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RESUMO 

 

 

[Contexto] O mercado brasileiro de desenvolvimento de software é composto majoritariamente 
por micro e pequenas empresas. Por outro lado, a maior porcentagem dos usuários desses 
softwares são organizações de alto valor de mercado e com operações de alta relevância para a 
sociedade. Do ponto de vista destes grandes clientes, aumenta a complexidade da seleção de 
software neste cenário de diversidade cada vez maior de fornecedores de software atuantes no 
mercado. Portanto, o uso de uma metodologia de seleção de software deve mitigar os riscos 
envolvidos em grandes projetos de seleção de software, onde a escolha do software pode 
resultar em altos impactos para a organização em termos financeiros, humanos e de negócio. 
[Objetivo] Este trabalho de pesquisa propõe uma metodologia e os artefatos de seleção de 
software que mitiguem os riscos inerentes à seleção de um software, fornecendo uma 
abordagem racional para a escolha do fornecedor que mais se adeque às necessidades 
organizacionais. [Metodologia] Foi realizada uma revisão da literatura na temática de seleção 
de software. Posteriormente, foi desenvolvida a metodologia e os artefatos de seleção de 
software propostos neste trabalho. Em seguida foi planejado e executado o estudo de avaliação. 
Por fim os resultados foram analisados e consolidados. [Resultados] O estudo de revisão por 
pares contou com a participação de dois profissionais com vasta experiência em seleção de 
software dentro de grandes empresas. Os resultados apontaram indícios iniciais da corretude, 
aplicabilidade, viabilidade e completude da metodologia, indicaram possíveis melhorias para a 
metodologia criada, e ambos os participantes consideraram que o uso da metodologia agrega 
benefícios a um projeto de seleção de software. [Conclusões] Entre as possibilidades de 
trabalhos futuros destaca-se a aplicação da metodologia em um caso real e a automação do 
funcionamento da metodologia. 
 
Palavras-chave: Seleção de software; Aquisição de software; Escolha de software; 

Questionário; Mercado de software; Organizações brasileiras. 



 

ABSTRACT 

 

 

[Context] The Brazilian software development market is mainly composed of micro and small 
companies. On the other hand, the largest percentage of users of software are within 
organizations with high market value and operations of high relevance to society. From the 
point of view of these large customers, the complexity of software selection increases in this 
scenario of increasing diversity of software providers operating in the market. Therefore, the 
use of a software selection methodology should mitigate the risks involved in large software 
selection projects, where software selection can result in high financial, human and business 
impacts to the organization. [Goal] This research paper proposes a software selection 
methodology and templates that help mitigate the risks inherent in software selection, providing 
a rational approach to choosing the vendor that best suits the organizational needs. [Method] A 
literature review was conducted on the topic of software selection. Subsequently, the software 
selection methodology and artifacts proposed in this work were developed. Then the evaluation 
study was planned and executed. Finally the results were analyzed and consolidated. [Results] 
The peer review study was attended by two professionals with extensive experience in software 
selection within large companies. The results showed initial indications of the correctness, 
applicability, feasibility and completeness of the methodology. It also provided possible 
improvements for the methodology and both participants considered that the use of the 
methodology adds benefits to a software selection project. [Conclusions] Among the 
possibilities of future work we highlight the application of the methodology in a real case and 
the automation of the methodology operation. 
 
Keywords: Software Selection; Software acquisition; Software choice; Survey; Software 

market; Brazilian organizations; 

 
 
  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mercado brasileiro de TIC considerando-se exportações ........................................... 2 
Figura 2. Visão macro da metodologia ..................................................................................... 23 
Figura 3. Fluxo da fase de planejamento .................................................................................. 25 
Figura 4. Fluxo da fase de critérios .......................................................................................... 30 
Figura 5. Fluxo da fase de prospecção no mercado .................................................................. 34 
Figura 6. Fluxo da fase de Request for Proposal (RFP) ........................................................... 39 
Figura 7. Fluxo da fase de análise de aderência ....................................................................... 42 
Figura 8. Fluxo da fase de avaliação da solução ...................................................................... 44 
Figura 9 - Fluxo de tratamento de atraso .................................................................................. 47 
Figura 10. Porcentagem de não atendimento das atividades nas quatro dimensões de estudo 64 
Figura 11. Porcentagem de corretude nos fluxos e atividades da metodologia ........................ 65 
Figura 12. Porcentagem de aplicabilidade nos fluxos e atividades da metodologia ................ 66 
Figura 13. Porcentagem de viabilidade nos fluxos e atividades da metodologia ..................... 66 
Figura 14. Porcentagem de completude nos fluxos e atividades da metodologia .................... 67 
Figura 15. Total de não atendimento das etapas da metodologia ............................................. 67 
Figura 16. Artefato de Avaliação por Critérios – Aba Critérios .............................................. 78 
Figura 17. Artefato de Avaliação por Critérios – Aba Avaliação ............................................ 79 
Figura 18. Artefato de Aderência de Requisitos ....................................................................... 80 
Figura 19. Artefato de Log de Dúvidas .................................................................................... 81 
Figura 20. Artefato de Avaliação de Currículos - Aba Currículos ........................................... 82 
Figura 21. Artefato de Avaliação de Currículos - Aba Avaliação ............................................ 83 
Figura 22. Artefato Script de Avaliação ................................................................................... 84 
Figura 23. Artefato Avaliação da Solução ................................................................................ 85 
 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Escala Fundamental de Saaty (SAATY, 1990) ........................................................ 16 
Tabela 2. Exemplo de comparação entre critérios C1, C2 e C3 ............................................... 17 
Tabela 3. Valores de Índice Randômico (SAATY, 1990) ........................................................ 18 
Tabela 4. Comparação entre as metodologias de MCDM AHP, WSM, Fuzzy e HKBS ......... 19 
Tabela 5. Resumo da metodologia proposta ............................................................................. 23 
Tabela 6. Objetivo do estudo .................................................................................................... 50 
Tabela 7. Caracterização de participantes – Grau de experiência ............................................ 54 
Tabela 8. Caracterização de participantes – Tempo de experiência ......................................... 54 
Tabela 9. Caracterização de participantes - Experiência em seleção de software .................... 54 
Tabela 10. Sugestões a serem incorporadas na metodologia .................................................... 62 
  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AHP Analytic Hierarchy Process 
CBR Case Based Reasoning 
EAP Estrutura Analítica do Projeto 
ERP Enterprise Resource Planning 
GQM Goal Question Metric 
HKBS Hybrid Knowledge Based System 
IR Índice Randômico 
KBS Knowledge Based System 
MCDM Multiple Criteria Decision Making  
NDA Non-Disclosure Agreement 
PME Pequena e Média Empresa 
POC Proof of Concept 
RACI Responsibility Assignment Matrix 
RBR Rule Based Reasoning 
RC Razão de Consistência 
RFI Request for Information 
RFP Request for Proposal 
ROI Return on Investment 
SaaS Software as a Service 
SME Subject-Matter Expert 
TI Tecnologia da Informação 
WSM Weighted Scoring Method 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 1 

1.1. Motivação ....................................................................................................................... 1 

1.2. Caracterização do Problema ............................................................................................ 3 

1.3. Enfoque de Solução ......................................................................................................... 4 

1.4. Objetivo .......................................................................................................................... 5 

1.5. Organização do Trabalho ................................................................................................. 5 

2 PROCESSO DE SELEÇÃO DE SOFTWARE ........................................................................ 7 

2.1 Seleção de Software ........................................................................................................ 8 

2.2 Desafios na Seleção de Software ..................................................................................... 9 

2.3 Benefícios de um Processo de Seleção de Software ....................................................... 12 

2.4 RFI e RFP ....................................................................................................................... 13 
2.4.1 Conceitos ....................................................................................................................................... 13 

2.5 Priorização de Critérios ................................................................................................. 15 
2.5.1 Aplicações de Modelos de Priorização de Critérios na Literatura ................................................. 15 

2.6 Considerações Finais ..................................................................................................... 20 

3 METODOLOGIA DE SELEÇÃO DE SOFTWARE .............................................................. 22 

3.1 Planejamento ................................................................................................................ 24 

3.2 Critérios ........................................................................................................................ 30 

3.3 Prospecção no Mercado ................................................................................................ 32 

3.4 RFP (Request for Proposal) ............................................................................................ 38 

3.5 Análise de Aderência ..................................................................................................... 42 

3.6 Avaliação da Solução ..................................................................................................... 43 

3.7 Tratamento de Atraso ................................................................................................... 47 

3.8 Considerações Finais ..................................................................................................... 48 

4 AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA ................................................................................. 50 

4.1 Planejamento da Avaliação ........................................................................................... 50 
4.1.1 Objetivo do Estudo ........................................................................................................................ 50 
4.1.2 Contexto ........................................................................................................................................ 51 
4.1.3 Instrumentação e Preparação ....................................................................................................... 51 
4.1.4 Ameaças à Validade do Estudo ...................................................................................................... 52 

4.2 Execução da Avaliação .................................................................................................. 53 

4.3 Análise da Avaliação ..................................................................................................... 55 
4.3.1 Discussão acerca dos comentários dos participantes ................................................................... 56 
4.3.2 Análise qualitativa do documento de revisão por pares da metodologia ..................................... 63 
4.3.3 Respostas dos participantes ao formulário final ........................................................................... 68 

4.4 Considerações Finais ..................................................................................................... 69 



 

5 CONCLUSÃO .............................................................................................................. 71 

5.1 Contribuições ................................................................................................................ 71 

5.2 Limitações ..................................................................................................................... 71 

5.3 Perspectivas Futuras ..................................................................................................... 72 

Referências Bibliográficas ................................................................................................. 73 

Apêndice A – Avaliação por Critérios ............................................................................... 78 

Apêndice B – Artefato de Aderência de Requisitos ............................................................ 80 

Apêndice C – Artefato de Log de Dúvidas ......................................................................... 81 

Apêndice D – Artefato de Avaliação de Currículos ........................................................... 82 

Apêndice E – Artefato Script de Avaliação ........................................................................ 84 

Apêndice F – Avaliação da Solução .................................................................................. 85 

Apêndice G – Termo de Consentimento Livre Esclarecido ................................................ 86 

Apêndice H – Formulário de Caracterização do Participante ........................................... 88 

Apêndice I – Respostas do Participante P1 ....................................................................... 91 

Apêndice J – Respostas do Participante P2 ..................................................................... 100 

Apêndice K – Questionário de Avaliação do Estudo ........................................................ 108 
 
  



1 

1  INTRODUÇÃO 

 
   Este capítulo apresenta a motivação (Seção 1.1) e caracterização do problema (Seção 

1.2) que levou ao desenvolvimento da metodologia apresentada neste trabalho. Na sequência, 

são introduzidos o enfoque da solução (Seção 1.3) e o objetivo geral deste trabalho (Seção 1.4). 

Ao final do capítulo é exposta a estrutura de organização deste trabalho (Seção 1.5). 

 

1.1. Motivação 

 

Atualmente, os sistemas são parte essencial de muitas empresas e, por vezes, a área de 

Tecnologia da Informação (TI) é sobrecarregada pelas solicitações referentes aos mesmos. Os 

softwares adotados pelas empresas no final do século passado e início deste século se tornaram 

obsoletos e de difícil suporte e manutenção, causando diversos problemas de integração para as 

empresas e gerando custos crescentes para as mesmas. 

As tecnologias do início do século por muitas vezes não atendem aos requisitos 

essenciais aos novos tempos como compatibilidade com outros sistemas e suporte às novas 

tecnologias. Além disso, a mão-de-obra com conhecimento em tecnologias obsoletas pode não 

estar tão disponível no mercado atualmente, o que pode tornar o software oneroso às empresas, 

distorcendo os principais objetivos de se adotar um software que é desenvolver a empresa, 

otimizar processos e os custos inerentes a eles. 

Na última década tem sido muito comum que as empresas terceirizem o 

desenvolvimento de softwares ou utilizem SaaS (Software as a Service - software como 

serviço), com o objetivo de focar seus recursos nas operações principais da empresa. A partir 

desta demanda de mercado, surgiram as empresas especializadas em desenvolvimento de 

softwares, as software houses. Desde então, estas empresas passaram a desenvolver softwares 

proprietários para capturar economias de escala no desenvolvimento de software e depois 

vendê-lo para vários clientes (DAMSGAARD, 2010). 

