3.3 (SP 3.3): Assinar documentos do Plano de 

Projeto. 

 

Figura 31: Modelo de tarefas e subtarefas da prática específica 3.3 (SP 3.3). 
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No FDD, a lista de funcionalidade é planejada pelo programador líder, que distribui as 

atividades para os programadores, que estão comprometidos em finalizar as suas atividades. A 

lista de funcionalidades a ser desenvolvida é priorizada com os stakeholders relevantes. 

(SHIA e OMAR, 2014). A Figura 32 mostra o modelo de tarefa e subtarefa envolvidas na 

identificação do FDD em relação à prática específica 3.3 (SP 3.3). 

 

 

Figura 32:  Modelo de tarefas e subtarefas envolvidas na identificação do FDD em relação à prática 

específica 3.3 (SP 3.3). 

3.2.2  Modelo de Organização 

 

O Modelo de Organização contém as hierarquias dos papéis dos agentes e os grupos 

de papéis. O Sistema multiagentes é uma unidade organizacional da área de Processo de 

Planejamento de Projeto dentro do ambiente CMMI. Nessa unidade estão os agentes 

representados pelos seus papéis e relacionamentos. O papel “Agente Controlador” se 

relaciona com os papéis “Agente de Práticas Específicas”,  “Agente de Relatório”, “Agente de 

Documento”, “Agente de Mapeamento”. O papel “Agente FDD” se relaciona com o “Agente  

Programador Líder”, “Agente Stakeholder”. O papel “Agente de Mapeamento” se relaciona 

com o “Agente de Documento” e o “Agente de Relatório”. O papel “Agente de Documento” 

se relaciona com o “Agente de Relatório”. O papel de “Agente Pilha” comunica-se com o 

“Agente Programador Líder”, “Agente de Stakeholder”, “Agente de Práticas Específicas”, 

“Agente Controlador” e “Agente FDD”. O modelo da organização dos agentes e o 

relacionamento existente entre eles estão representados na Figura 33. 
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Figura 33:  Modelo de Organização do Sistema Multiagente. 

 

3.2.3  Modelo de agentes 

 

O modelo de agentes define os agentes responsáveis em executar os papéis, os 

objetivos, a entrada de dados, as condições de ativação do agente e os tipos de informações 

disponíveis. Os detalhes com os objetivos e características de cada agente estão listados 

abaixo com os respectivos modelos de agentes. 

 

Agente de Práticas Específicas - APE 

 

Descrição: Auxilia na validação das práticas específicas da área de processo de Planejamento 

de Projeto. 

Objetivo: Identificar se satisfaz uma prática específica da área de processo de Planejamento 

de Projeto. 

Parâmetros de entrada: Definição do FDD  em relação às práticas específicas do CMMI. 

Condição de ativação: A definição do FDD está de acordo com a prática específica do 

CMMI. 
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Condição de finalização: Finalização de itens a serem validados. 

Descrição: O agente de Práticas Específicas monitora uma pilha de definições do FDD em 

relação a essas práticas específicas, identificando e notificando quais itens satisfazem ou não 

uma prática específica. 

Informação associada: Definições das práticas específicas do CMMI. 

 

A Figura 34 apresenta o modelo do Agente de Práticas Específicas que tem os 

comportamentos para carregar as práticas específicas a partir das definições existentes na 

ontologia (método carrega), utilizando essas definições para avaliar essas práticas (método 

verifica) e obter a lista de práticas específicas satisfeitas (método getListaSatisfeita) e não 

satisfeitas (método getLista). 

 

  Figura 34:  Modelo do Agente Inteligente de Práticas Específicas. 

 

Agente de FDD – AF 

 

Descrição: Auxilia na identificação das características do FDD. 

Objetivo: Identificar as principais características do FDD a serem utilizadas na avaliação das 

práticas específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI 

Parâmetros de Entrada: Solicitações de empilhamento das características do FDD realizada 

pelo Agente Controlador. 

Condição de Ativação: Solicitações para identificar características do FDD em relação ao 

CMMI. 

Condição de Finalização: Finalização do empilhamento das características do FDD. 



49 
 

 

Descrição: O agente recebe solicitações para empilhar as características do FDD em relação 

às práticas específicas do CMMI. Inicia o empilhamento das suas principais características. 

Ao finalizar o empilhamento, notifica o agente Controlador. 

Informação associada: Descrições sobre as características do FDD. 

 A Figura 35 apresenta o Modelo do Agente FDD que empilha as características do 

FDD utilizando as informações da ontologia CMMI/FDD (método empilha). 

 

 

  Figura 35:  Modelo do Agente Inteligente FDD. 

 

Agente de Relatório – AR 

 

Descrição: Exibe uma descrição sobre os itens da prática específica que foram satisfeitos ou 

não satisfeitos.  

Objetivo: Exibir uma descrição resumida dos resultados da avaliação dessas práticas 

específicas. 

Parâmetros de Entrada: Avaliação do FDD em relação às Práticas Específicas do CMMI. 

Condição de Ativação: Relatórios sobre os resultados da avaliação das práticas específicas. 

Descrição: O agente recebe uma solicitação de resultado de avaliação de uma prática 

específica. Identifica se o resultado é uma prática específica satisfeita ou não satisfeita. Exibe 

uma descrição sobre o resultado da avaliação da prática específica. 

Condição de Finalização: Finalização da avaliação das práticas específicas. 

Informação associada: Descrição dos itens relacionados às práticas específicas da área de 

Planejamento de Projeto do CMMI. 

 

 A Figura 36 apresenta o modelo do agente de Relatório que permite visualizar os 

Resultados da avaliação da prática específica (método visualizaRelatorio), exibe a descrição 

dos itens da prática específica não satisfeita (método exibePraticaNaoSatisfeita), exibe a 
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descrição dos itens da prática específica satisfeita (método exibePraticaSatisfeita), exibe os 

itens das práticas específicas satisfeitas (método exibeRelatorio). 

 

 

Figura 36:  Modelo do Agente Inteligente de Relatório. 

 

Agente Programador Líder – APL 

 

Descrição: Auxilia na identificação das atividades realizadas pelo Programador Líder. 

Objetivo: Identificar as atividades executadas pelo Programador Líder 

Parâmetros de Entrada: Solicitações de atividades executadas pelo Programador Líder. 

Condição de Ativação: Atividades que são desempenhadas pelo Programador Líder. 

Descrição: O agente recebe solicitações de atividades desempenhadas pelo Programador 

Líder no Projeto FDD. Empilhar essa atividade que será utilizada na validação das práticas 

específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI. 

Condição de Finalização: Finalização do empilhamento que descreve o FDD em relação às 

práticas específicas. 

Informação associada: Definições das atividades desempenhadas pelo Programador Líder no 

projeto FDD. 

  

A Figura 37 mostra o Modelo do Agente do Programador Líder que estima as Tarefas 

(método estimaTarefa), identifica os Riscos relacionados à Tarefa (método identificaRisco), 

avalia os Riscos identificados (método analisaRisco), identifica as Funcionalidades existentes 

no Projeto (método identificaFuncionalidade), identifica a Dependência entre as 

Funcionalidades (método identificaDependenciaFuncionalidade), analisa a Complexidade da 

Tarefa (método analisaComplexidade), organiza os itens do Cronograma (método 

organizaCronograma), planeja as Funcionalidades (método PlanejaFuncionalidade), identifica 
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a gestão de dados (método gerenciaDados), atribui as tarefas a serem executadas (método 

atribuiTarefa), acompanha o andamento das tarefas (método acompanhaStatusTarefa) 

 

 

Figura 37:  Modelo do Agente Inteligente do Programador Líder. 

 

Agente Stakeholder – AS 

 

Descrição: Auxilia na identificação das atividades desempenhadas pelo Stakeholder. 

Objetivo: Identificar as atividades executadas pelo Stakeholder no Projeto. 

Parâmetros de Entrada: Solicitações de atividades executadas pelo Stakeholder 

Condição de Ativação: Atividades que são desempenhadas pelo Stakeholder. 

Descrição: O agente recebe solicitações de atividades desempenhadas no Projeto FDD. Se a 

atividade está associada ao Stakeholder, empilhar essa atividade que será utilizada na 

validação das práticas específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI. 

Condição de Finalização: Finalização do empilhamento que descreve o FDD em relação às 

práticas específicas. 

Informação associada: Definições das atividades desempenhadas pelo Stakeholder no 

projeto FDD. 

  

A Figura 38 mostra o modelo do Agente Inteligente Stakeholder, que identifica a 

atividade realizada pelo Stakeholder no projeto (método participação). 
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Figura 38:  Modelo do Agente Inteligente Stakeholder. 

 

Agente de Mapeamento – AM 

 

Descrição: Auxilia no mapeamento entre os conceitos existentes nas práticas específicas da 

área de Planejamento de Projeto do CMMI e as seções da documentação do Planejamento de 

Projeto que implementam essas práticas. 