De acordo com o estudo mais recente conduzido em 2019 com dados de 2018 pela 

ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) em conjunto com a IDC 

(International Data Corporation), o mercado de TI (Software e Serviços) brasileiro se manteve 

em 9º lugar no ranking mundial e tem se mostrado um mercado em ascensão, conforme 

apresentado na Figura 1, alcançando um mercado interno de cerca de US$ 23 BI, estando atrás 



2 

apenas dos mercados internos de: Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Reino Unido, 

Japão e Estados Unidos (ABES, 2019). 

 
Figura 1. Mercado brasileiro de TIC considerando-se exportações 

 
O estudo aponta também que das 5.294 empresas brasileiras que têm como atividade 

principal o desenvolvimento e produção de software, 95,5% podem ser consideradas como 

micro e pequenas empresas. Por outro lado, 55% dos usuários desses softwares estão em 

empresas do setor de Serviços, Telecom e Finanças (ABES, 2019), que costumam ser empresas 

de grande valor de mercado e com operações de alta relevância para o país e a sociedade. 

Esses dados expõem a realidade da indústria de software brasileira, que vem crescendo 

a cada ano com uma maioria de software houses sendo empresas pequenas, possibilitando uma 

diversidade cada vez maior no tocante aos fornecedores de software disponíveis para o 

mercado. 

Pelo ponto de vista das grandes empresas que compram softwares estratégicos, o fato 

de a maior parte das software houses serem empresas pequenas pode soar como um alerta. 

Afinal, empresas pequenas podem ter maior chance de ter problemas estruturais, falta de 

profissionais para atender a grandes demandas, problemas de saúde financeira, entre outras 

adversidades que afetam diretamente seus clientes e o desenvolvimento e suporte a seus 

produtos. 

O objetivo de uma seleção de software em uma grande empresa pode ter diversas 

motivações, entre elas a automação de processos ou a modernização de sistemas para 

integrações com as novas tecnologias. O investimento de uma empresa em novo software 
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costuma ser grande podendo impactar a empresa não só no âmbito financeiro, mas também nas 

questões relacionadas à cultura organizacional e seu core business. 

Estando em acordo com a importância que um novo software tem para uma organização, 

o processo de seleção de software juntamente com a aquisição e implementação, pode levar 

meses ou anos. Essa extensão de tempo pode ser relacionada à complexidade envolvida na 

escolha, pois deve-se levar em consideração diversos pontos além das funcionalidades do 

software, como por exemplo os aspectos relacionados ao fornecedor do software. Afinal, para 

um investimento alto é esperado que se tenha um software que esteja alinhado com as 

necessidades da organização por muitos anos e por isso espera-se obter suporte e possivelmente 

um desenvolvimento do software com atualizações ao longo dos anos por parte da empresa 

fornecedora.  

Portanto, é importante que se tenha um planejamento de como a seleção de software 

será realizada, visto que erros durante a seleção podem causar prejuízos significativos caso o 

software selecionado ou a empresa fornecedora do software estejam desalinhados às 

necessidades e objetivos organizacionais. 

 

1.2.  Caracterização do Problema 

 

Uma empresa de desenvolvimento de software comercializa não somente seus 

softwares, mas também uma estrutura de suporte àquele software, incluindo atualizações para 

o software que podem incluir correção de erros, integrações com novas tecnologias, entre 

outros. O uso de softwares empresariais pode se estender por anos e até décadas dependendo 

do tipo de software em questão. Por esse motivo, é importante que se tenha em vista que a 

escolha de um software não deve ser feita apenas baseando-se no software em si, mas em toda 

a estrutura de negócios e governança que está por trás dele (DAMSGAARD, 2010; DOIG, 

2017). 

Visto que o processo de seleção de software costuma ser algo importante às 

organizações, atrasos ou falhas a curto e longo prazo podem gerar grandes impactos e causar 

problemas operacionais e estruturais para a empresa, sendo por problemas inerentes ao software 

ou problemas comerciais entre a empresa fornecedora e a compradora. 

Neste caso, uma decisão bem tomada pode livrar uma organização de diversos 

problemas que podem incorrer a partir de uma escolha ordinária tais como: problemas com a 

implantação do software (atraso, falha de módulos e etc.); problemas com os usuários finais, 
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bugs no software, custos inesperados; problemas de suporte que podem ocorrer quando o 

vendedor promete além do acordado em contrato, além de possíveis falhas em atender aos 

requisitos (DOIG, 2017).  

Tendo em vista que os critérios para seleção de um produto de software podem ser 

subjetivos, é sabido que o ponto de vista de quem participa do processo de seleção de software 

pode influenciar na escolha do produto a ser adquirido. Utilizando uma metodologia racional 

de seleção de software deve ser possível evitar os critérios subjetivos visto que além da escolha 

dos critérios, o peso dos critérios que baseiam a escolha do fornecedor também tem grande 

participação na pontuação de cada proponente participando do processo de seleção. 

Apesar do grande número de empresas de desenvolvimento de software no mercado e, 

portanto, a vasta gama de opções a serem escolhidas por uma empresa que busca a assertividade 

na escolha do software, o processo de triagem das opções no mercado carece de um modelo de 

processo confiável para sustentar a escolha do melhor fornecedor e melhor solução que se 

enquadre às necessidades do cliente. 

 A carência de um processo racional de seleção de software para apoiar as empresas 

brasileiras na escolha de uma aplicação pode ser visto como uma necessidade do mercado. 

Portanto, este trabalho propõe uma metodologia de seleção de software racional que visa 

mitigar os riscos que envolvem a falta de planejamento em um projeto de seleção de software. 

Deste modo chegamos ao seguinte problema de pesquisa: Como realizar a escolha de 

software, otimizando os recursos necessários a um projeto de seleção de software e mitigando 

os riscos envolvidos em grandes projetos de seleção de software? 

 

 

1.3.  Enfoque de Solução  

 
 Este trabalho introduz uma definição passo-a-passo de como realizar uma seleção de 

software, além de templates e artefatos pré-moldados que são opcionais na utilização da 

metodologia. As atividades descritas tomam como premissas que se tenha uma lista de 

requisitos previamente levantada.  

Outra premissa assumida para a utilização desta metodologia é que ela seja utilizada na 

íntegra por grandes empresas ou grandes projetos, visto que a metodologia é idealmente 

utilizada ao longo de um período de alguns meses e sugere passos formais, como por exemplo 

a disponibilização de uma RFP (Request for Proposal) ao mercado, o que pode não estar dentro 

da realidade de pequenas empresas que por vezes precisam de uma escolha rápida. 
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A solução proposta nesse trabalho tem como enfoque a metodologia de seleção de 

software para grandes empresas ou projetos, que consiste em um passo a passo para a realização 

de um projeto de seleção de software. A metodologia é dividida em 6 etapas denominadas: 

Planejamento; Critérios; Prospecção no mercado; Request for Proposal (RFP); Análise de 

Aderência e Avaliação da Solução. 

Conforme explicitado anteriormente, este trabalho inclui a apresentação de templates e 

artefatos cuja a utilização é opcional, podendo ser utilizados integralmente ou como base para 

a criação de artefatos próprios e únicos para cada projeto.  

 

1.4.  Objetivo 

 

  O objetivo principal deste trabalho é a apresentação de metodologia para análise de 

fornecedores e seus respectivos softwares com a finalidade de basear a escolha em um método 

racional, obtendo a partir dele o ranqueamento das opções que melhor se adaptam as 

necessidades do cliente. 

Esperamos que a metodologia apresentada neste trabalho sirva como instrumento 

principal para um projeto de seleção de seleção de software que seja racional e justifique a 

escolha de um software para uma organização. 

 O estudo de validação da metodologia teve como objetivo avaliar o método 

desenvolvido sob quatro aspectos: corretude, aplicabilidade, viabilidade e completude. Além 

disso, também foram avaliados os artefatos construídos no trabalho. O estudo de validação se 

deu através da revisão por pares e atingiu o seu objetivo de capturar contribuições para 

melhorias na metodologia. 

  Os resultados do estudo fornecem um indicativo de que é possível utilizar a 

metodologia apresentada para seleção de software em grandes empresas. O estudo qualitativo 

sugere que a metodologia facilita a seleção de software.  

 

1.5.  Organização do Trabalho 

 

  A organização deste trabalho se dá em capítulos que abordam os conceitos utilizados 

no trabalho. A estrutura estabelecida busca trazer as definições de cada tema, expor situações 

referentes a ele e concluir o que foi exposto com uma conclusão. 
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O Capítulo 1 aborda uma visão geral do desenvolvimento de software e sua importância 

para o mercado ao longo dos últimos anos, além de apresentar a caracterização do problema da 

seleção de software, a motivação para a escolha do trabalho, o enfoque da solução proposta e o 

objetivo da mesma. O Capítulo 2 aborda uma revisão bibliográfica dos trabalhos relevantes no 

contexto de seleção de software. O Capítulo 3 detalha a metodologia desenvolvida a partir das 

referências bibliográficas encontradas e também a experiência em campo da autora deste 

trabalho em conjunto com os orientadores. O Capítulo 4 apresenta os aspectos relativos à 

validação da metodologia, incluindo melhorias identificadas através da mesma. O Capítulo 5 

expõe as conclusões do trabalho e as propostas para trabalhos futuros. 
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2  PROCESSO DE SELEÇÃO DE SOFTWARE  

 
Neste capítulo, a Seção 2.1 discorre sobre as definições e características se uma seleção 

de software. A Seção 2.2 apresenta alguns desafios encontrados em um projeto de seleção de 

software de qualidade e que corresponda as melhores expectativas dos stakeholders. A Seção 

2.3 trata dos benefícios em seguir uma metodologia de seleção de software definida. A Seção 

2.4 expõe conceitos envolvidos na RFI e RFP. A Seção 2.5 mostra a importância dos critérios 

e da priorização dos mesmos, comparando algumas metodologias de priorização que são 

utilizadas no mercado. A Seção 2.6 encerra o capítulo apresentando as considerações finais. 

O aumento da disponibilidade de software no mercado, unido à crescente expansão das 

tecnologias existentes e incompatibilidades entre tecnologias, aumenta a complexidade da 

tomada de decisão no tocante à escolha de software. Além disso, o processo de seleção de 

software geralmente sofre uma pressão de prazo para ser concluído. Frequentemente, os 

participantes do processo estão fazendo esta tarefa pela primeira vez e, portanto, são passíveis 

de desconhecer metodologias mais apropriadas para realizar o processo (JADHAV; SONAR, 

2008a) 

De acordo com Dujmovic (1999), os fabricantes de software são geralmente 

representados por vendedores profissionais experientes e, por outro lado, os compradores de 

sistemas costumam ser profissionalmente menos preparados para o processo de avaliação do 

sistema. 

 De acordo com Damsgaard (2010), a comunidade acadêmica tende a focar em estudos 

tradicionais de desenvolvimento de software e implementação de sistemas altamente 

customizáveis e, portanto, há uma lacuna no que tange ao processo de identificação e avaliação 

de software apesar de este ser um passo extremamente importante na tomada de decisão da 

compra.  

 Atualmente, existem algumas publicações referentes ao processo de seleção de software 

(ALVES; STOLL; PARIZI, 2015; CAFÉ; SANTOS; MACEDO, 2001; CÔRTE et al., 1999; 

GRANDE; RODRIGUES; DIAS-NETO, 2014; RASMUSSEN; GOLDY; SOLLI, 2002). 

Entretanto, em sua maioria tratam de seleção de softwares específicos e concentram seu foco 

nas especificidades de cada área.  

Dentre as pesquisas e trabalhos nacionais e internacionais revisados, é predominante o 

foco na seleção de softwares ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistema de Gestão 
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Empresarial) (AHLERT; VACCARO; BORBA, 2009; GÜRBÜZ; ALPTEKIN; IŞIKLAR 

ALPTEKIN, 2012; THAO, 2002), que tem sido uma das maiores demandas do setor de 

software nas últimas décadas. Esse aumento de demanda por soluções informatizadas advém 

da busca de um número crescente de empresas buscando automatizar seus processos ou 

atualizar seus sistemas para agregar os benefícios das novas tecnologias que surgiram no 

mercado nos últimos anos. 

 Entre a literatura analisada, poucos autores abordam a situação da customização do 

software, que na prática significa a adaptação do software aos requisitos desejados pelo 

comprador. Tarawneh e Baharom (2011) citam essa lacuna no que tange os artigos já publicados 

e as técnicas de avaliação de critérios de seleção de software divulgadas até o momento de sua 

publicação. Alves et al. (2005) propõe uma classificação entre tipos de incompatibilidades entre 

os componentes do software e os requisitos. 

 

 

2.1 Seleção de Software 

 
 

Durante as últimas décadas, o software vem ganhando cada vez mais notoriedade nas 

organizações, podendo gerar impactos negativos e perdas incalculáveis, visto que os impactos 

podem ultrapassar as barreiras organizacionais e impactar a vida de grande parte da sociedade 

que depende de tais sistemas. A Forbes1 enumera alguns desastres que ocorreram em grandes 

empresas como Nike, Hershey’s e HP, por conta da escolha errada de fornecedores de software. 

Estes desastres custaram milhões de dólares para as empresas e impactaram também a reputação 

dessas empresas frente a seus clientes. 

Por outro lado, uma boa escolha de software pode representar uma vantagem 

competitiva para uma organização quando implementada corretamente (KIRCHMER, 2012). 

Portanto, é possível perceber que a escolha de um software pode representar um fator crítico 

para o sucesso de uma empresa. 

Durante a busca por possíveis fornecedores de software, é comum que se analise o fator 

comercial, ou seja, quanto custa a aplicação, e também se as funcionalidades requeridas são 

atendidas. Porém, diversos outros critérios devem ser levados em consideração ao se escolher 

 
1 Artigo da Forbes: https://www.forbes.com/sites/moneywisewomen/2012/10/04/real-costs-of-choosing-the-
wrong-software-vendor/#1fdcf1a14997 
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um software como, por exemplo, fatores relacionados à gestão de projeto, arquitetura do 

sistema, garantia de qualidade, manutenção, treinamento, entre outros. Estes fatores, unidos à 

ampla disponibilidade de softwares (exposta no Capítulo 1), apontam para a dificuldade da 

escolha de um software, que é abordada por Doig (2017) através do termo paralisia por análise. 

Esta é uma expressão utilizada na área da psicologia, e tem relação com a dificuldade na escolha 

em relação a decisões que representam grande impacto. Durante o processo de seleção de 

software, a paralisia por análise ocorre quando as consequências de uma decisão errada podem 

ser tão altas que o tomador de decisão se sente receoso em seguir adiante com a tomada de 

decisão (DOIG, 2017). Este é o caso de uma escolha de software que é apresentada como um 

fator de diferencial competitivo para a empresa ou quando o sistema é utilizado como parte do 

core business da organização.  

Tal dificuldade pode ser remediada com a utilização de um processo bem definido e que 

dê sustentação a uma decisão racional, ou seja, um processo planejado que aborde todos os 

aspectos envolvidos na aquisição do software e apresente como resultado uma indicação de 

fornecedor que melhor satisfaça as necessidades do cliente. Portanto, há a necessidade de 

exposição de um processo de fácil utilização pelos envolvidos na seleção de software. 

 

2.2 Desafios na Seleção de Software 

 
 

Quando a implementação de um software se depara com problemas, tende-se a apontar 

diversos responsáveis. No entanto, a causa principal de arrependimento acerca da aquisição do 

software é invariavelmente um processo de avaliação e seleção deficiente (DOIG, 2017). 

Há muitos desafios a serem considerados durante todo o processo de Seleção de 

Software, os quais podem se tornar obstáculos e interferem diretamente na qualidade da escolha 

do software. Alguns destes desafios são: (i) a escolha dos profissionais envolvidos; (ii) 

problemas pouco claros; (iii) benefícios não claramente definidos; (iv) compra baseada 

primariamente no preço; (v) confiança nos colaboradores envolvidos; (vi) tomadores de decisão 

influenciados pelo discurso do vendedor; (vii) a falta de um processo de seleção. 

A escolha dos profissionais envolvidos no processo de seleção de software é 

fundamental para o processo de seleção de software e deve-se levar em consideração o papel 

de diversos atores (especialista de seleção de software, especialista no negócio e usuário) no 

processo, ponderando as participações de cada um (DOIG, 2017).  
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Muitas vezes um projeto de seleção de software se inicia pela busca por possíveis 

fornecedores sem que antes tenha ocorrido uma clarificação dos objetivos do projeto, como por 

exemplo, os benefícios que se pretende obter com a compra do software, as premissas 

organizacionais para a compra daquele software que podem incluir mas não se restringem ao 

preço do software, cronograma de implantação proposto pelo fornecedor e funcionalidades do 

software.  

Outro ponto de atenção que se deve ter na avaliação de um software é a ponderação do 

critério de preço do software. Apesar de ter grande importância para toda organização, deve-se 

levar em consideração o valor que o software irá agregar à empresa (DOIG, 2017) e ao contexto 

específico no qual ela se encontra. Por isso é importante que haja também um levantamento de 

critérios técnicos relativos à aquisição como, por exemplo, a integração com sistemas legados, 

a manutenção oferecida para o software, entre outros critérios. 

Mais um ponto importante no que tange a escolha de um software é a definição dos 

profissionais envolvidos nessa escolha. Conforme abordado na literatura referente à gestão de 

mudanças organizacionais (KOTTER, 1995), podem haver usuários ou colaboradores que não 

estejam convencidos dos benefícios que um novo software pode trazer para a organização, o 

que pode culminar em uma resistência ao projeto de seleção de software, que representa uma 

mudança no dia a dia dos usuários envolvidos no software. Portanto, a definição dos 

profissionais envolvidos no projeto é de alta importância para o sucesso do mesmo. 

Ainda em relação aos envolvidos no projeto de seleção de software, não podemos deixar 

de falar sobre os fornecedores de software, que estudam os clientes  de forma a lhes apresentar 

o produto da forma mais conveniente e que mostre maior aderência as necessidades dos clientes 

(PEREIRA, 2004), mesmo que para isso tenham que adaptar seu discurso e até mesmo as reais 

funcionalidades do software em questão. Se o vendedor demonstrar e o cliente enxergar os 

benefícios que terá com o uso do software, ele tenderá a se decidir mais rapidamente pela 

compra (PEREIRA, 2004). Portanto, entende-se que um processo de seleção bem planejado 

evita que o comprador seja persuadido pela empresa de software e também evita que o software 

adquirido não seja adequado às reais necessidades do comprador. Uma seleção bem estruturada 

suprime as técnicas de venda já que analisa os pontos levantados pelo cliente e não considera 

os benefícios apontados pelo discurso do vendedor.  

Os fornecedores de software são dotados de técnicas e altamente capacitados para 

vender o software da empresa a qual estão representando. O principal objetivo do vendedor é 

persuadir o comprador e transpor as objeções que haja em relação ao software demonstrado. 
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Portanto, cabe ao agente tomador de decisão da equipe de seleção de software ter o poder em 

relação à seleção de software (DOIG, 2017; PEREIRA, 2004). 

Atualmente, diversas organizações subestimam a necessidade de se realizar um 

processo formal de seleção de software. Doig (2017) aborda 25 motivos pelos quais isto 

acontece. Citaremos a seguir alguns dos motivos que se destacam: 

● Excesso de confiança: Devido à falta de divulgação em relação às falhas de software, 

tomadores de decisão podem assumir que a escolha de um software é fácil e culmina no 

excesso de confiança; 

● Subestimação: A maioria das compras de software envolvem milhares de requisitos. As 

organizações subestimam a complexidade e dificuldade do trabalho em uma avaliação e 

consequentemente não estimam o tempo e os recursos necessários. Quando a seleção toma 

mais tempo do que o esperado, tomam-se caminhos mais curtos para se chegar ao resultado; 

● Falta de tempo: Amplamente ligado ao tópico apresentado anteriormente, uma 

organização de tamanho médio pode estar esperando uma estimativa de 3 meses para o 

processo de seleção de software, quando na realidade estima-se que sejam necessários 6 

meses para a seleção de software em uma empresa deste porte; 

● Falta de habilidade: Grandes compras de software não são frequentes e, portanto, é 

improvável que a organização tenha funcionários que saibam como avaliar softwares; 

● Falsa economia: Algumas organizações pensam que um processo de avaliação e seleção 

de software é uma despesa desnecessária. Isso pode ser uma economia falsa porque a etapa 

de implementação pode levar mais tempo do que o necessário e custar mais do que o 

esperado. Além disso, caso não tenha sido escolhido um software que melhor se encaixe as 

necessidades da empresa, haverá um aumento no custo do software e diminuição nos seus 

benefícios para a organização; 

● Vieses cognitivos: Vieses cognitivos são estudados pela psicologia e economia 

comportamental, e podem ser explicados como tendências de pensamento e raciocínio que 

podem levar a desvios sistemáticos de lógica e decisões irracionais: 

o Excesso de confiança: Tendência a acreditar que conhece o mercado de software e 

seus conhecimentos são o suficiente para realizar a compra; 

o Viés da confirmação: Tendência a procurar a informação que confirma suas 

perspectivas; 

o Efeito adesão: Tendência a acreditar que se deu certo para o outro vai dar certo para 

si;  



12 

o Ancoragem: Tendência a se identificar com a primeira demonstração de software 

vista; 

o Efeito Dunning-Krugger: Tendência de pessoas não qualificadas a superestimar 

suas habilidades e a inabilidade dessas pessoas de reconhecer suas inaptidões 

(DOIG, 2017; KRUGER; DUNNING, 1999; SARTI, 2015). 

É sabido que conhecer seus próprios vieses cognitivos ou possíveis pontos de falha em 

uma tomada de decisão não permite que o indivíduo inative esses vieses no momento de uma 

decisão. Em adição a isto, Bandor (2006) afirma que os indivíduos que executam o processo de 

avaliação têm várias experiências que irão influenciar no processo de decisão. 

Diversos autores (BANDOR, 2006; DOIG, 2017; MAIDEN; NCUBE, 1998) abordam 

as questões relacionadas a vieses cognitivos, que podem influenciar na percepção e portanto 

nas escolhas feitas pelas pessoas. 

Portanto, se faz necessário o uso de um processo formal de seleção que seja 

determinístico e baseado em dados como o apresentado neste trabalho. O processo formal de 

seleção deve conter documentação que seja passível de auditoria e que possa permitir a 

repetição das atividades de avaliação através dos passos seguidos anteriormente, caso 

necessário. 

 

2.3  Benefícios de um Processo de Seleção de Software  

 
 

Utilizar uma metodologia de avaliação e seleção de software madura é um meio de 

mitigar os riscos relacionados à escolha do sistema que melhor se adeque às necessidades do 

cliente, pois evita diversos problemas vistos na seção anterior (como a paralisia por análise, a 

influência do discurso do vendedor, os vieses cognitivos e etc.) (DOIG, 2017) e clarifica os 

benefícios obtidos a partir da implementação do novo software passa a ser percebida.  

Além disso, o planejamento do projeto de seleção de software permite que se obtenha 

uma estimativa do custo e da duração do projeto de seleção de software, possibilitando maior 

assertividade no cálculo do Retorno de Investimento (ROI), uma das métricas mais importantes 

para se analisar se a compra trará benefícios que justifiquem a aquisição.  

A existência de uma metodologia a ser seguida que visando melhor escolha é, por si só, 

um benefício visto que ela pode contribuir com atividades que poderiam não ter sido pensados 

sem o apoio da mesma. Entretanto, a escolha de um software deve levar em consideração fatores 

específicos que são relevantes a um bem intangível como é o caso de um software, como por 



13 

exemplo a integração com sistemas legados. Portanto, uma metodologia específica para a 

escolha de um software deve considerar a importância dos critérios de escolha, como é o caso 

deste trabalho. 

 

 

2.4 RFI e RFP  

 

É comum que durante diversas fases de um projeto de seleção de software surjam 

dúvidas acerca dos fornecedores e suas respectivas soluções. A resolução dessas dúvidas o 

quanto antes pode representar um fator decisivo para a eliminação de soluções que não são 

aptas para a organização em questão, visando a otimização de recursos naquele projeto. 