Objetivo: Identificar seções de documentações que contenham a implementação das práticas 

específicas. 

Parâmetros de Entrada: Itens relacionados às práticas específicas da área de Planejamento 

de Projeto do CMMI. 

Condição de Ativação: Mapear uma prática específica em relação a uma documentação de 

Planejamento de Projeto. 

Descrição: O agente recebe uma solicitação para mapear um item da prática específica. 

Identifica a relação existente entre os itens de uma prática específica e os itens da 

documentação. Solicita as seções da documentação referente a essas práticas específicas. 

Condição de Finalização: Finalização da avaliação do FDD em relação às práticas 

específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI. 

Informação associada: Definições das práticas específicas da área de Planejamento de 

Projeto do CMMI e das seções da documentação. 

 

 A Figura 39 mostra o agente Inteligente de Mapeamento, que mapeia um item da 

prática específica e as seções da documentação, que implementa essas práticas (método 

mapear), exibe os resultados do mapeamento de todos os itens das práticas (método 

exibeMapeamento). 
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Figura 39:  Modelo do Agente Inteligente de Mapeamento. 

 

 

Agente de Documento - AD 

 

Descrição: Exibe as seções de um documento de Planejamento de Projeto. 

Objetivo: Exibir as seções de um documento. 

Parâmetros de Entrada: Solicitações para exibir uma seção da documentação. 

Condição de Ativação: Seção solicitada existe na documentação. 

Descrição: O agente recebe uma solicitação para exibir uma seção da documentação, 

identifica a seção correspondente e exibe o resultado. 

Condição de Finalização: Finalização da avaliação do FDD em relação às práticas 

específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI. 

Informação associada: Definições das seções da documentação. 

  

Os agentes de Documentos são divididos em: Plano de Projeto, Lista de 

Funcionalidade, Gestão de Dados, Gestão de Treinamento e Gestão de Risco 

A Figura 40 mostra o modelo do Agente de Plano de Projeto que contém diversas 

seções que descrevem: as funcionalidades do Projeto (método exibeSecaoFuncionalidade), os 

detalhes do Domínio do Projeto (método exibeSecaoDominio), os detalhes dos Diagramas 

utilizados na modelagem do projeto (método exibeSecaoDiagramas), o escopo do projeto 

descrevendo as suas restrições (método exibeSecaoRestricao), as estimativas de custo e 

planejamento das Funcionalidades (método exibeSecaoEstimativaCustoFuncionalidade), as 

estimativas do custo do Equipamento (método exibeSecaoEstimativaCustoEquipamento), os 

conhecimentos técnicos e habilidades dos integrantes da equipe do projeto (método 

exibeSecaoMembrosProjeto).  
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Figura 40:  Modelo do Agente Inteligente de Plano de Projeto. 

 

A Figura 41 mostra o modelo do agente inteligente de Lista de Funcionalidade que 

exibe as seções dos documentos que descrevem: o relacionamento entre as funcionalidades 

(método exibeSecaoFuncionalidadePrincipal), os documentos que contêm detalhes do 

planejamento e o acompanhamento das funcionalidades (exibeSecaoDocumento), os detalhes 

da implementação das funcionalidades (exibeSecaoClasse). 

 

 

Figura 41:  Modelo do Agente Inteligente de Lista de Funcionalidade. 

 

A Figura 42 mostra o Modelo do Agente Inteligente de Gestão de Dados que exibe a 

seção do documento relacionado à Gestão de Dados (método exibeGestaoDados). 
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Figura 42:  Modelo do Agente Inteligente da Gestão de Dados. 

 

A Figura 43 mostra o modelo do Agente Inteligente de Gestão de Treinamento que 

exibe a seção que contém o planejamento de treinamento dos funcionários (método 

exibeFuncionalidadeTreinamento). 

 

 

 

Figura 43:  Modelo do Agente Inteligente Gestão de Treinamento. 

 

A Figura 44 mostra o modelo do Agente Inteligente de Gestão de Risco que exibe a 

Seção dos Detalhes do Risco (método exibeSecaoRisco) e a seção com os detalhes do Plano 

de Mitigação. 
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Figura 44:  Modelo do Agente Inteligente de Gestão de Risco. 

 

PilhaAgente – Agente PA 

 

Descrição: É uma pilha que contém as definições a serem utilizadas na avaliação das práticas 

específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI. 

Objetivo: Armazenar itens utilizados na avaliação das práticas específicas da área de 

Planejamento de Projeto do CMMI. 

Parâmetros de Entrada: Definições do FDD relacionado às práticas específicas do CMMI. 

Condição de Ativação: Empilhar ou desempilhar uma definição de FDD relacionado à 

prática específica do CMMI. 

Descrição: O agente recebe uma solicitação para empilhar/desempilhar uma definição do 

topo da pilha para ser utilizada na avaliação das práticas específicas do CMMI. 

Informação Associada: Definições do FDD relacionados às práticas específicas do CMMI. 

  

A Figura 45 mostra o modelo do agente inteligente PilhaAgente que empilha (método 

empilha) /desempilha (método desempilha) um item referente à definição do FDD relacionado 

à prática específica do CMMI, seleciona um item do topo da pilha (selecionaTopo), verifica 

se a pilha está vazia (método vazio). 



57 
 

 

 

Figura 45:  Modelo do Agente Inteligente de PilhaAgente. 

 

3.2.4  Modelo de Comunicação 

 

O modelo de comunicação descreve as interações que ocorrem no sistema. A 

comunicação entre os agentes é representada em um diagrama de sequência da UML e as 

transições de estados que ocorrem durante o processamento realizado pelo agente são 

representadas em um diagrama de Transição de Estados. 

A Figura 46 mostra a comunicação entre os agentes para solicitar a verificação das 

práticas específicas. O Fluxo das chamadas da comunicação entre os agentes é descrita a 

seguir: 

 

1 – O Agente Controlador solicita o empilhamento das definições do FDD em relação 

às práticas específicas da área de Planejamento de Projeto. 

2 – O Agente FDD retorna uma pilha contendo as definições do FDD solicitadas. 

3 – O Agente Controlador solicita o carregamento das definições das práticas 

específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI ao Agente de Práticas Específicas. 

4 – O Agente de Práticas Específicas carrega as definições das práticas específicas do 

CMMI em uma pilha. 

5 – O Agente Controlador solicita o item que está no topo da pilha de definições para 

que seja avaliada. 

6 – O Agente PilhaAgente retorna o item solicitado da pilha. 

7 – O agente Controlador solicita a validação da definição para o agente de Práticas 

Específicas. 
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8 – O agente de Práticas Específicas valida o item de acordo com as práticas 

específicas. 

9 – O agente desempilha o item da pilha. 

10 – Se existir item na Pilha, retornar para o passo 7. 

 

A Figura 47 mostra a comunicação entre os agentes para exibir o resultado da 

avaliação do FDD em relação a uma prática específica da área de Planejamento de Projeto do 

CMMI. O Fluxo das chamadas da comunicação entre os agentes é descrito a seguir: 

 

1 – O Agente Controlador solicita a exibição dos resultados dos itens avaliados na 

prática específica. 

2 – O Agente de Relatório seleciona um item da lista de resultados de práticas 

específicas que não foram satisfeitas. 

3 – O Agente de Relatório exibe a descrição do item que não satisfaz a prática 

específica. 

4 – Se tiver mais algum item na lista de resultados de predicados de práticas 

específicas que não foram satisfeitas, retornar para o passo 2. 

5 – O Agente de Relatório seleciona um item da lista de resultados de práticas 

específicas que foram satisfeitas. 

6 – O Agente de Relatório exibe a descrição do item que satisfaz a prática específica. 

7 – Se tiver mais algum item na lista de resultados de predicados de práticas 

específicas que não foram satisfeitas, retornar para o passo 5. 
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Figura 46:  Diagrama de Sequência da Validação da Prática Específica. 

 

A Figura 48 mostra a comunicação entre os agentes para mapear as práticas 

específicas do CMMI em relação às seções de documentações da Lista de Funcionalidade. O 

fluxo das chamadas da comunicação entre os agentes é descrita a seguir: 

1 – O agente Controlador solicita o Mapeamento das práticas específicas em relação 

ao documento de Lista de Funcionalidade. 

2 – O agente de Mapeamento seleciona um item da lista das Práticas Específicas. 

3 – O agente de Mapeamento solicita a seção do documento referente à prática 

específica. 

4 – O agente Lista de Funcionalidade exibe a seção da documentação solicitada. 

5 – Se tiver itens na lista de Prática Específica, retornar para o passo 2. 
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Figura 47:  Diagrama de Sequência dos resultados da avaliação das Práticas Específicas.  