Devemos excluir as soluções que não apresentam aderência aos critérios críticos da solução o 

quanto antes para que o número de soluções analisadas seja menor e que as últimas etapas da 

seleção sejam feitas apenas com concorrentes que realmente estejam alinhados aos interesses 

da organização. 

Para que seja realizada a eliminação precoce de softwares que não estejam em 

concordância com os critérios essenciais (AZEVEDO et al., 2010), é importante que haja um 

instrumento de avaliação o mais cedo possível de forma a excluir concorrentes que não estejam 

de acordo. Para isto são utilizadas a Request for Information (RFI) e/ou Request for Proposal 

(RFP). 

 

2.4.1 Conceitos  

 

 RFI e RFP são instrumentos utilizados por governos e empresas para adquirir 

equipamentos e serviços, promovendo propostas competitivas entre fornecedores (PORTER-

ROTH, 2001). 

A RFI e RFP são os meios mais comuns utilizados em abordagens formais de tomada 

de preços com fornecedores. O fornecedor interpreta a solicitação e entra em uma negociação 

com a organização sobre abordagens, propriedade intelectual e responsabilidade específica pelo 

sucesso da solução (LIN et al., 2007). 

 Na literatura, é reportada a utilização da RFI e da RFP de duas formas diferentes. Na 

primeira, a RFI é realizada previamente à RFP, onde se considera o resultado da análise das 
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respostas à RFI como insumo da RFP. Nesta abordagem é criada uma Long List, como uma 

primeira lista das soluções que existem no mercado, na qual os fornecedores participam da fase 

de RFI e respondem às questões contidas nela. A partir dessas respostas, alguns fornecedores 

podem ser eliminados da concorrência e uma Short List, que é a lista de fornecedores já filtrada, 

é criada (CAPGEMINI, 2016). Em outra abordagem, a RFP é utilizada de maneira isolada, sem 

haver a necessidade ou mesmo a existência de uma RFI, resumindo em um documento o 

detalhamento dos requisitos do sistema e do projeto (PRATICO, 2016). 

Ainda há autores (LIN et al., 2007; THAO, 2002) que abordam a questão do 

levantamento de informações sem a utilização de RFI ou RFP definindo que um primeiro filtro 

deve ser aplicado ao selecionar os possíveis fornecedores através da reunião de informações 

públicas divulgadas pela empresa. Os autores defendem que após a filtragem através das 

informações encontradas publicamente pode-se entrar em contato com os representantes de 

vendas do fornecedor para coletar outras informações relevantes e Thao (2002) defende o uso 

de uma pesquisa com uma lista de questões denominadas “Questões Executivas” contendo 

questões de cunho administrativo e operação.  

Este tipo de filtragem permite a otimização do tempo gasto no processo de seleção 

através da eliminação de possíveis fornecedores em etapas intermediárias durante o processo 

de avaliação e otimizar o tempo de análise das propostas formais, que pode conter dezenas de 

páginas.  

     RFIs e RFPs ajudam a reduzir o número de fornecedores viáveis que são convidados 

para uma reunião no local e uma possível, se aplicável, demonstração ou POC (Proof of 

Concept ou Prova de Conceito). Essa redução no número de fornecedores previamente a etapa 

de análise da solução é importante para redução de recursos visto que as etapas seguintes 

consomem um tempo considerável no projeto de seleção de software. 

Vargas (2010), afirma que algumas organizações utilizam uma abordagem intuitiva para 

a seleção de uma lista inicial de possíveis fornecedores. Esta abordagem utiliza a opinião de 

indivíduos que tem experiência prévia com o produto ou tem conhecimento sobre o produto. O 

autor reitera que esta abordagem pode resultar em uma lista de fornecedores que podem não 

suprir as funcionalidades requeridas e que isto pode introduzir despesas extras nas fases de 

integração do sistema e fase de manutenção.  
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2.5 Priorização de Critérios 

 

O problema da seleção de software pode ser classificado como um problema de tomada 

de decisão de múltiplos critérios (Multiple Criteria Decision Making - MCDM) (JADHAV; 

SONAR, 2008), que se caracteriza por uma decisão que deve levar em consideração critérios 

de diferentes áreas, fazendo com que os critérios sejam de difícil comparação. Portanto para 

que os critérios sejam comparáveis, a literatura sugere a utilização de diferentes técnicas, como 

por exemplo: AHP (Analytic Hierarchy Process) (VARGAS, 2010), WSM (Weighted Scoring 

Method), variações Fuzzy, entre outras.  

 

2.5.1 Aplicações de Modelos de Priorização de Critérios na Literatura 

 

    Os autores Jadhav e Sonar (2008) desenvolveram um método de MCDM chamado HKBS 

(Hybrid Knowledge Based System), que é um híbrido de métodos KBS (Knowledge Based 

System), integrando as técnicas de Raciocínio Baseado em Regras (RBR - Rule Based 

Reasoning) e Raciocínio Baseado em Casos (CBR - Case Based Reasoning), ambos são 

amplamente utilizados para solucionar problemas de alta complexidade. Os autores também 

apresentaram um artigo de revisão da literatura, analisando 130 artigos e utilizando 60 artigos 

para a seleção de etapas do processo de seleção de software. Após este estudo, os autores 

realizaram uma análise entre 3 possíveis abordagens para problemas de tomada de decisão 

multicritério (MCDM): AHP, técnica desenvolvida na década de 80 por Thomas Saaty 

(SAATY, 1990) e largamente aplicada na literatura; a WSM, técnica mais simples de MCDM, 

utilizando pesos em cada critério, e a HKBS.  

AHP: Baseada em 3 princípios: decomposição, comparação e síntese das prioridades. 

Na decomposição é construída uma rede hierárquica onde o topo representa os objetivos e os 

níveis abaixo representam os critérios, subcritérios e alternativas (no último nível). Na 

comparação, os atores participantes no processo de seleção montam uma matriz de comparação 

em cada nível hierárquico através da comparação de pares de critérios que é avaliada através 

da seguinte pergunta: “O quão importante é o critério Ci em relação a Cj?”. Os valores 

atribuídos aos níveis de importância relativa são enquadrados nos valores 1,3,5,7 e 9; podendo 

também ser atribuídos valores intermediários, caso não se consiga um consenso entre os atores 

participantes. Os valores dados seguem de acordo com a Tabela 1, denominada Escala 

Fundamental de Saaty, que contém 5 pontos de avaliação e 4 pontos intermediários que podem 
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ser utilizados em casos onde não se encontre um consenso entre as partes que determinam a 

pontuação, que de modo geral são os stakeholders. 

  

Tabela 1. Escala Fundamental de Saaty (SAATY, 1990) 

Intensidade de    

Importância 
Definição Explicação 

1 Mesma importância 
As duas atividades contribuem igualmente 
para o objetivo. 

3 
Importância pequena de uma 
sobre a outra 

A experiência e o julgamento favorecem 
levemente uma atividade em relação à outra. 

5 Importância grande ou essencial 
A experiência e o julgamento favorecem 
fortemente uma atividade em relação à outra. 

7 
Importância muito grande ou 
demonstrada 

Uma atividade é muito fortemente favorecida 
em relação à outra; sua dominação de 
importância é demonstrada na prática. 

9 Importância absoluta 
A evidência favorece uma atividade em 
relação à outra com o mais alto grau de 
certeza. 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários entre os 
valores adjacentes 

Quando se procura uma condição de 
compromisso entre duas definições. 

Recíprocos dos 
valores acima de 
zero 

Se a atividade i recebe uma das 
designações diferentes acima de 
zero, quando comparada com a 
atividade j, então j tem o valor 
recíproco quando comparada 
com i. 

Uma designação razoável. 

Racionais Razões resultantes da escala 
Se a consistência tiver de ser forçada para 
obter valores numéricos n, somente para 
completar a matriz. 

 

Deve-se utilizar uma matriz que obedeça a Teoria da Matriz Recíproca para registrar a 

importância relativa dos pares de critérios, onde os elementos que estão a esquerda da diagonal 

principal são o inverso dos elementos que estão a direita, conforme apresentado nas colunas 

C1, C2 e C3 da Tabela 2. 

Após a criação da matriz faz-se necessário o cálculo do auto vetor através da média 

geométrica de cada linha. Posteriormente, é necessário normalizar o auto vetor, que consiste no 

valor do auto vetor dividido pela soma de todos os auto vetores, conforme apresentado nas 

colunas Auto Vetor e Auto Vetor Normalizado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Exemplo de comparação entre critérios C1, C2 e C3 

Critérios   

 

Critérios 

 C1 C2 C3 Auto Vetor 
Auto Vetor 

Normalizado 

C1 1 1/7 1/2 0,414913267 9,38% 

C2 7 1 5 3,27106631 73,96% 

C3 2 1/5 1 0,7368063 16,66% 

Soma  10 1,34286 6,5 4,422785877 100% 

 

Saaty (1990) criou dois índices para analisar se os julgamentos são coerentes, são eles: 

Índice de Consistência (IC) e Razão de Consistência (RC). 

O valor !"á$ é calculado através de uma multiplicação de matrizes que consiste na soma 

das colunas multiplicado pelo auto vetor normalizado da seguinte forma: !"á$ = 10	 × 	9,38 +

73,96	 × 	1,34 + 16,66	 × 	6,5 = 3,014 

Este cálculo é feito para determinar o Índice de Consistência, que é o 
34á567

768
, sendo n a 

dimensão da matriz, que nesse caso é 3 pois a matriz é 3x3. No exemplo dado, o IC = 0,00708.  

Saaty (1990) também recomenda o uso da Razão de Consistência (RC), que é igual ao 

IC / Índice Randômico (IR), que varia de acordo com a amostra. Os valores de IR propostos 

por Saaty (1990) e denominado Índice Randômico Médio do AHP são apresentados conforme 

apresentado na Tabela 3. Para o exemplo proposto, o Índice Randômico é igual a 0,58, 

resultando em uma Razão de Consistência igual a 1,22. De acordo com a proposta de Saaty 

(1990), se RC é maior que 1,2 os julgamentos realizados devem ser revistos, pois não estão 

coerentes. Isto acontece quando, por exemplo, um tomador de decisão define que prefere X a 

Y, Y a Z, mas prefere Z a X. Após a revisão do Índice de Consistência, deve-se utilizar os 

valores do vetor auto normalizado para avaliar as alternativas, que serão avaliadas par a par, 

utilizando a mesma lógica das avaliações dos critérios. 

As alternativas, ou fornecedores, são avaliados em cada critério previamente 

estabelecido obedecendo a seguinte regra: Atributos diretos, onde quanto maior o valor melhor 

e atributos indiretos, onde quanto menor melhor, e neste caso é necessário realizar a 

harmonização do critério que consiste em realizar a divisão do valor da alternativa pela soma 

de todos os valores daquele critério. 

9. ;. = Í=>?@A	>A	;B=C?CDê=@?F = 	
!"á$ − =
= − 1
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HFIãB	>A	;B=C?CDê=@?F =
9. ;.

Í=>?@A	HF=>ôL?@B	(9H)	OFPF	=
 

 

!"á$ = Lé>?F	>B	RADBP	
ST
T

 

 

Tabela 3. Valores de Índice Randômico (SAATY, 1990) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

No mercado há algumas opções de ferramentas que implementam o método AHP: 

AUTOMAN, Criterium, Expert's Choice, HIPRE3+, NCIC, IPE e Superdecisions (LOUREIRO 

et al., 2018). Estas ferramentas minimizam os impactos negativos da escolha do método devido 

a eliminação da etapa de cálculos matemáticos, restando ao usuário apenas a entrada dos inputs, 

atingindo a obtenção dos resultados de forma mais rápida, eficiente e com possibilidade de erro 

próxima a zero. 

WSM: Método da pontuação ponderada. É a abordagem mais simples para problemas 

de tomada de decisão multicritério, e consiste em associar um peso à cada critério descrito, 

onde quanto maior o peso maior a importância do critério. O resultado final de cada alternativa 

(ou vendedor) é dada pelo somatório da pontuação obtida (o quão bem o vendedor performou 

em cada critério multiplicado pelo peso daquele critério):   U(SV) = ∑ 	7
XY8 ZXUVX; sendo a 

pontuação final da alternativa (ou vendedor) SV; e 	ZX sendo o peso do critério; e UVX o quão 

bem o vendedor performou naquele critério. 