 

 

Figura 48:  Diagrama de sequência do Mapeamento das práticas específicas em relação à Lista 

de Funcionalidade.  
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A Figura 49 mostra a comunicação entre os agentes para mapear as práticas 

específicas em relação às seções de documentações do Plano de Projeto. O fluxo das 

chamadas da comunicação entre os agentes é descrita a seguir: 

1 – O agente Controlador solicita o Mapeamento das práticas específicas em relação 

ao documento de Plano de Projeto. 

2 – O agente de Mapeamento seleciona um item da lista das Práticas Específicas. 

3 – O agente de Mapeamento solicita a seção do documento referente à prática 

específica ao Agente de Plano de Projeto. 

4 – O agente de Plano de Projeto exibe a seção da documentação solicitada. 

5 – Se tiver itens na lista de Prática Específica, retornar para o passo 2. 

 

 

Figura 49:  Diagrama de sequência do Mapeamento das práticas específicas em relação ao Plano de 

Projeto. 
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A Figura 50 mostra a comunicação entre o agente FDD, que solicita as atividades 

desempenhadas pelo Programador Líder ao planejar as tarefas relacionadas a uma 

funcionalidade. O fluxo da comunicação entre os agentes:  

1 – O agente FDD solicita uma estimativa de Tarefa ao agente Programador Líder. 

2 – O agente Programador Líder solicita ao agente PilhaAgente para empilhar uma 

atividade da estimativa de Tarefa.  

3 – O agente PilhaAgente empilha o item solicitado pelo Programador Líder. 

4 – O agente FDD solicita uma análise da Complexidade de uma Tarefa ao agente 

Programador Líder. 

5 – O agente Programador Líder solicita ao agente PilhaAgente para empilhar uma 

atividade da análise da Complexidade de uma Tarefa.  

6 – O agente PilhaAgente empilha o item solicitado pelo Programador Líder. 

7 – O agente FDD solicita a atribuição de uma tarefa ao funcionário para o agente 

Programador Líder. 

8 – O agente Programador Líder solicita ao agente PilhaAgente para empilhar uma 

atividade de alocação de tarefa ao funcionário.  

9 – O agente PilhaAgente empilha o item solicitado pelo Programador Líder. 

10 – O agente FDD solicita o planejamento de uma Funcionalidade ao Agente 

Programador Líder. 

11 – O agente Programador Líder solicita ao agente PilhaAgente para empilhar a 

atividade relacionada ao planejamento da Funcionalidade. 

12 – O agente PilhaAgente empilha o item solicitado pelo Programador Líder. 

A Figura 51 mostra a comunicação entre o agente FDD e as atividades desempenhadas 

pelo Programador Líder, que elabora um cronograma e acompanha o andamento das tarefas. 

O fluxo da comunicação entre os agentes: 

1 – O agente FDD solicita a organização das tarefas no Cronograma ao agente 

Programador Líder. 

2 – O agente Programador Líder solicita o empilhamento da organização das tarefas ao 

agente PilhaAgente. 

3 – O agente PilhaAgente empilha o item solicitado pelo Programador Líder. 

4 – O agente FDD solicita o acompanhamento das tarefas ao agente Programador 

Líder. 

5 – O agente Programador Líder solicita o empilhamento do acompanhamento das 

tarefas ao agente PilhaAgente. 
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6 – O agente Programador Líder solicita o empilhamento do acompanhamento das 

tarefas ao agente PilhaAgente. 

7 – O agente PilhaAgente empilha o item solicitado pelo Programador Líder. 

 

 

 

Figura 50:  Diagrama de sequência do Planejamento e Estimativa de Tarefas realizada pelo agente 

Programador Líder. 

 

A Figura 52 mostra a comunicação entre o agente FDD e o agente Programador Líder, 

que identifica e analisa os riscos do Projeto. O fluxo da comunicação entre os agentes: 

1 – O agente FDD solicita a identificação do Risco para o agente Programador Líder. 

2 – O agente Programador Líder solicita o empilhamento da identificação do Risco ao 

agente PilhaAgente. 

3 – O agente PilhaAgente empilha o item solicitado pelo agente Programador Líder. 

4 – O agente FDD solicita a análise do Risco para o agente Programador Líder. 

5 – O agente Programador Líder solicita o empilhamento da análise do Risco ao 

agente PilhaAgente. 

6 – O agente PilhaAgente empilha o item solicitado pelo agente Programador Líder. 
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Figura 51:  Diagrama de Sequência das atividades realizadas pelo Agente Programador Líder para 

organizar e acompanhar as tarefas do cronograma. 

 

 

Figura 52:  Diagrama de sequência das atividades realizadas pelo Programador Líder na identificação e 

análise de riscos. 

 

A Figura 53 mostra a comunicação entre o agente FDD e a participação do agente 

Stakeholder no Projeto. O fluxo da comunicação entre os agentes: 

1 – O agente FDD solicita a participação ao agente Stakeholder. 

2 – O agente Stakeholder solicita o empilhamento da participação do Stakeholder ao 

agente PilhaAgente. 
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3 – O agente PilhaAgente empilha o item solicitado pelo agente Stakeholder. 

 

 

Figura 53:  Diagrama de sequência da participação do Stakeholder. 

 

A Figura 54 mostra a comunicação entre os agentes para mapear as práticas 

específicas em relação às seções da documentação da Gestão de Dados. O fluxo das chamadas 

da comunicação entre os agentes é descrita a seguir: 

1 – O agente Controlador solicita o Mapeamento das práticas específicas em relação 

ao documento de Gestão de Dados. 

2 – O agente de Mapeamento seleciona um item da lista das Práticas Específicas. 

3 – O agente de Mapeamento solicita a seção do documento referente à prática 

específica ao Agente de Gestão de Dados. 

4 – O agente de Gestão de Dados exibe a seção da documentação solicitada. 

5 – Se tiver itens na lista de Prática Específica, retornar para o passo 2. 

 

A Figura 55 mostra a comunicação entre os agentes para mapear as práticas 

específicas em relação às seções da documentação da Gestão de Treinamento. O fluxo das 

chamadas da comunicação entre os agentes é descrito a seguir: 

1 – O agente Controlador solicita o Mapeamento das práticas específicas em relação 

ao documento de Gestão de Treinamento. 

2 – O agente de Mapeamento seleciona um item da lista das Práticas Específicas. 

3 – O agente de Mapeamento solicita a seção do documento referente à prática 

específica ao Agente de Gestão de Treinamento. 

4 – O agente de Gestão de Treinamento exibe a seção da documentação solicitada. 

5 – Se tiver itens na lista de Prática Específica, retornar para o passo 2. 
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Figura 54:  Diagrama de sequência do Mapeamento das práticas específicas em relação ao documento 

de Gestão de Dados. 

 

 

Figura 55:  Diagrama de sequência do Mapeamento das práticas específicas em relação ao documento 

de Gestão de Treinamento. 

 

A Figura 56 mostra a comunicação entre os agentes para mapear as práticas 

específicas em relação às seções da documentação da Gestão de Risco. O fluxo das chamadas 

da comunicação entre os agentes é descrita a seguir: 

1 – O agente Controlador solicita o Mapeamento das práticas específicas em relação 

ao documento de Gestão de Risco. 

2 – O agente de Mapeamento seleciona um item da lista das Práticas Específicas. 

3 – O agente de Mapeamento solicita a seção do documento referente à prática 

específica ao Agente de Gestão de Risco. 
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4 – O agente de Gestão de Risco exibe a seção da documentação solicitada. 

5 – Se tiver itens na lista de Prática Específica, retornar para o passo 2. 

 

 

Figura 56:  Diagrama de sequência do Mapeamento das práticas específicas em relação ao documento 

de Gestão de Risco. 

 

A Figura 57 mostra o diagrama de transição de estado relacionado à prática específica 

do CMMI. Existem dois estados: não satisfeita e satisfeita. Se todos os itens forem satisfeitos, 

então a prática específica não satisfeita torna-se uma prática satisfeita. 

 

Figura 57:  Diagrama de Transição de estado da Prática Específica.  
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3.2.5  Modelo do Conhecimento 

 
O Modelo do Conhecimento utilizado pelo sistema multiagentes é uma ontologia que 

permite definir os principais conceitos e o relacionamento entre eles. Essa ontologia foi 

implementada utilizando o Protegé. Para visualizar a ontologia foi utilizada a ferramenta 

TGVizTab.  

O Sistema multiagentes utiliza duas ontologias: a ontologia CMMI/FDD e a ontologia 

dos Documentos do Planejamento de Projeto. A ontologia CMMI/FDD contém práticas 

específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI e as características do FDD 

relacionadas a essas práticas específicas. A ontologia dos Documentos do Planejamento de 

Projeto definem os conceitos utilizados na elaboração do documento. 

A Figura 58 mostra os principais conceitos identificados nas práticas específicas da 

área de Planejamento de Projeto do CMMI e do FDD: Tarefa, Risco, Projeto, Conhecimento 

Técnico, Equipamento, Complexidade, Status, Funcionário, Funcionalidade, Metodologia, 

Fase, Nível de Acesso. 