KBS: Os Sistemas baseados em conhecimento são sistemas de informação que 

representam o conhecimento de especialistas. CBR e RBR: Raciocínio baseado em casos, e 

Raciocínio baseado em regras, são dois métodos fundamentais e complementares no KBS. O 

KBS tem potencial para ter uma atuação significante no processo de decisão de seleção de 

software de acordo com alguns autores (JADHAV; SONAR, 2009a; KATHURIA; 

ANANDARAJAN; IGBARIA, 1999; VLAHAVAS et al., 1999). 

HKBS: A parte baseada em regras (RBR) auxilia a selecionar os critérios desejados ao 

software, capturar as necessidades dos usuários e formular um caso/problema. A parte baseada 

em caso (CBR) é usada para recuperar componentes de software do caso base do sistema, 

comparar requisitos do usuário com a descrição de cada componente de software recuperado 

pelo sistema e ranquear componentes de software em ordem decrescente de pontuação de 
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similaridade (aderência). Cada componente é ligado a uma medida de similaridade (aderência), 

uma função que é usada para calcular individualmente o nível de similaridade (aderência) entre 

o caso/problema e as soluções (software) (JADHAV; SONAR, 2009b). 

 

∑ ZV
7
VY8 	× 	C?L([R, @R)

∑ ZV
7
VY8

 

 
Onde TV é o peso do critério e C?L([R, @R) é a similaridade (aderência) entre o valor 

buscado (critério) e o valor da solução. As funções usadas para calcular a aderência dependem 

do tipo do componente analisado. 

 A abordagem HKBS apresentada por Jadhav e Sonar (2008), exige que o vendedor envie 

uma descrição de todas as funcionalidades do sistema antes de saber quais são os requisitos 

exigidos para o sistema a ser selecionado e não leva em consideração as customizações que 

podem ser necessárias. Além disso, não leva em consideração critérios subjetivos como critérios 

relacionados ao projeto que não são relacionados ao software como por exemplo: aderência ao 

cronograma proposto, manutenção e relacionamento com o cliente. A abordagem HKBS 

apresenta um resultado semelhante aos outros métodos analisados, porém eleva o nível de 

complexidade do processo, portanto esta abordagem não será selecionada para este trabalho. 

A Tabela 4 apresenta uma comparação entre os métodos AHP, WSM, Fuzzy e HKBS 

(JADHAV; SONAR, 2008), apontando alguns prós e contras identificados nos diferentes 

métodos. 

Tabela 4. Comparação entre as metodologias de MCDM AHP, WSM, Fuzzy e HKBS 

Método Prós Contras 

AHP 

● Análise mais detalhada; 
● Maior envolvimento dos atores; 
● Considera fatores objetivos e 

subjetivos (JADHAV; SONAR, 
2009b); 

● Simplifica o problema 
(JADHAV; SONAR, 2009b);  

● Pode ser usado por um indivíduo 
ou em grupo (JADHAV; 
SONAR, 2009b). 

● Consome tempo (cálculos e número 
de comparações);  

● Caso o número de critérios ou 
alternativas mudem deve-se reavaliar 
todas as alternativas;  

● Caso haja inclusão ou exclusão de 
alternativas irrelevantes pode ocorrer 
a reversão de ordem de prioridade 
(JADHAV; SONAR, 2009b).  

WSM ● Simplicidade; 
● Facilidade no uso. 

● Pesos são arbitrários; (JADHAV; 
SONAR, 2009b); 
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Método Prós Contras 

● É difícil atribuir pesos se o número 
de critérios for alto; (JADHAV; 
SONAR, 2009b); 

● Dificuldades emergem quando é 
aplicada a problemas 
multidimensionais (JADHAV; 
SONAR, 2009b). 

Fuzzy 

● Termos linguísticos podem ser 
usados para avaliar as 
alternativas intuitivamente 
(JADHAV; SONAR, 2009b); 

● Avaliações intermediárias em 
relação ao atendimento dos 
critérios estabelecidos. 

● Dificuldade de computar valores de 
index Fuzzy apropriadamente e 
ranquear valores para todas as 
alternativas. 

HKBS 

--  ● Necessita que o fornecedor envie 
uma lista com todas as 
funcionalidades do software; 

● Não leva em consideração possíveis 
customizações a serem feitas; 

● Alta complexidade e resultados 
semelhantes aos de outras 
metodologias. 

 

2.6 Considerações Finais  

 

A seleção de software deve ser realizada através de um processo bem definido visando 

a minimização ou mitigação de riscos decorrentes da escolha através de fatores subjetivos que 

incluem, mas não se restringem a falta de experiência em seleção de software por parte dos 

compradores e a vasta experiência e treinamento dos vendedores provenientes de software 

houses. A influência de fatores pessoais como vieses cognitivos também pode afetar os 

tomadores de decisão e membros da equipe de seleção de software e este é um dos fatores de 

risco a serem mitigados quando se segue um processo formal previamente definido. Além disso, 

o processo de seleção de software e a documentação relativa a ele podem ser utilizados para 

fins de auditoria. 

O capítulo abordou a importância de um processo de seleção de software bem definido, 

além de apresentar os conceitos de RFI e RFP, que são documentos enviados aos fornecedores 
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que objetivam a reunião de informações relevantes ao software e ao fornecedor, além de expor 

algumas metodologias de priorização de critérios que são apresentadas na literatura, havendo 

destaque para a metodologia WSM pela simplicidade de compreensão e pela facilidade de sua 

aplicação por profissionais com pouca ou nenhuma experiência em metodologias de suporte à 

decisão.   
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3 METODOLOGIA DE SELEÇÃO DE SOFTWARE 

 

Este capítulo aborda a metodologia de seleção de software desenvolvida com base na 

fundamentação teórica de trabalhos existentes na literatura (abordados no Capítulo 2) e na 

experiência prática de atuação em um projeto de seleção de software de grande porte em um 

dos maiores fundos de pensão da América Latina.  

É importante ressaltar que os fluxos descritos neste capítulo sofreram alterações após a 

avaliação da metodologia por especialistas descrita no Capítulo 4 deste trabalho. As sugestões 

apresentadas na Tabela 10 foram incorporadas na nova versão da metodologia2. 

O capítulo abordará a metodologia que foi dividida em 6 etapas, conforme é descrito na 

Figura 2, que compreende uma visão macro da metodologia. Cada etapa compreende um 

objetivo e é utilizada como insumo na etapa seguinte. Os objetivos de cada etapa são resumidos 

na Tabela 5 e podem ser descritos da seguinte forma: 

• Planejamento: Planejar e iniciar o projeto de seleção de software através das 

definições de objetivos do projeto, atores envolvidos e levantamento de regras 

organizacionais que devem ser seguidas para aquisição de um software. 

• Critérios: Definir os critérios e os pesos de cada critério considerando os objetivos 

da organização e o software em questão. 

• Prospecção no Mercado: Levantamento de possíveis fornecedores de software 

considerando o(s) requisito(s) crítico(s) à solução e possível filtragem dos 

concorrentes que se dá através de levantamento de informações sobre os 

concorrentes e as respectivas soluções de software. 

• Request For Proposal (RFP): Desenvolver e enviar uma RFP (Request For 

Proposal) ao mercado e receber propostas comerciais e técnicas dos fornecedores. 

• Análise de Aderência: Selecionar fornecedores através da análise de propostas 

técnicas e comerciais recebidas com o objetivo de escolher os proponentes que 

participarão da avaliação da solução. 

• Avaliação da Solução: Avaliar a solução através de POC (Proof of Concept) ou 

demonstração do produto. 

 
2 https://drive.google.com/drive/folders/1YHawvaPI1mm5orITJUM9MjZhQmkVOuNx?usp=sharing 
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Figura 2. Visão macro da metodologia 

Ainda na Tabela 5 são apresentados os artefatos disponibilizados junto a metodologia e 

as respectivas fases onde os mesmos devem ser utilizados. É importante ressaltar que os 

artefatos podem ser utilizados na íntegra ou como base para desenvolvimento de documento 

personalizado para o projeto em questão. 

 

Tabela 5. Resumo da metodologia proposta 

Fase Objetivos  Artefatos 

Planejamento 
Estabelecimento de Equipe; 

Plano de projeto. 
 

Critérios de 

seleção 

Estabelecimento de critérios de avaliação; 

Priorização de critérios. 

Avaliação por Critérios 

(Apêndice A). 

Prospecção 

no mercado 

Estabelecimento de lista de fornecedores 

(Long List); 

Elaboração de RFI ou questionários; 

Redução da lista de fornecedores (Short List). 

Aderência de Requisitos 

(Apêndice B); 

Log de dúvidas 

(Apêndice C). 

RFP 
Elaboração de RFP; 

Distribuição da RFP no mercado. 

Aderência de Requisitos 

(Apêndice B); 

Avaliação de Currículos 

(Apêndice D); 

Log de dúvidas 

(Apêndice C). 

Análise de 

aderência 
Análise de propostas recebidas. 

Avaliação por Critérios 

(Apêndice A). 

Avaliação da 

solução 

Avaliação da solução (Demo ou POC); 

Resultado final. 

Script de Avaliação 

(Apêndice E). 

Avaliação da Solução 

(Apêndice F). 

Avaliação por Critérios 

(Apêndice A). 
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Os processos descritos neste capítulo foram modelados utilizando a notação BPMN 

(Business Process Model and Notation)3, que é uma das notações de modelagem de processos 

mais utilizada atualmente (RECKER et al.,2006). A modelagem dos fluxos foi realizada 

utilizando a ferramenta de software Bizagi BPMN Modeler4, um software de modelagem de 

processos que utiliza a notação BPMN. 

O objetivo desse capítulo é introduzir uma metodologia de seleção de software. É 

importante ressaltar que a metodologia proposta está voltada para as seleções de software em 

grandes empresas e projetos de grande porte, pois startups e pequenas empresas podem não 

dispor dos recursos financeiros e de tempo requerido para realizar as etapas propostas neste 

trabalho. Portanto, recomendamos que pequenas empresas adaptem a metodologia para sua 

melhor utilização dentro das necessidades das PME (Pequena e Média Empresa). Entende-se 

por projetos de grande porte aqueles cujo a escolha do software representa grande impacto para 

a empresa e, portanto, requer uma escolha precisa, ou seja, projetos onde a escolha de um 

software não aderente às necessidades da organização representa um grande impacto para a 

organização e sua operação.  

A metodologia descrita neste trabalho tem como premissa que tenha sido previamente 

elaborada uma lista de requisitos do sistema, que servirá de insumo, visto que a metodologia 

não aborda esta etapa. O levantamento dos requisitos do sistema é um tema amplamente 

amparado pela literatura científica (POHL; RUPP, 2005, WIEGERS; BEATTY, 2013, 

HATHAWAY; HATHAWAY 2016) e recomenda-se que esta etapa seja realizada por 

profissionais qualificados, visto que o levantamento de requisitos é fundamental para a escolha 

do software que melhor se enquadre às necessidades da organização. 

As seções seguintes abordam cada uma das seis etapas da metodologia. Na Seção 3.7 é 

apresentada a rotina de tratamento de atraso desenvolvida para os casos onde o fornecedor não 

apresenta resposta. Na Seção 3.8 são introduzidas as considerações finais do capítulo. 

 

3.1 Planejamento 

 

A etapa de planejamento tem como objetivo planejar e iniciar o projeto de seleção de 

 
3 A documentação referente a notação BPMN encontra-se em: http://www.bpmn.org/ 
4 Site da Ferramenta Bizagi: https://www.bizagi.com/pt/produtos/cloud/modeler-services 
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software. Suas atividades são apresentadas na Figura 3 e descritas durante esta seção. O projeto 

tem início com os tomadores de decisão, que podem ser diretores executivos, diretores ou 

gerentes da área de TI. O conjunto de tomadores de decisão pode variar de acordo com o modelo 

de governança empregada na organização e com o tamanho da mesma.  

 
Figura 3. Fluxo da fase de planejamento 

Realizar Reunião Inicial de Alinhamento 

É realizada uma reunião entre os tomadores de decisão para definição das diretrizes do 

planejamento da seleção de software. Nesta etapa se define qual o objetivo da seleção de 

software e qual será o uso do software selecionado. 

Definir Equipe de Seleção de Software 

A definição da equipe de seleção de software deve levar em consideração alguns fatores 

tais como: 

• Impacto no trabalho da organização; 

o Funcionários alocados ao projeto de seleção de software podem fazer 

falta em outras atividades e trazer consequências onerosas à 

organização.  

• Conhecimento acerca do software/tecnologia ou do processo que o software 

visa automatizar; 

• O papel de um especialista em seleção de software: Esse profissional deve 

entender cada passo do processo porque irá guiar a seleção para uma 
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conclusão bem-sucedida. Essa pessoa é geralmente um consultor contratado, 

porque poucas companhias fazem um número significativo o suficiente de 

grandes compras de software para um empregado desenvolver as habilidades 

necessárias para a seleção de software. Algumas vantagens na escolha de um 

consultor externo incluem, mas não se limitam a: 

o  Consultores que se especializam em seleção de software entendem 

o processo e tem experiência para assegurar que o valor da aquisição 

de software seja maximizado (DOIG, 2017); 

o Consultores são mais rápidos porque eles conhecem o processo de 

seleção de software (DOIG, 2017); 

o Sendo de fora da organização, consultores evitam ficar presos em 

políticas organizacionais internas (DOIG, 2017). 

• O papel de especialista no negócio: SMEs (Subject-Matter Experts, ou 

Especialistas no negócio) são profissionais especializados em uma indústria 

específica ou nos processos de negócio relacionados ao software. Eles 

devem estar familiarizados com o tipo de software sendo considerado e o 

domínio do negócio no qual o software opera. Grandes organizações 

avaliando software tipo ERP, por exemplo, podem precisar do serviço de 

diversos SMEs como por exemplo para finanças, produção, redes de 

fornecimento, entre outros. Em companhias grandes, os SMEs geralmente 

são profissionais da própria organização e em companhias pequenas 

geralmente são consultores externos contratados especificamente para o 

processo de seleção de software. Um erro em muitas organizações é achar 

que SMEs são especialistas em seleção de software, o que raramente é o 

caso. Eles podem ter experiência com diversos produtos de software que 

pertencem à sua expertise, mas raramente são capacitados para o processo 

de seleção de software (DOIG, 2017). 

• O papel dos usuários: O principal papel dos usuários em uma avaliação é 

prover feedback acerca das opções de software entre os fornecedores em 

questão. 

• O papel do tomador de decisão: O papel do tomador de decisão pode incluir 

a escolha na equipe de seleção de software, a aprovação dos critérios de 

seleção, o feedback da demonstração ou Proof of Concept, entre outros. 

Ocasionalmente uma comissão pode ser parte do processo de seleção, 
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especialmente se houver dois ou três produtos de software com pontuação 

comparável e feedback similar dos usuários e também podem ser úteis para 

a decisão de eliminação de um possível fornecedor (DOIG, 2017). 

Nesta etapa recomenda-se a contratação de empresas de consultoria ou consultores 

externos, principalmente nos casos de projetos que exigem alto nível de documentação ou 

conformidade devido aos fatores anteriormente expostos que acometem funcionários regulares 

quando são alocados em projetos deste tipo. Recomenda-se a formalização da participação dos 

atores envolvidos no processo através da matriz de responsabilidades, também conhecida como 

matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted e Informed), que documenta o tipo de 

participação dos atores em cada etapa da metodologia. 

Levantar Regras Organizacionais Relevantes  

Esta atividade é realizada pela equipe de seleção de software que foi estabelecida na 

etapa anterior. Ela compreende um levantamento das regras organizacionais que possam ter 

relevância ao projeto de seleção de software. Deve-se buscar junto ao setor de suprimentos da 

empresa os normativos de aquisição contendo as regras a serem seguidas por um fornecedor, 

bem como as regras a serem seguidas pela empresa durante o processo de compra de uma 

solução de software. Recomenda-se também a verificação junto ao setor jurídico da empresa 

acerca de leis nacionais e regionais que possam reger a compra ou que afetem de alguma forma 

a aquisição de um software pela organização. Após este levantamento, deve-se realizar a 

curadoria das regras, gerando assim as regras organizacionais que irão orientar a seleção deste 

software específico. 

Elaborar Planejamento de Projeto   

A atividade de planejamento do projeto de seleção de software também é realizada pela 

equipe de seleção de software. Ela envolve a elaboração de documentação formal contendo 

atributos relativos ao projeto como: contexto, objetivos, organograma, modelo de governança, 

equipe do projeto, abordagem técnica a ser utilizada, plano de mudança, premissas e restrições, 

plano de comunicação, cronograma do projeto, plano de riscos e acompanhamento do projeto. 

A elaboração do contexto do projeto deve levar em consideração principalmente os 

aspectos de negócio, tecnologia, pessoas, organização e processos relacionados ao projeto. Os 

objetivos do projeto podem ser enumerados e descritos afim de direcionar o projeto de modo a 

alcançar estes objetivos.  
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O organograma do projeto deve definir quem são os envolvidos no projeto, desde a 

equipe que conduzirá a seleção de software, incluindo possíveis contratados externos, até os 

tomadores de decisão da empresa que participarão das reuniões de acompanhamento do projeto.  

Deve-se estabelecer um plano de comunicação que poderá conter todos os eventos que 

o projeto precisa comunicar tais como divulgação de resultados, acompanhamento de etapas, 

entre outros. Os elementos mais importantes do plano de comunicação devem ser associados às 

ações de envolvimento dos stakeholders com o objetivo de deixá-las explícitas. O plano de 

comunicação do projeto deve conter o artefato, o meio de comunicação utilizado, a frequência 

que a comunicação ocorrerá, o responsável pela comunicação e as partes interessadas. 

Recomenda-se documentar no plano de projeto os contatos de todos os envolvidos no 

projeto de seleção de software, promovendo a facilitação da comunicação entre as partes. 

Devem ser providas informações como o nome, a empresa ou área, o cargo, o e-mail e telefone 

de cada ator envolvido no projeto. Também para fins de otimização na comunicação e 

transparência no projeto de seleção de software, recomenda-se a criação de um grupo de e-mail, 

no qual todas as mensagens eletrônicas referentes ao projeto sejam enviadas em cópia. 

Pode-se optar por trabalhar com um modelo de governança que defina quem são os 

tomadores de decisão relativos ao projeto e é importante definir qual modelo será utilizado afim 

de facilitar a transparência e o alinhamento estratégico entre o negócio e a TI da organização 

durante e após o projeto de seleção de software. É comum que a empresa tenha um modelo de 

governança, que deve ser levado em consideração no projeto.  

É recomendada a definição e documentação da abordagem técnica a ser utilizada no 

projeto, detalhando as fases, atividades e produtos durante o projeto conforme exemplificado 

na Tabela 5. 

Recomenda-se também o estabelecimento de um plano de mudança, ou seja, uma 

descrição de como deve ser o procedimento em caso de solicitação de mudança de 

escopo/requisitos. Devem ser explicitados o processo, as responsabilidades e os possíveis 

tratamentos que serão dados às solicitações de mudança.  

É interessante que sejam documentadas as premissas, ou seja, tudo que foi assumido 

como verdade para a elaboração do plano de projeto, como por exemplo, para um projeto de 

seleção de solução de software tem-se como premissa que existem fornecedores para o tipo de 
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software pretendido. Além disso, deve-se documentar as restrições, ou seja, as regras 

organizacionais que foram levantadas na atividade anterior. 

O cronograma do projeto é um elemento imprescindível, pois define a duração cada 

atividade e pode ser utilizado para calcular os gastos com o projeto de seleção. Este cronograma 

pode partir de uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto) baseada nas etapas/tarefas do método. 

O nível de detalhamento do cronograma deve ser aquele que melhor equilibra a relação 

execução versus controle. O cronograma do projeto pode ser elaborado utilizando uma 

ferramenta de gerenciamento de projetos comercial ou livre. 

O plano de riscos do projeto deve conter a identificação dos riscos para o projeto, com 

sua classificação de probabilidade de ocorrência, impacto ao projeto e exposição ao risco 

(probabilidade x impacto) e conjunto de ações para os riscos que terão algum tratamento, 

conforme o caso. 

O acompanhamento do projeto também deve ser documentado afim de descrever a 

rotina de monitoramento, apresentação de status, reunião de análise crítica, monitoramento dos 

riscos, entre outros tipos de acompanhamento que podem ou não ter sido definidos pelo modelo 

de governança da empresa para acompanhamento de projetos desta natureza. 

Aprovar Plano de Projeto 

 Após a elaboração do documento de plano de projeto, ele deve ser submetido aos 

tomadores de decisão. Caso o plano de projeto seja reprovado, a equipe de seleção de software 

deve realizar os ajustes necessários e submeter novamente aos tomadores de decisão. Estes 

passos se repetem até que o documento seja aprovado. O documento de Plano de Projeto deve 

ser acessível a todos os stakeholders. Portanto, recomenda-se que o mesmo esteja disponível 

no diretório destinado aos documentos do projeto e seja enviado para o grupo de e-mail dos 

participantes do projeto. 

Realizar Reunião de Kick off 

Para finalizar a etapa de planejamento do projeto, realiza-se a reunião de kick off com 

os tomadores de decisão em conjunto com a equipe de seleção de software, marcando o início 

oficial da execução projeto de seleção de software. Nesta reunião o gerente de projeto deve 

apresentar aos tomadores de decisão os tópicos que são abordados no plano de projeto e deve 

responder a possíveis dúvidas sobre o projeto.  
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3.2 Critérios 

 

 Definir Critérios de Avaliação 

A definição dos critérios de seleção é um passo fundamental para o sucesso na escolha 

do software que melhor se encaixa às necessidades da organização. Através dos critérios, os 

fornecedores e suas respectivas soluções de software podem ser avaliadas. Portanto, exige-se 

um grande nível de atenção ao que se espera em relação ao software e também a empresa 

avaliada. Na Figura 4, é apresentado o fluxo que representa esta fase da seleção de software. 

 
Figura 4. Fluxo da fase de critérios 

Apresentamos o artefato  Avaliação por Critérios (Apêndice A) que contempla esta 

etapa, contendo sugestões de tópicos e questões a serem abordadas na avaliação dos possíveis 

fornecedores. Recomenda-se adicionar ou substituir critérios no artefato proposto conforme as 

necessidades específicas do projeto em questão. Novos critérios devem ser adicionados nos 

espaços definidos em branco e devem ser marcados como “sim” no campo “incluir”, localizado 

à direita do critério, para que sejam incluídos na avaliação a ser realizada. Os critérios podem 

ser eliminatórios, de modo que o não cumprimento daquele critério pelo fornecedor acarrete na 

exclusão do mesmo da concorrência em questão. Os parâmetros para as respostas devem ser 

estabelecidos na aba “Padrões de Preenchimento”, onde são definidos quantos pontos 

correspondem a cada opção de resposta. 

Para a elaboração dos critérios é recomendado que se utilize o plano de projeto para 

analisar se há critérios que podem ser derivados dos objetivos, premissas ou restrições descritas 

no documento. 
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Aprovar Critérios 

Após a definição dos critérios pela equipe de seleção de software, deve-se buscar a 

aprovação dos critérios pelos tomadores de decisão. Caso os critérios definidos não sejam 

aprovados, deve-se redefinir os critérios e submeter novamente à revisão pelos tomadores de 

decisão. Os passos de definição de critérios e aprovação dos mesmos devem ser repetidos até 

que sejam aprovados pelos tomadores de decisão. 

Atribuir Pesos aos Critérios 

Os critérios devem ser priorizados para que se leve em consideração as maiores 

necessidades da empresa em relação ao software. Dentre as diversas técnicas existentes na 

literatura, duas técnicas para realizar a priorização se destacam: WSM, que tem como vantagem 

principal a facilidade de compreensão e exequibilidade, ou a AHP, que tem como vantagem 

principal a análise detalhada dos critérios, conforme descrito no Capítulo 2 deste trabalho. 