Cada um desses conceitos é descrito por: 

 Tarefa representa uma atividade a ser executada durante o projeto.  

 Risco representa a possibilidade de ocorrência de um evento que pode causar 

impactos no projeto (JALOTE 1999).  

 Projeto é um plano com escopo, cronograma, orçamento, gerenciamento de 

riscos e comprometimento e aprovação de todos os participantes.  

 Conhecimento Técnico representa um conhecimento técnico referente a 

alguma área a ser utilizada no projeto.  

 Equipamento representa a infraestrutura utilizada no projeto.  

 Complexidade representa o nível de dificuldade em executar uma determinada 

tarefa ou executar um plano de mitigação de risco.  

 Status representa o estado atual de uma tarefa ou risco.  

 Funcionário é um membro do projeto.  

 Funcionalidade representa um valor de negócio para o cliente.  

 Metodologia representa um conjunto de fases para realizar um determinado 

trabalho.  

 Fase é uma etapa de uma metodologia.  
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 Nível de acesso representa a acessibilidade que um funcionário possui em 

relação a uma tarefa ou projeto. 

 

 

Figura 58:  Visão Geral da relação dos conceitos da ontologia CMMI/FDD. 

 

A Figura 59 mostra a relação dos predicados da ontologia do CMMI/FDD. Os 

predicados são: Cronograma, Orçamento do Funcionário, Orçamento da Tarefa, Orçamento 

do Projeto, Tarefas do Projeto, Complexidade da Tarefa, Status da Tarefa, Tarefa do 
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Funcionário, Risco da Tarefa, Conhecimento Técnico do Funcionário, Status do Risco, 

Complexidade do Risco, Equipamento do Funcionário, Orçamento do Equipamento, Plano de 

Treinamento, Tarefas da Funcionalidade, Fases da Metodologia, Metodologia do Projeto, 

Dependência das Funcionalidades, Plano de Gerenciamento de Dados, Revisão do Projeto, 

Dependência das Fases. 

Os predicados são descritos por: 

 Cronograma representa o planejamento das tarefas a serem executadas pelo 

funcionário e os riscos associados a essas tarefas.  

 Orçamento do Funcionário representa o valor de cada funcionário.  

 Orçamento da Tarefa representa o custo associado à execução de uma tarefa.  

 Orçamento do Projeto representa o custo das tarefas, dos funcionários e da 

infraestrutura utilizada no Projeto.  

 Tarefas do Projeto representam o conjunto de tarefas a serem executadas em 

um projeto.  

 Complexidade da Tarefa representa o nível de dificuldade em executar uma 

determinada tarefa.  

 Status da Tarefa representam o estado atual de uma determinada tarefa.  

 Tarefa do Funcionário representa a tarefa a ser executada pelo funcionário.  

 Conhecimento técnico do Funcionário representa o domínio técnico de um 

determinado assunto pelo funcionário.  

 Dependência das funcionalidades representa a dependência existente entre as 

funcionalidades.  

 Tarefas da Funcionalidade é o conjunto de tarefas que serão implementadas 

para executar uma determinada funcionalidade.  

 Risco da Tarefa representa o risco avaliado para uma tarefa.  

 Status do Risco representa o estado atual de um determinado risco.  

 Complexidade do Risco representa o nível de dificuldade em mitigar um 

risco.  

 Equipamento do Funcionário representa a infraestrutura que é utilizada pelo 

funcionário.  

 Orçamento do Equipamento representa o valor de um determinado 

equipamento.  
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 Plano de treinamento é o planejamento do treinamento técnico de algum 

funcionário.  

 Fases da metodologia é o conjunto de fases que pertencem a uma 

metodologia.  

 Metodologia do Projeto é a metodologia que será utilizada no projeto.  

 Dependência das fases representa o nível de dependência existente entre as 

fases da metodologia. 

 Plano de gerenciamento de dados representa o nível de acesso aos dados de 

cada um dos funcionários.  

 Revisão do projeto representa os itens revisados pelo projeto.  

 

 

Figura 59:  Visão Geral da relação dos predicados da ontologia CMMI/FDD. 

 

A Figura 60 mostra os conceitos utilizados na modelagem da ontologia dos 

Documentos do Planejamento de Projeto. Os conceitos utilizados são descritos por: 

 Projeto é implementado por um conjunto de pacotes. 
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 Pacote contém um conjunto de classes.  

 Classes descrevem conceitos que são utilizados para compreender o domínio 

do problema. 

 Diagramas é a representação da modelagem das classes. 

 Funcionalidade representa um valor para o cliente. 

 Atividades de treinamento para executar uma funcionalidade. 

 Risco representa a possibilidade de ocorrência de um evento que pode causar 

impactos no projeto (JALOTE 1999).  

 Planos de mitigação representa o planejamento para contornar os riscos 

identificados. 

 Teste unitário representa os testes realizados em uma funcionalidade. 

 Complexidade representa a complexidade de uma funcionalidade. 

 Grupo representa um conjunto de funcionalidades. 

 Fase representa uma etapa da metodologia do Projeto. 

 Orçamento é realizado com estimativas do esforço a ser utilizado para o 

desenvolvimento das funcionalidades, os equipamentos alocados para cada 

funcionário e as estimativas do tratamento do risco.  

 Revisão dos documentos utilizados no Planejamento do Projeto. 

 Funcionário é o membro do Projeto. 

 Nível de acesso para as documentações do Projeto. 

 Participação das atividades desempenhadas pelo funcionário. 

 Domínio compreende o escopo do Projeto. 

 Plano de Gerenciamento de Dados planeja o nível de acesso dos funcionários 

às documentações. 

 Documentações relacionadas ao desenvolvimento de uma funcionalidade. 
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Figura 60:  Visão Geral da relação dos conceitos da ontologia dos Documentos do Planejamento de 

Projeto. 

 

3.3  Implementação do Sistema Multiagente 

 
Os agentes inteligentes do Sistema Multiagente foram implementados em JADE, que é 

um framework de desenvolvimento para agentes compatível com Java. A base de 

conhecimento utilizado pelos agentes foi gerado utilizando o plug-in Ontology Bean 

Generator, que gera as classes em Java relacionadas a uma ontologia modelada no Protegé. 

A implementação dos agentes inteligentes foi realizado herdando da classe Agent, que 

é uma classe de agente do Jade. Os conceitos da ontologia herdam da classe Concept e os 

Predicados herdam da classe Predicate.  

A Figura 61 mostra o Diagrama de Atividade que representa a implementação da 

Validação das Práticas Específicas. Os passos utilizados no fluxograma são:  
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1 – Empilhar as definições do FDD em relação às Práticas Específicas do CMMI na 

Pilha do FDD. Essas definições estão contidas na ontologia do CMMI/FDD. 

2 – Adicionar as definições das Práticas Específicas da área de Planejamento de 

Projeto na Lista de Práticas Específicas. Essas definições estão contidas na ontologia 

CMMI/FDD. 

3 – Selecionar item que está no topo da Pilha do FDD. 

4 – Selecionar item da lista de Práticas Específicas. 

5 – Verificar se o item do FDD satisfaz a Prática Específica. 

 5.1. Se o item satisfaz, adicionar o item na Lista de Práticas Específicas 

satisfeitas. 

 5.2 Se o item não satisfaz, adicionar o item na Lista das Práticas Específicas 

não satisfeitas. 

6 – Se existir item na Lista de Práticas Específicas, retornar para o passo 4. 

7 – Remover o item da Pilha do FDD. 

8 – Se existir item na Pilha do FDD, retornar para o passo 3. 

A Figura 62 mostra o Diagrama de Atividade do Mapeamento das Práticas Específicas 

em relação às seções das documentações. Os passos utilizados no fluxograma são: 

1 – Selecionar um item da Lista de Práticas Específicas. 

2 – Verificar se existe uma seção da Documentação de Planejamento de Projeto que 

satisfaz a prática específica. 

  2.1 – Se existe uma seção da documentação relacionada com a prática 

específica, exibir a seção do documento. 

  2.2 – Se não existe uma seção da documentação relacionada com a prática 

específica, ocultar a seção do documento. 

 3 – Se existir item na Lista de Práticas Específicas, retornar para o passo 1. 

A Figura 63 mostra o Diagrama de Atividade para exibir as descrições dos resultados 

da avaliação da Prática Específica Satisfeita/Não Satisfeita. O Fluxo das atividades entre eles 

é semelhante, mas o primeiro utiliza a Lista de Prática Específica Satisfeita em vez da Lista de 

Prática Específica não Satisfeita, como ocorre com o segundo. 

1 – Selecionar um item da Lista de Prática Específica (Satisfeita/Não Satisfeita) 

2 – Exibir descrição da prática Específica (Satisfeita/Não Satisfeita) 

3 – Se existir item na Lista de Prática Específica (Satisfeita/Não Satisfeita), retornar 

para o passo 1. 
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Figura 61:  Fluxograma da Implementação da Validação das Práticas Específicas. 