Caso a priorização utilizando o método WSM tenha sido escolhida, a equipe de seleção 

pode atribuir pesos aos critérios, os quais devem ser validados pelos tomadores de decisão. Os 

pesos atribuídos e validados devem ser preenchidos na planilha de Avaliação, na coluna de 

pesos, para cada critério e grupo de critérios. É importante ressaltar que as porcentagens de cada 

subgrupo de critérios devem somar 100%. Além disso, destaca-se que no template apresentado 

na Figura 16 (Apêndice A), os pesos individuais são definidos entre 5, 25 e 125 para fins de 

maior dispersão entre os valores. Desta forma, um fornecedor que obteve pontuação máxima 

em dois critérios menos importantes fica mais distante de um fornecedor que obteve pontuação 

máxima em um critério de importância grande.  

Caso a opção de priorização pelo AHP tenha sido escolhida, deve-se reunir com os 

tomadores de decisão para que haja a decomposição dos critérios em rede hierárquica e, após 

obter o consenso acerca de decomposição, deve-se realizar a comparação de critérios par a par, 

dentro de cada família de critérios, conforme descrito no Capítulo 2. Recomenda-se o avanço 

para a próxima etapa somente quando houver consenso entre os tomadores de decisão acerca 

da importância relativa de cada par de critérios.  

As comparações são feitas e os cálculos necessários podem ser realizados através de 

planilha, adicionando-se os critérios à matriz conforme o número de critérios existentes ou 
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através de ferramentas disponíveis online como a AHP Priority Calculator5, que realiza os 

cálculos para até 20 critérios.  

Para utilização desta metodologia de priorização de critérios deve haver uma matriz para 

cada nível da estrutura hierárquica, conforme descrito no Capítulo 2. Caso a comparação seja 

feita a partir do website indicado, recomenda-se o download dos resultados para uso na planilha 

de avaliação. 

No caso de haver a identificação de novos critérios em momento futuro, recomenda-se 

a adição destes ao conjunto de critérios estabelecidos e a redistribuição critérios 

hierarquicamente ou análise dos pesos de acordo com os novos critérios. 

 Validar Pesos 

 A priorização realizada na etapa anterior deve ser validada pelos tomadores de decisão, 

observando-se os interesses da organização em relação aos critérios. Caso a priorização 

necessite de alguma modificação deve-se voltar para a etapa de atribuir pesos aos critérios e 

novamente a etapa de validar pesos dos critérios. 

 

3.3 Prospecção no Mercado 

 

A etapa de busca de informações no mercado contempla a elaboração da Long List e 

Short List de fornecedores. Existem algumas abordagens de busca de fornecedores (MAIDEN; 

NCUBE, 1998, DAMSGAARD, 2010) para o desenvolvimento da Long List, conforme 

apresentado no Capítulo 2, que consiste em uma lista de fornecedores que possivelmente 

estejam aptos a atender aos requisitos necessários ao software em questão. Os fornecedores 

incluídos na Long List podem ser encontrados de diversas formas: através de benchmarking 

com empresas do mesmo setor, a partir de indicações de funcionários da organização ou através 

de busca na web e bancos de softwares. A partir dessa lista, objetiva-se reduzir o número de 

vendedores para que então chegue-se a Short List, uma lista menor de fornecedores, que 

passaram por um processo de avaliação que filtrou a Long List, eliminando alguns fornecedores 

e transformando-a na Short List.  

 
5 Site: https://bpmsg.com/academic/ahp_calc.php acessado em: 15/05/2019. 
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Entre as metodologias iniciais de busca de fornecedores destacam-se as abordagens 

Keystone (MOHAMED; RUHE; EBERLEIN, 2007) e critérios essenciais (AZEVEDO et al., 

2010), que consistem em inicialmente identificar requisitos-chave e buscar, entre os possíveis 

produtos, aqueles que satisfazem esses requisitos. Esta abordagem proposta é descrita como 

sendo uma boa prática para eliminar rapidamente um grande número de produtos que não 

satisfazem ao requisito-chave. Além dos requisitos de sistema, também podemos considerar as 

restrições impostas que sejam indispensáveis e devam ser contempladas na seleção do 

fornecedor, como por exemplo uma possível restrição de preço. 

Outra abordagem que se destaca é a Filtragem Progressiva (OBERNDORF, 1997), que 

consiste em iniciar a busca com um grande número de softwares na Long List e utiliza-se de 

sucessivas iterações de ciclos de avaliação, nas quais a cada ciclo os produtos que menos se 

encaixam são eliminados.  

As abordagens utilizadas podem ser mescladas e utilizadas em conjunto, caso haja a 

necessidade de uma abordagem rápida e eficiente (OBERNDORF, 1997) e como é proposta 

neste trabalho. O fluxo descrito na Figura 5 descreve esta etapa da metodologia de seleção de 

software. 

Definir Requisito-Chave 

Deve-se definir um ou dois requisitos principais que se deseja encontrar no software 

e/ou fornecedor em vista, conforme explicado anteriormente. Esses requisitos não 

necessariamente precisam ser requisitos do sistema, pode ser relacionado, por exemplo, a um 

limite de valor da solução que a empresa está disposta a pagar, ou um critério de localização do 

fornecedor. Este conjunto de requisitos é chamado aqui de requisitos-chave. 

Buscar Fornecedores 

A busca por fornecedores pode ser realizada a partir de busca na internet, indicação de 

empresas do setor ou funcionários. Os fornecedores selecionados devem atender aos requisitos-

chave. A partir dessa busca é concebida uma lista inicial de fornecedores, chamada de Long 

List. 
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Figura 5. Fluxo da fase de prospecção no mercado 
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Para a elaboração da Long List, sugere-se a utilização de pesquisa de soluções de 

software na internet, através de mecanismos de busca e, caso seja possível, através de 

benchmarking com outras organizações (DAMSGAARD, 2010) que tenham estrutura 

semelhante para a elaboração da Long List de fornecedores. 

A filtragem dos concorrentes da Long List pode ocorrer de duas maneiras: de um modo 

considerado informal, onde a equipe de seleção de software deve enviar questionários para o 

setor de compras de possíveis fornecedores e verificar se os mesmos tem possibilidade de 

preencher todos os critérios considerados como obrigatórios ou essenciais, e os casos que 

necessitem uma documentação formal, nos quais sugere-se a utilização da RFI (Request for 

Information), abordada no tópico seguinte deste capítulo. 

Definir Necessidade de Documentação 

Nesta etapa, deve haver uma tomada de decisão entre um processo formal de análise de 

participantes ou um processo informal. Nos casos em que se exige maior formalidade advinda 

das regras organizacionais ou do plano de projeto, recomenda-se seguir a abordagem formal. 

Elaborar Acordo de Confidencialidade 

Uma seleção de software que exija formalidade geralmente envolve a assinatura de um 

Acordo de Confidencialidade, também conhecido como NDA (Non-Disclosure Agreement), 

que consiste em um contrato legal entre duas partes que visa a confidencialidade entre elas a 

respeito de informações que podem ser oferecidas durante a seleção de software. O Acordo de 

Confidencialidade pode ser desenvolvido em conjunto com a área jurídica da empresa. Diversos 

modelos de Acordo de Confidencialidade estão disponíveis para consulta pública e podem 

variar de acordo com as diretrizes estabelecidas por cada empresa e, portanto, este trabalho não 

dispõe de um modelo a ser seguido. 

Enviar Acordo de Confidencialidade 

O envio do Acordo de Confidencialidade pode ser feito em mãos, por correio ou através 

do envio de e-mail formal aos fornecedores. Deve-se estabelecer um limite de tempo para o 

recebimento do acordo de confidencialidade assinado pelo fornecedor para que esta atividade 

não atrase o projeto de seleção de software e não interfira nos prazos estabelecidos para a 

execução do mesmo. 

Avaliar Status do Acordo de Confidencialidade 
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Dentro do prazo para que o fornecedor devolva o Acordo de Confidencialidade 

assinado, deve ser feito um monitoramento do status com objetivo de esclarecer dúvida e/ou 

capturar ajustes que o fornecedor esteja propondo. A resposta do acordo de confidencialidade 

pode vir na forma do acordo assinado ou de um pedido de mudança no texto. 

Analisar Modificação do Acordo de Confidencialidade 

Eventualmente, o fornecedor pode solicitar algum ajuste nos termos do acordo antes de 

assinar. Além disso pode ocorrer de uma resposta negativa de um fornecedor. Caso a empresa 

contratante não esteja apta a modificar os termos apontados pelo fornecedor, o mesmo estará 

desqualificado da seleção. 

Formalizar Encerramento da Participação do Fornecedor 

Caso não seja possível prosseguir com as alterações solicitadas pelo fornecedor e este 

não aceite as condições originais, deve ser formalizado o encerramento da participação deste 

fornecedor. 

Elaborar RFI 

Enquanto as assinaturas dos Acordos de Confidencialidade são coletadas, uma RFI deve 

ser desenvolvida, tendo como base os requisitos do sistema, o plano de projeto e os critérios 

previamente estabelecidos para a seleção. Recomenda-se a abordagem de critérios 

possivelmente eliminatórios ou críticos na RFI, de modo a excluir da seleção os fornecedores 

que não atendem àqueles critérios que a organização julgar como sendo eliminatórios.  

Enviar RFI 

Após o recebimento das assinaturas dos Acordos de Confidencialidade, deve-se enviar 

a RFI para os fornecedores através de e-mail formal, correio ou em mãos. Deve-se estabelecer 

um prazo de resposta máximo que seja condizente com o cronograma estabelecido no plano de 

projeto.  

Receber Dúvida 

Entre o envio da RFI e o recebimento da resposta, podem ocorrer dúvidas por parte dos 

fornecedores. As dúvidas podem ser recebidas via e-mail ou contato telefônico, caso haja este 

tipo de contato entre os fornecedores e a equipe de seleção de software. Num processo formal 

deve-se manter as evidências das dúvidas recebidas (Apêndice C – Log de Dúvidas). 



37 

Responder Dúvida 

As dúvidas, assim como as respectivas respostas, devem ser documentadas no Log de 

Dúvidas de Fornecedores, para o qual é fornecido um artefato em forma de planilha junto a este 

trabalho no Apêndice C. As respostas de cada dúvida devem ser enviadas por e-mail para todos 

os concorrentes para fins de igualdade de conhecimento. 

Receber Resposta RFI 

As respostas à RFI podem chegar via e-mail, correios ou em mãos, considerando o prazo 

que foi estabelecido na própria RFI e recomenda-se que esse seja um marco no cronograma do 

projeto. 

Avaliar Se Há Número de Respostas Mínimo 

Eventualmente, pode ocorrer do prazo para envio das respostas à RFI não ser suficiente. 

Como consequência pode ser recebido um número insuficiente de respostas. Deve-se avaliar se 

há um número mínimo de respostas da RFI, ou seja, se há um número mínimo de concorrentes 

para que se possa dar continuidade na seleção de software. 

Tratamento de Atraso 

Caso não haja resposta de uma quantidade mínima de fornecedores, inicia-se a rotina de 

tratamento de atraso onde avalia-se a possibilidade de extensão de tempo de resposta, levando 

em consideração os recursos que a extensão de prazo ocasionará e outros fatores que sejam 

influenciados pelo atraso e que potencialmente tenham sido abordados no plano de projeto, no 

tópico de riscos. Caso a extensão do prazo inviabilize o projeto, a seleção de software chega ao 

fim. Caso seja concedido tempo extra para resposta do fornecedor, o mesmo é comunicado 

sobre a extensão e uma nova data é oferecida. Ao término desta etapa avalia-se a existência de 

um número mínimo de concorrentes e em caso negativo, volta-se a etapa de busca de 

fornecedores. Em caso positivo, inicia-se a análise de proponentes a partir das respostas da RFI, 

excluindo-se fornecedores que não atendam aos critérios eliminatórios. A rotina de tratamento 

de atraso é detalhada na seção 3.7 deste capítulo. 

Verificar Existência de Dúvidas 

Caso tenha sido escolhido um processo informal, deve-se avaliar se há dúvidas em 

relação às informações obtidas a respeito dos fornecedores. Muitas vezes, quando um 

fornecedor é encontrado a partir de pesquisa na internet, suas informações a respeito do sistema 
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não são suficientemente claras para inferir se o mesmo está apto a prosseguir na concorrência. 