 

 
Figura 62:  Fluxograma da Implementação do mapeamento da Prática Específica em relação à seção da 

Documentação de Planejamento de Projeto. 
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Figura 63:  Fluxograma da Exibição dos resultados da avaliação da Prática Específica Não Satisfeita. 
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4.  Aplicação do Sistema Multiagentes para as práticas específicas do 

Planejamento de Projeto 

 

O Sistema Multiagentes é utilizado para identificar quais as práticas específicas da 

área de Planejamento de Projeto que foram satisfeitas ou não pelo FDD. Esse sistema permite 

mapear as seções das documentações que implementam essas práticas utilizando um conjunto 

de agentes inteligentes. A identificação e o mapeamento são realizados automaticamente 

pelos agentes inteligentes que utilizam a ontologia como base de conhecimento para obter 

essas informações.  

 

4.1  Documentos do FDD aderentes ao CMMI 

 

O Sistema Multiagentes avalia as práticas específicas da área de Planejamento de 

Projeto, que é uma das áreas de Processo avaliadas na certificação nível 2 do CMMI. O 

objetivo da aplicação do Sistema Multiagente é identificar automaticamente a satisfatoriedade 

do FDD em relação às práticas específicas dessa área de Processo, mostrando onde foram 

implementadas essas práticas na documentação do Planejamento de Projeto. 

 

4.1.1 Plano de Projeto 

  

O Plano de Projeto apresenta uma visão geral do projeto. Ele é dividido em nove 

seções: Funcionalidade, Domínio, Estudo de Documento, Diagramas, Documento de 

Inspeção, Restrição, Custo e Funcionalidade, Custo de Equipamento e Membros do Projeto. A 

seção de Restrição, Estimativas de Custo e Funcionalidade, Custo de Equipamento e 

Membros do Projeto foram adicionadas ao documento FDD existente. 

 A Figura 64 mostra a seção de Funcionalidade que contém as informações referentes 

ao Nome do Pacote, o nome ou o identificador único da Funcionalidade, o Nome do 

Programador Líder e a sua participação, que é obrigatória no planejamento e 

acompanhamento do desenvolvimento da Funcionalidade. Cada Funcionalidade é identificada 

por um número único com as respectivas datas planejadas e realizadas.  
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Figura 64:  Seção da funcionalidade do Plano de Projeto. 

 

A Figura 65 mostra a Seção do Estudo de Domínio do Plano de Projeto que descreve o 

domínio no qual o projeto será desenvolvido. Podem ser adicionadas somente os hyperlinks 

para acessar os documentos externos que descrevam o domínio. O Especialista do Domínio 

auxilia no estudo do Domínio, esclarecendo as dúvidas sobre as regras de negócio. 

 

 

Figura 65:  Seção de Estudo de Domínio do Plano de Projeto. 

 

A Figura 66 mostra a Seção de Estudo do Documento que contém os documentos 

utilizados para modelar e conhecer o domínio. 

  

 

Figura 66:  Seção de Estudo de Domínio do Plano de Projeto. 
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A Figura 67 mostra a Seção de Diagramas que descrevem os diagramas utilizados no 

Projeto. Cada diagrama está relacionado com uma funcionalidade que tem um identificador 

único. 

 

 

Figura 67:  Seção de Diagramas do Plano de Projeto. 

 

A Figura 68 mostra a Seção dos Documentos de Inspeção, que contém as descrições 

dos itens que foram revisados, os revisores, as datas em que ocorreram a revisão, comentários 

dos defeitos encontrados, sugestões de melhoria e o resultado da revisão, que avaliará se o 

item mencionado será corrigido. Caso tenha que ser corrigido, é necessário replanejar as 

atividades que estão no cronograma. 

 

 

Figura 68:  Seção de Documentos de Inspeção do Plano de Projeto. 
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A Figura 69 mostra a Seção de Restrição, que descreve as restrições do escopo, dos 

prazos e do custo do Projeto. 

 

 

Figura 69:  Seção de Restrição do Plano de Projeto. 

 

A Figura 70 mostra a Seção de Custo e Cronograma, que contém as estimativas de 

custo e cronograma para cada uma das funcionalidades desenvolvidas. 

 

 

Figura 70:  Seção de Estimativas de Custo e Cronograma do Plano de Projeto. 

 

A Figura 71 mostra a seção de Estimativa de Equipamento, que contém os 

equipamentos alocados aos funcionários e os respectivos custos planejados e acumulados. 

 

 

Figura 71:  Seção de Estimativa de Equipamentos do Plano de Projeto. 
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A Figura 72 mostra a Seção dos Membros do Projeto, que contém um resumo dos 

conhecimentos e qualificações dos funcionários, que será utilizado para identificar qual é o 

funcionário mais capacitado para executar uma tarefa do projeto. 

 

Figura 72:  Seção dos Membros do Projeto do Plano de Projeto. 

 

4.1.2  Lista de Funcionalidade 

 

A Lista de Funcionalidade descreve as principais funcionalidades desenvolvidas no 

projeto. Apresenta o agrupamento das funcionalidades, os responsáveis pelo planejamento e 

pela implementação dessas funcionalidades, e os documentos referentes ao planejamento e 

acompanhamento dessas funcionalidades. A Lista de Funcionalidade é dividido em três 

seções: Seção de Funcionalidade Principal, Seção de Documentos e Seção da Classe. Foram 

adicionados a estimativa de complexidade, o total de horas acumuladas e os custos 

acumulados ao documento FDD existente. 

 A Figura 73 mostra a seção de Funcionalidade Principal que organiza as 

funcionalidades dependentes em grupos, que serão planejadas pelo Programador Líder. 

 

 

Figura 73:  Seção da Funcionalidade Principal da Lista de Funcionalidade. 

 

A Figura 74 mostra a seção de Documento, que contém os documentos utilizados no 

Planejamento de Funcionalidades. Esses documentos são os requisitos relacionados a essas 

funcionalidades, relatórios que contêm o acompanhamento das tarefas desenvolvidas para 

cada funcionalidade. 
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Figura 74:  Seção de Documento da Lista de Funcionalidade. 

 

A Figura 75 mostra a Seção de Documento, que contém o total de horas utilizadas, o 

custo acumulado e a estimativa de complexidade para a implementação da classe. 

 

 

Figura 75:  Seção de Documento da Lista de Funcionalidade. 

 

4.2 Documentos auxiliares aderentes ao CMMI 

4.2.1 Gestão de Dados 

 

A gestão de dados é um documento auxiliar ao Planejamento de Projeto. É utilizada 

para identificar os mecanismos de coleta, a frequência de coleta e os recursos necessários para 

obter as informações do projeto. Esse documento foi elaborado a partir do documento 

proposto por Marçal (2009), visto que não existe um documento FDD.  

A Figura 76 mostra as informações da Gestão de Dados relacionadas aos mecanismos 

e frequência de coleta, os recursos utilizados e as restrições de acesso. 
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Figura 76:  Informações da Gestão de Dados. 

 

4.2.2  Gestão de Treinamento 

 

 A Gestão de Treinamento é um documento auxiliar ao Planejamento de Projeto, que 

permite descrever e organizar as atividades de treinamento necessários para executar uma 

Tarefa do Projeto. Não existe esse documento no FDD. A Figura 77 mostra que o Plano de 

treinamento é realizado identificando as atividades de treinamento necessários para 

implementar uma funcionalidade e os instrutores do treinamento, estimando as datas de início 

e fim dessas atividades. 

 

 

Figura 77:  Informações da Gestão de Treinamento. 

 

4.2.3  Gestão de Riscos 

 

A Gestão de Riscos permite identificar, descrever, calcular a probabilidade de 

ocorrência e os impactos do risco. Não existe um documento do FDD para a Gestão de 

Riscos. O documento foi baseado em Jalote (1999). A Figura 78 mostra que são identificados 

os riscos relacionados a uma funcionalidade. Esses riscos são descritos resumidamente, 

identificando a probabilidade de ocorrência e os impactos, caso ocorra o risco. 
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Figura 78:  Informações relacionados à Probabilidade de Ocorrência e as consequências da do risco. 

 

A Figura 79 mostra a descrição das fontes e as condições de disparo e a exposição, 

caso o risco ocorra na Gestão de Risco.  

 

 

Figura 79:  Fontes, condições de disparo e exposição de riscos. 

 

A Figura 80 mostra a descrição dos passos do plano de mitigação, os responsáveis e o 

período da execução do plano. 

 

 

Figura 80:  Descrição do Plano de Mitigação do Risco. 

 

A Figura 81 mostra a descrição dos benefícios do tratamento do Risco, os custos e 

horas planejados, custos e horas acumulados para o tratamento do risco. 
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Figura 81:  Informações relacionadas aos custos, planejamento e benefícios do tratamento do risco. 

 

4.3  Mapeamento entre a ontologia do CMMI/FDD e a ontologia dos Documentos do 

Planejamento de Projeto 

 

A Tabela 14 mostra a relação entre as ontologias do CMMI/FDD e a ontologia dos 

Documentos do Planejamento de Projeto. A descrição relacionada a cada um dos itens 

mapeados é descrita a seguir. 

O Cronograma de um projeto organiza as atividades a serem desempenhadas para 

desenvolver uma funcionalidade. São avaliados os riscos envolvidos nessas atividades, que 

podem atrasar a entrega, sendo necessário um replanejamento do cronograma e um aumento 

dos gastos. O desenvolvimento de uma funcionalidade pode requerer um treinamento 

associado para a sua implementação. Essas informações devem ser documentadas para que 

possam ser revistas ao longo do projeto. 

O Orçamento de um Funcionário está associado com os custos relacionados ao 

desenvolvimento de uma funcionalidade por um Funcionário. 

O Orçamento da tarefa é o custo associado à execução de atividades relacionadas ao 

desenvolvimento de uma funcionalidade para atender às necessidades do cliente.  

O Orçamento do Projeto é formado pelo orçamento das funcionalidades 

implementadas nas classes a serem desenvolvidas, do orçamento dos equipamentos alocados 

para o funcionário. 

As Tarefas do Projeto podem estar relacionadas ao desenvolvimento de uma 

funcionalidade, elaboração de diagramas, revisão da documentação, treinamento dos 

funcionários, avaliação de riscos de uma funcionalidade com estimativas de orçamentos, 

elaboração e acompanhamento dos testes unitários. Cada tarefa do projeto é alocada para um 

membro do projeto, com uma participação definida como obrigatória ou opcional. 
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A Complexidade da Tarefa é avaliada conforme as atividades a serem desenvolvidas 

para executar uma determinada funcionalidade e os riscos envolvidos no seu 

desenvolvimento. 

Os Status da Tarefa pode ser avaliada de acordo com o orçamento, com a avaliação 

das funcionalidades que já foram desenvolvidas e os prazos de entrega estimados. O 

acompanhamento dos status dos tratamentos dos riscos levantados pode ser avaliado pela 

execução ou não dos planos de mitigação. As tarefas de treinamento podem ser 

acompanhadas avaliando o andamento da execução dessas atividades. 

As Tarefas do Funcionário podem estar relacionadas com a compreensão do domínio 

do problema, elaboração das classes que devem atender às funcionalidades levantadas, à 

realização de treinamento para obter o conhecimento técnico necessário e à revisão desses 

documentos. 

Os Riscos da Tarefa são identificados em uma determinada funcionalidade. 

O Conhecimento técnico do Funcionário é avaliado pelo Programador Líder no FDD 

para desempenhar as suas atividades, tais como: elaboração de diagramas e classes, 

compreensão do domínio, revisão de documentação. 

Os Status do Risco é o acompanhamento do tratamento de cada risco por meio da 

implementação dos planos de mitigação. 

A Complexidade do Risco é avaliada para identificar a necessidade de implementar ou 

não o plano de mitigação. 

Os Equipamentos do Funcionário são os equipamentos alocados para os membros do 

projeto. 

O Orçamento do Equipamento representa o valor planejado do equipamento utilizado 

pelo funcionário. 

As Tarefas do projeto são atividades relacionadas ao desenvolvimento de uma 

funcionalidade, elaboração de diagramas, revisão da documentação, treinamento dos 

funcionários, avaliação de riscos de uma funcionalidade com estimativas de orçamentos, 

elaboração e acompanhamento dos testes unitários. Cada tarefa do projeto é alocada para um 

membro do projeto com uma participação definida como obrigatória ou opcional. 

A Complexidade da Tarefa é avaliada conforme as atividades a serem desenvolvidas 

para executar uma determinada funcionalidade e os riscos envolvidos no seu 

desenvolvimento. 

O Plano de Treinamento identifica as atividades de treinamento necessários para o 

desenvolvimento da funcionalidade, o instrutor e os participantes do treinamento. 
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A Funcionalidade da Tarefa são as tarefas relacionadas ao desenvolvimento de uma 

funcionalidade. As classes implementam as funcionalidades, sendo organizadas em Pacotes. 

As funcionalidades são agrupadas conforme a dependência existente entre eles. 

Os Status da Tarefa são avaliados de acordo com os gastos acumulados e planejados 

do orçamento, comparando a evolução do desenvolvimento das funcionalidades, os prazos de 

entrega estimados. O acompanhamento dos status dos tratamento dos riscos levantados pode 

ser avaliado pela execução ou não dos planos de mitigação. As tarefas de treinamento podem 

ser acompanhadas avaliando o andamento da execução dessas atividades. 

As Tarefas do Funcionário envolvem a compreensão do domínio do problema, a 

elaboração das classes que devem atender às funcionalidades levantadas, à realização de 

treinamento para obter o conhecimento técnico necessário e à revisão desses documentos. 

A Metodologia de Projeto é formada por diversas Fases e cada uma tem um conjunto 

de Funcionalidades a serem desenvolvidas.  

A Tabela 3 mostra as seções de documentação do Plano de Projeto, que contém os 

conceitos da ontologia dos Documentos do Planejamento de Projeto. O Plano de Projeto é um 

documento de visão geral do projeto que descreve as principais funcionalidades a serem 

implementadas, as estimativas de prazo e custo, a alocação dos responsáveis pelo 

desenvolvimento da Funcionalidade, os documentos utilizados para estudar o domínio, os 

itens que foram revisados e testados, descrevendo as restrições do projeto e o resumo do 

conhecimento e qualificação dos membros do projeto. 

A Tabela 4 mostra as seções de documentos da Lista de Funcionalidade, que contém 

os conceitos da ontologia dos Documentos do Planejamento de Projeto. 
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Ontologia do CMMI/FDD Ontologia dos Documentos do Planejamento de 

Projeto 

Cronograma Projeto, Funcionalidade, Revisão, Orçamento, Classe, 

Documento, Treinamento, Risco 

Orçamento do Funcionário Orçamento, Classe, Funcionário, Funcionalidade 

Orçamento da Tarefa Projeto, Orçamento, Funcionalidade 

Orçamento do Projeto Projeto, Orçamento, Classe, Funcionalidade, 

Funcionário 

Tarefas do Projeto Funcionalidade, Diagrama, Revisão, Orçamento, 

Documento, Treinamento, Risco, Teste Unitário, 

Participação. 

Complexidade da Tarefa Funcionalidade, Risco, Classe, Funcionário 

Status da Tarefa Funcionalidade, Orçamento, Risco, Mitigação, 

Treinamento 

Tarefas do Funcionário Diagramas, Domínio, Revisão, Funcionalidade, Classe, 

Treinamento 

Riscos da Tarefa Funcionalidade, Risco 

Conhecimento técnico do Funcionário Funcionalidade, Diagrama, Classe, Domínio, Revisão, 

Funcionário 

Status do Risco Funcionalidade, Risco, Mitigação 

Complexidade do Risco Risco, Complexidade 

Equipamentos do Funcionário Funcionário, Equipamento 

Orçamento do Equipamento Equipamento, Orçamento 

Plano de Treinamento Funcionalidade, Treinamento, Funcionário 

Funcionalidade da tarefa Tarefa, Funcionalidade, Classe, Grupo, Pacote 

Fases da Metodologia Funcionalidade, Fase 

Metodologia do Projeto Funcionalidade, Fase 

Dependência da Funcionalidade Funcionalidade 

Plano de Gerenciamento de Dados Plano de Gerenciamento de Dados, Documento 

Revisão de Projeto Revisão, Documento 

Fases dependentes Fase, Funcionalidade 

Tabela 2. Mapeamento dos conceitos da ontologia CMMI/FDD e da ontologia dos 

Documentos do Planejamento de Projeto. 

 

 



89 
 

 

Ontologia dos Documentos do Planejamento 

de Projeto 

Seção do Documento 

Tarefa do Funcionário Plano de Projeto – Domínio 

Funcionalidade, Fase, Orçamento Plano de Projeto – Funcionalidade 

Projeto Plano de Projeto – Restrições do Projeto 

Tarefa do Funcionário, Funcionário Plano de Projeto – Estudo de Documento 

Tarefa do Funcionário, Classe, Tarefa do Projeto, 

Funcionário 

Plano de Projeto – Diagramas 

Revisão, Documento, Funcionário Plano de Projeto – Documento de Inspeção 

Funcionalidade, Orçamento, Funcionário, Classe, 

Equipamento 

Plano de Projeto – Estimativa de Custo e 

Funcionalidade 

Orçamento, Funcionário, Equipamento Plano de Projeto – Estimativa de Custo do 

Equipamento 

Funcionário, Conhecimento Técnico Plano de Projeto – Membros do Projeto 

Tabela 3. As seções do Plano de Projeto que contêm os conceitos da ontologia dos 

Documentos do Planejamento de Projeto. 

 

Ontologia dos Documentos do Planejamento 

de Projeto 

Seção do Documento 

Funcionalidade, Grupo Lista de Funcionalidade – Funcionalidade 

Principal 

Funcionalidade, Classe, Participação, 

Funcionário 

Lista de Funcionalidade – Documento 

Funcionalidade, Classe, Participação, 

Complexidade, Diagrama, Domínio 

Lista de Funcionalidade – Classe 

Tabela 4. Implementação da ontologia de Documento na Lista de Funcionalidade. 

 

A Tabela 5 mostra o Plano de Gerenciamento de Dados que contém os conceitos da 

ontologia dos Documentos do Planejamento de Projeto.  

 

Ontologia dos Documentos do 

Planejamento de Projeto 

Documento 

Plano de Gerenciamento de Dados Gestão de Dados 

Tabela 5. Implementação da ontologia dos Documentos do Planejamento de Projeto na Gestão de Dados. 
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A Tabela 6 mostra a seção da Gestão de Treinamento, na qual o Treinamento é 

elaborado baseado  nas necessidades do Funcionário que implementará uma Funcionalidade.  

 

Ontologia dos Documentos do 

Planejamento de Projeto 

Documento 

Funcionalidade, Treinamento, Funcionário Gestão de Treinamento 

Tabela 6. Implementação dos conceitos da ontologia dos Documentos do Planejamento de 

Projeto na Gestão de Treinamento. 

 

A Tabela 7 mostra que a Gestão de Risco identifica os Riscos relacionados ao 

desenvolvimento de uma Funcionalidade. São avaliadas a complexidade dos riscos para 

elaborar os planos de mitigação. Essas atividades são realizadas pelo Funcionário que integra 

a equipe. 

 

Ontologia dos Documentos do Planejamento de Projeto Documento 

Funcionalidade, Risco, Funcionário, Mitigação, Complexidade Gestão de Risco 

Tabela 7. Implementação da ontologia dos Documentos do Planejamento de Projeto na Gestão 

de Risco. 
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5.  Resultados e Conclusões 

 

Este capítulo apresenta os resultados da avaliação do FDD em relação às práticas 

específicas da área de Planejamento de Projeto, detalhando os itens que foram satisfeitos e 

aqueles que não foram satisfeitos. Posteriormente, é apresentada a Conclusão e Trabalhos 

Futuros. 

 

5.1  Avaliação do FDD em relação às práticas específicas da área de Planejamento de 

Projetos 

 
O Sistema multiagentes permite identificar se o FDD satisfaz ou não as práticas 

específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI. A tabela 1 mostra que o FDD 

satisfaz a prática específica 1.1 (SP 1.1), pois o projeto é dividido em diversas funcionalidades 

e cada Funcionalidade é dividido em diversas tarefas. O Programador Líder é responsável em 

organizar essas tarefas, avaliando os riscos envolvidos e atribuindo a tarefa ao programador 

mais capacitado para executá-la. A Tabela 8 mostra que o FDD satisfaz a prática específica 

1.1 (SP 1.1). 

 

Predicado Avaliado Resultado 

O projeto foi dividido em tarefas. Satisfeito 

O projeto tem um cronograma definido. Satisfeito 

Os riscos da tarefa foram avaliados. Satisfeito 

As tarefas foram atribuídas aos funcionários. Satisfeito 

Tabela 8. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 1.1 (SP 1.1). 

 

A Tabela 9 mostra que o FDD satisfaz parcialmente a prática específica 1.2 (SP 1.2), 

pois o Programador Líder adota a metodologia FDD para desenvolver as atividades do 

Projeto, porém não estabelece um orçamento dessas atividades nem da infraestrutura utilizada 

para desenvolver essas atividades. 
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Predicado Avaliado Resultado 

O equipamento tem orçamento. Não satisfeito 

Tem orçamento de Funcionário. Não satisfeito 

Tem orçamento de projeto. Não satisfeito 

Foi realizado um orçamento de cada tarefa do projeto. Não satisfeito 

O projeto tem metodologia (técnica). Satisfeito 

Tabela 9. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 1.2 (SP 1.2). 

 

A Tabela 10 mostra que o FDD tem um ciclo de desenvolvimento do processo 

dividido em cinco fases, satisfazendo a prática específica 1.3 (SP 1.3). 

 

Predicado avaliado Resultado 

O projeto tem metodologia (técnica). Satisfeito 

A metodologia está dividida em fase. Satisfeito 

Tabela 10. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 1.3 (SP 1.3). 

 

A Tabela 11 mostra que o FDD satisfaz parcialmente a prática específica 2.1 (SP 2.1), 

pois não apresenta um orçamento de projeto definido relacionado às estimativas de orçamento 

das tarefas do projeto, da infraestrutura utilizada no projeto, mas tem um cronograma 

definido. 

 

Predicado Avaliado Resultado 

Tem orçamento de projeto. Não foi Satisfeito 

O equipamento não tem orçamento. Não foi Satisfeito 

Tem orçamento de Funcionário. Não foi Satisfeito 

Foi realizado um orçamento de cada tarefa do projeto. Satisfeito 

O projeto tem um cronograma a ser cumprido. Satisfeito 

Tabela 11. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 2.1 (SP 2.1). 

 

A Tabela 12 mostra que o FDD satisfaz parcialmente a prática específica 2.2 (SP 2.2), 

pois identifica os riscos, mas não tem um acompanhamento da evolução dos riscos 

identificados. 
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Predicado Avaliado Resultado 

Não existe acompanhamento da evolução do Risco identificado. Não foi Satisfeito 

Foi avaliada a complexidade do Risco. Satisfeito 

Foi avaliado o Risco da Tarefa. Satisfeito 

Tabela 12. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 2.2 (SP 2.2). 

 

A Tabela 13 mostra que o FDD não satisfaz a prática específica 2.3 (SP 2.3), pois não 

tem uma definição do controle dos acessos a informações relacionadas ao Plano de Projeto. 

 

Predicado Avaliado Resultado 

Existe um gerenciamento de Dados no projeto controlando o 

armazenamento, o versionamento e o acesso a essas informações. 

Não foi Satisfeito 

Tabela 13. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 2.3 (SP 2.3). 

 

A Tabela 14 mostra que o FDD satisfaz parcialmente a prática específica 2.4 (SP 2.4), 

pois não tem um planejamento de recursos financeiros e de infraestrutura no projeto. 

 

Predicado Avaliado Resultado 

O equipamento tem orçamento. Não foi Satisfeito 

Tem orçamento de Funcionário. Não foi Satisfeito 

Tem orçamento de projeto. Não foi Satisfeito 

Foi realizado um orçamento de cada tarefa do projeto. Satisfeito 

Tabela 14. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 2.4 (SP 2.4). 

 

A Tabela 15 mostra que o FDD satisfaz parcialmente a prática específica 2.5 (SP 2.5), 

pois o Programador Líder é responsável em identificar o conhecimento técnico dos 

funcionários que irão executar as atividades, porém não realiza um planejamento do 

treinamento necessário para essas atividades. 

 

Predicado Avaliado Resultado 

Foi elaborado um plano de treinamento. Não foi Satisfeito 

Foi avaliado o conhecimento técnico de cada Funcionário. Satisfeito 

Tabela 15. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 2.5 (SP 2.5). 
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A Tabela 16 mostra que o FDD satisfaz a prática específica 2.6 (SP 2.6), pois o FDD 

define a participação das partes interessadas (stakeholder) no projeto. 

 

Predicado Avaliado Resultado 

A participação do stakeholder foi definida. Satisfeito 

Tabela 16. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 2.6 (SP 2.6). 

 

A Tabela 17 mostra que o FDD satisfaz parcialmente a prática específica 2.7 (SP 2.7), 

pois não apresenta um planejamento dos recursos financeiros e de infraestrutura, embora 

elabore um cronograma com as tarefas, cada uma delas atribuídas para o funcionário de 

acordo com o conhecimento técnico adequado para desempenhar a sua função, existe uma 

metodologia definida para o desenvolvimento de projeto e são identificados e avaliados os 

riscos de cada uma dessas tarefas. 

A Tabela 18 mostra que o FDD satisfaz a prática 3.1 (SP 3.1), pois durante os ciclos 

de desenvolvimento os documentos utilizados no Plano de Projeto são revisados. 

A Tabela 19 mostra que o FDD satisfaz a prática específica 3.2 (SP 3.2), pois o 

Programador Líder é responsável em atribuir as tarefas com os programadores, buscando 

conciliar as tarefas desenvolvidas com a equipe disponível. 

A Tabela 20 mostra que o FDD satisfaz parcialmente a prática específica 3.3 (SP 3.3), 

pois o comprometimento é informal, mas precisa ser formalizado. 

 

Predicado Avaliado Resultado 

O equipamento tem orçamento. Não foi satisfeito 

Tem orçamento de Funcionário. Não foi satisfeito 

Tem orçamento de projeto. Não foi satisfeito 

Existe um acompanhamento da evolução de cada tarefa. Satisfeito 

O projeto está dividido em tarefas. Satisfeito 

Cada tarefa foi atribuída para um funcionário. Satisfeito 

Foi avaliado o conhecimento técnico de cada Funcionário. Satisfeito 

Foi realizado um orçamento de cada tarefa do projeto. Satisfeito 

Foi avaliado o Risco da Tarefa. Satisfeito 

O projeto tem um cronograma a ser cumprido. Satisfeito 

O projeto tem metodologia (técnica). Satisfeito 

Existe uma avaliação de complexidade para cada tarefa. Satisfeito 

Tabela 17. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 2.7 (SP 2.7). 
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Predicado Avaliado Resultado 

O projeto foi revisado. Não foi satisfeito 

Tabela 18. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 3.1 (SP 3.1). 

 

Predicado Avaliado Resultado 

Existe um acompanhamento da evolução de cada tarefa. Satisfeito 

Cada tarefa foi atribuída para um funcionário. Satisfeito 

Foi avaliado o conhecimento técnico de cada Funcionário. Satisfeito 

Foi avaliado o Risco da Tarefa. Satisfeito 

O projeto tem um cronograma a ser cumprido. Satisfeito 

Existe uma avaliação de complexidade para cada tarefa. Satisfeito 

Tabela 19. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 3.2 (SP 3.2). 

 

Predicado Avaliado Resultado 

Comprometimento informal Satisfeito 

Comprometimento formal Não Satisfeito 

Tabela 20. Resultado da avaliação do FDD em relação à prática específica 3.3 (SP 3.3). 

5.2  Conclusão 

 
A capacidade da empresa em desenvolver produtos com agilidade e qualidade permite 

atender às necessidades do mercado que é competitivo. A obtenção de uma certificação é uma 

meta de empresas que buscam comprovar essa capacidade, que representa uma vantagem 

competitiva no mercado. 

O CMMI é uma das certificações que atendem às exigências de um mercado de 

softwares competitivo, porém é difícil implementar as diversas regras das áreas de processo 

do CMMI. Para automatizar o processo de avaliação e identificação das evidências que 

comprovem a implementação das práticas específicas, foi elaborado um sistema multiagentes 

que utiliza uma base de conhecimento (ontologia). 

Existem diversas metodologias para modelar o sistema multiagente,  não sendo 

encontrada uma metodologia padrão, que é utilizada para todos os sistemas multiagentes. A 

metodologia MAS-CommonKADS é uma das metodologias conhecidas, principalmente no 

mercado europeu, e sua aplicação não foi difícil para aqueles que conhecem o paradigma da 

Orientação a Objeto.  
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Nessa metodologia, a identificação de conceitos por meio de Classes e a descrição de 

características por slots são semelhantes à Orientação a Objeto, que também define Classes, 

mas as suas características são descritas por atributos. Além disso, a utilização de Diagramas 

de Sequência e de Transição que representam a comunicação dos agentes também facilitou a 

modelagem, pois esses diagramas também existem na modelagem de Projetos Orientados a 

Objetos. 

A elaboração de uma visão geral desses agentes e das interações entre eles para 

identificar as evidências de uma documentação não foi uma tarefa trivial. Inicialmente foi 

necessário compreender e identificar os termos-chaves para representar uma base de 

conhecimento. Isso permite definir os conceitos e predicados da ontologia. A modelagem da 

ontologia é semelhante em alguns aspectos com a modelagem na Orientação a Objetos, no 

que se refere à definição de Classes e à descrição de suas características por slots.  

A ferramenta Protegé utilizada na modelagem da ontologia facilitou a implementação, 

pois contém diversas funcionalidades que podem ser adicionadas por meio de plug-ins. 

Porém, foi difícil encontrar um plug-in capaz de gerar as classes automaticamente para uma 

Plataforma Java, visto que os agentes inteligentes seriam implementados na Plataforma Java, 

e se ambos forem da mesma plataforma seriam totalmente compatíveis. Felizmente, o plug-in 

Ontology Bean Generator gerou essas classes da ontologia em Java, não sendo necessário 

realizar nenhuma codificação dessas classes. 

A modelagem e a implementação de um sistema multiagentes com ontologias é uma 

proposta de automatização que tem o objetivo de auxiliar uma empresa que já utiliza uma 

metodologia ágil FDD a atender as práticas específicas das áreas de processo que é utilizado 

na avaliação da certificação CMMI.  

O sistema multiagentes utiliza duas ontologias. A primeira delas especifica os 

principais conceitos do CMMI, que foram utilizados para definir um conjunto de predicados 

das práticas específicas da área de Planejamento de Projeto. Os predicados foram utilizados 

pelos agentes inteligentes de Práticas Específicas para definir as práticas específicas, e pelo 

agente inteligente do FDD, para definir as práticas específicas que foram satisfeitas baseadas 

nas características dessa metodologia ágil.  

Outros agentes desse sistema são: agente de Mapeamento, agente de Documento e 

agente de Relatório. O agente de Mapeamento é responsável em mapear as práticas 

específicas e o seu relacionamento com as seções dos documentos do Planejamento de 

Projeto. Esse mapeamento permite identificar evidências nas seções dos documentos que 

satisfazem as práticas específicas do CMMI. O agente de Relatório exibe a descrição 
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explicando qual item da prática específica do CMMI foi satisfeita ou não, facilitando a 

identificação das alterações necessárias que devem ser realizadas para atender a essas práticas. 

A outra ontologia desenvolvida é referente aos documentos utilizados no Planejamento 

de Projeto. Essa ontologia é acessada pelos Agentes de Documento, que exibe as descrições 

das seções das documentações de Planejamento de Projeto.  

Os resultados apresentados pelo sistema multiagentes mostra que os documentos 

originais do FDD atendem parcialmente às práticas específicas da área de Planejamento de 

Projeto do CMMI, visto que somente duas das cinco documentações utilizadas (Plano de 

Projeto e Lista de Funcionalidade) foram elaborados a partir dos documentos do FDD.  

A elaboração dos ajustes nos documentos originais do FDD, adicionando informações 

relacionados aos custos, restrições e documentos auxiliares para a área de Planejamento de 

Projeto, possibilita que uma empresa que utiliza o FDD possa atender a todas as práticas 

específicas da área de Processo de Planejamento de Projeto, que é uma das áreas de Processos 

Fundamentais para obter uma certificação do CMMI. 

Os outros documentos: Gestão de Risco, Gestão de Treinamento, Gestão de Dados, 

foram elaborados a partir de outros documentos aderentes ao CMMI, visto que não existem 

esses documentos no FDD. O documento de Gestão de Risco foi adaptado do modelo de 

(Jalote, 1999), o documento da Gestão de Treinamento que especifica as atividades de 

treinamento dos integrantes da equipe, e o documento da Gestão de Dados foi adaptado de 

(Marçal, 2009).  

Os resultados obtidos com o sistema multiagentes mostram que é possível identificar 

automaticamente as práticas específicas da área de Planejamento de Projeto do CMMI que 

foram satisfeitas ou não pelo FDD. É possível automatizar a identificação das evidências da 

documentação que comprovem a implementação dessas práticas. Os documentos elaborados 

satisfazem todas as práticas específicas e, consequentemente, satisfazem a área de 

Planejamento de Projeto do CMMI. 

 

5.3  Trabalhos futuros 

 

Durante o desenvolvimento e a aplicação do Sistema Multiagente, foram identificadas 

as possibilidades para trabalhos futuros: 
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 Expansão da ontologia proposta para adicionar outros conceitos relacionados às 

práticas específicas de outras áreas de processos relacionados ao nível 2 do CMMI, 

possibilitando automatizar o processo de avaliação do FDD em relação a esse nível 

de maturidade do CMMI. Reutilizar os agentes inteligentes existentes ou adicionar 

novos agentes inteligentes para acessar as extensões da ontologia, auxiliando na 

avaliação automatizada do CMMI; 

 Aplicação da documentação proposta em um estudo de caso nas empresas que 

adotam metodologia ágil no seu desenvolvimento para avaliar as melhorias do 

processo; 

 Estudo e análise de ferramentas que auxiliam nas atividades do Planejamento de 

Projeto; 

 Avaliar a possibilidade de atribuir pesos que permitem ajustar o documento 

automaticamente, sem a necessidade de propor uma base de conhecimento que 

contenha essas informações; 

 Receber uma documentação qualquer de Planejamento de Projeto como parâmetro 

de entrada e propor os ajustes necessários na documentação para que atenda às 

práticas específicas de uma área de Planejamento de Projeto do CMMI; 

 Combinar o FDD com outros métodos ágeis para satisfazer as demais áreas de 

Processo do CMMI. 
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