Portanto, é importante que todas as dúvidas sejam esclarecidas afim de eliminar possíveis 

concorrentes que não se enquadrem nas necessidades da organização. 

Elaborar Questionário 

As dúvidas em relação a um fornecedor devem ser listadas em um documento na forma 

de um questionário a ser enviado o quanto antes para a área comercial da empresa fornecedora. 

Enviar Questionário 

O questionário deve ser enviado para a área comercial do fornecedor na forma de e-mail 

formal, expressando o interesse da organização na solução de software e apresentando a 

concorrência que está sendo realizada. É importante que haja uma apresentação da organização 

para que a área comercial da empresa se empenhe em apresentar todas as respostas de forma a 

esclarecer as dúvidas da melhor forma possível. 

Avaliar Respostas 

As respostas ao questionário recebidas devem ser avaliadas de forma que as dúvidas 

tenham sido sanadas. Caso ainda haja alguma dúvida, deve-se realizar novamente o 

procedimento de elaboração e envio de questionário. Caso não hajam dúvidas, deve-se seguir 

para a atividade “Analisar Proponentes”. 

Analisar Proponentes 

Nesta etapa, deve-se analisar as informações coletadas a respeito dos fornecedores de 

forma que os fornecedores que não estejam aptos ou não atendam a critérios críticos sejam 

eliminados. Desta forma é elaborada uma Short List de fornecedores, ou seja, uma lista refinada 

de fornecedores que atendem aos aspectos críticos relacionados a solução de software e aos 

critérios estabelecidos no plano de projeto. Recomenda-se que haja de 2 a 5 possíveis 

fornecedores para a solução de software, os quais irão prosseguir com a concorrência. 

 

3.4 RFP (Request for Proposal) 
 

A RFP (Request for Proposal), é um dos principais alicerces da seleção e atua como um 

dos principais mitigadores de risco na aquisição da solução de software. Conforme apresentado 
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na seção 2.4 deste trabalho, o documento atua como um mediador entre a empresa e o 

fornecedor no que se refere aos objetivos da empresa com o software em questão. Através da 

resposta do fornecedor à RFP também é possível conhecer o histórico e medir o sucesso de uma 

solução e sua empresa desenvolvedora de software. Pode-se obter informações sobre seu 

sucesso financeiro (DAMSGAARD, 2010), além de contemplar as diversas questões que 

compreendem o escopo dos critérios pré-estabelecidos e incluem fatores críticos para a seleção 

de software. O fluxo descrito na Figura 6 descreve esta etapa da seleção de software. 

 
Figura 6. Fluxo da fase de Request for Proposal (RFP) 

A RFP deve ser elaborada levando em consideração as regras estabelecidas 

previamente pelo setor jurídico (regras legais), setor de compras (regras comerciais) e 

critérios validados pelos stakeholders. 

A RFP tem como objetivo o levantamento de informações: 

• Sobre a empresa: faturamento, modo de operação, entre outros; 

• Sobre o projeto: cronograma proposto, equipe envolvida no projeto; 

• Aspectos comerciais: valor, condições de pagamento; 

• Aspectos técnicos: atendimento aos requisitos, infraestrutura; 

• Aspectos gerais: treinamento, manutenção (DOIG, 2017). 

 
Especificar RFP 
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A especificação da RFP pode contemplar: Introdução e Informação Geral; Requisitos 

legais; Requisitos contratuais; Informação de background; Escopo; Formato da proposta e 

avaliação; Padrões de Performance e Cronograma. Há diversos modelos e exemplos disponíveis 

na internet e, portanto, este trabalho não dispõe de um artefato ou template que contemple a 

RFP. 

Avaliar Necessidade de Novos Critérios 

Durante o desenvolvimento do documento pode-se concluir que há necessidade de 

inclusão de critérios de avaliação e, caso a mesma seja identificada recomenda-se a revisão dos 

critérios de avaliação.  

Rever Critérios de Avaliação 

Caso tenha sido identificada a necessidade de novos critérios de avaliação, os mesmos 

devem ser incluídos e priorizados de acordo com a metodologia previamente executada. 

Disponibilizar RFP para o Mercado 

Esta etapa incorre na disponibilização da RFP para o mercado, culminando no envio do 

documento desenvolvido para os fornecedores selecionados na Short List estabelecida na etapa 

anterior, juntamente com uma indicação de prazo máximo para retorno de proposta técnica e 

comercial por parte do fornecedor.  

Recomenda-se conferir nas restrições do plano de projeto que contém as diretrizes da 

empresa e/ou departamento jurídico para verificar se há a necessidade de um Acordo de 

Confidencialidade, que permite a troca de informações confidenciais entre as empresas sem que 

haja o risco de ocorrer espionagem industrial, entre outros tipos de movimentos extrajurídicos. 

Caso haja a necessidade, deve-se enviar uma via para os fornecedores e receber a via assinada 

antes do envio da RFP. 

Caso opte-se pela inclusão do critério de avaliação de currículos da equipe envolvida 

no projeto, pode-se utilizar o artefato descrito no Apêndice D , que contempla esta fase do 

projeto. Recomenda-se o envio da aba “Currículos”, apresentado na Figura 20 separadamente 

e junto à RFP para que ela seja preenchida pelo fornecedor. Após o recebimento da planilha 

preenchida, deve-se copiar o conteúdo para a aba em questão para que a respectiva pontuação 

seja calculada conforme apresentado na Figura 21. A partir deste artefato pode-se obter uma 

pontuação que será levada em consideração no ranqueamento de fornecedores através do 

artefato de avaliação (Apêndice A –Avaliação por Critérios). 
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O Apêndice B – Artefato de Aderência Requisitos, apresentado na Figura 18, também 

deve ser preenchido com os requisitos levantados previamente e enviado em anexo junto à RFP, 

para que se obtenha uma pontuação referente a quanto o software do fornecedor em questão 

contempla as necessidades da empresa. 

Responder Dúvida do Fornecedor 

Pode ser estabelecido um período para que o fornecedor tire dúvidas a respeito da RFP. 

Durante este período recomenda-se o envio das perguntas e respostas para todos os 

fornecedores, proporcionando equidade e transparência ao processo. O artefato apresentado no 

Apêndice C – Log de Dúvidas pode ser utilizado para auxiliar a documentação, facilitar possível 

auditoria futura e promover a gestão do conhecimento da organização. 

O Apêndice C – Log de Dúvidas é disponibilizado junto a este trabalho e está 

representado na Figura 19. Esta planilha é composta por: uma aba de capa, onde deve ser 

atualizada a data de última alteração do documento, uma aba onde deve conter as dúvidas, que 

são identificadas por um id único, a descrição de cada pergunta, a data na qual a pergunta foi 

enviada, a resposta designada àquela dúvida, o nome do autor da resposta, a categoria na qual 

se encaixa a dúvida, o status da dúvida que pode ser “em análise”, “aguardando decisão ” e 

“respondida” e um responsável pela resposta, que pode ser uma área na empresa responsável 

pela resposta ou a pessoa que respondeu a dúvida. Além dessas abas, a planilha contém uma 

aba de dashboard, onde pode-se realizar análises gráficas das dúvidas. 

Avaliar se Há Número Mínimo de Propostas 

Quando é chegada a data limite para entrega das propostas pelos fornecedores, avalia-

se se há um número mínimo de propostas para que a seleção continue. Em caso negativo inicia-

se o tratamento de atraso. 

Tratamento de Atraso 

Assim como na etapa de RFI, o tratamento de atraso pode culminar na finalização da 

seleção de software, extensão de prazo ou busca por novos fornecedores. Quando houver um 

número satisfatório de fornecedores, continua-se a seleção na etapa de análise das propostas 

recebidas. A rotina de tratamento de atraso está descrita detalhadamente na seção 3.7 deste 

trabalho. 

Analisar Proposta Recebida 
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Deve-se analisar a proposta recebida de forma que a mesma possa ser avaliada em todos 

os critérios estabelecidos. Nesta etapa observa-se se todos os itens solicitados na RFP são 

contemplados na proposta enviada pelo fornecedor. Caso não haja completude na proposta, a 

atividade “Solicitar Alteração” deve ser realizada. Caso haja completude na proposta recebida, 

encerra-se a etapa de RFP. 

Solicitar Alteração 

Uma proposta pode ser recebida incompleta, inviabilizando a seleção entre os 

fornecedores, portanto solicita-se a alteração, oferecendo um novo prazo limite que, caso não 

seja obedecido, incorre na eliminação do fornecedor. 

 

3.5 Análise de Aderência 
 

O recebimento das propostas técnicas e comerciais permite o início do preenchimento 

do Apêndice A, representado na Figura 16, que demanda dados nos artefatos Apêndice D, 

representado na Figura 21; Apêndice B; Proposta Técnica e Proposta Comercial. A etapa de 

análise de aderência tem como objetivo a avaliação das propostas dos fornecedores em todos 

os critérios previamente estabelecidos. O fluxo descrito na Figura 7 descreve esta etapa da 

seleção de software. 

 
Figura 7. Fluxo da fase de análise de aderência 

 

Analisar Propostas Fornecedores 
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A partir da proposta do fornecedor e da RFP elaborada previamente, a equipe de seleção 

de software irá analisar o atendimento aos critérios previamente estabelecidos.  

Preencher Planilha de Avaliação 

Deve-se preencher a planilha de avaliação (Apêndice A) contendo os critérios 

estabelecidos, levando os fornecedores a obter uma pontuação cada um. 

É importante ressaltar a possibilidade de habilitar e desabilitar critérios através do uso 

do recurso “incluir”, localizado na coluna mais a direita, na aba de avaliação individual. 

Desabilitar os critérios não utilizados permite uma melhor visualização dos critérios que estão 

sendo avaliados, já que nem todos os critérios podem ser utilizados nesta etapa visto que há 

critérios de avaliação da solução que não podem ser preenchidos nesta etapa. 

Selecionar Fornecedores para Avaliação Final 

 Ao final do preenchimento de todos os critérios passíveis de avaliação, todos os 

fornecedores terão obtido uma pontuação parcial que possibilita a redução da lista de 

fornecedores que participarão da próxima etapa de avaliação da solução, caso haja necessidade. 

Recomenda-se a eliminação de fornecedores nesta etapa apenas se houver um número de 

fornecedores grande. 

 

3.6 Avaliação da Solução 
 

A avaliação da solução dos fornecedores pode ser realizada através de POC (Proof of 

Concept) ou demonstração. A demonstração pode ter duas formas: standard, ou seja, uma 

apresentação padrão do software pelo fornecedor ou personalizada, contemplando algum tipo 

de customização para adequação da solução ao ambiente do cliente. 

A POC, é um método de avaliação amplamente utilizado, que visa testar o software em 

um estágio inicial de projeto visando mitigar riscos, gerar feedback dos usuários e aproximar 

os stakeholders dos softwares em questão. 

Uma demonstração se difere da proposta da Prova de Conceito, pois a segunda 

necessariamente deve provar a flexibilidade da solução para o ambiente e as necessidades do 

cliente, e preferencialmente deve apresentar a possibilidade de usuários performarem uma ou 

mais atividades do seu dia-a-dia utilizando a ferramenta para uma ou mais atividades críticas. 
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Por outro lado, a demonstração é genérica, ou seja, é algo mais próximo de uma apresentação 

do software, que não necessariamente prova que o software é capaz de prover as 

funcionalidades específicas que aquele cliente necessita. 

Indica-se a utilização da POC para um número bem limitado de fornecedores (por 

exemplo, 3 no máximo) (BANDOR, 2006) visto que a atividade da prova de conceito demanda 

tempo e recursos, ocasionando impacto nas atividades da empresa devido ao envolvimento de 

usuários finais.  

A fase de POC no processo de seleção de software proposto neste trabalho é suportada 

por dois artefatos: Apêndice E – Script de Avaliação e Apêndice F – Avaliação da Solução, que 

são apresentados na Figura 22 e na Figura 23, respectivamente. O fluxo descrito na Figura 8 

descreve esta etapa da seleção de software. 

Definir Fornecedores Participantes 

O primeiro artefato de avaliação pode ser utilizado na atividade de seleção dos 

fornecedores que serão convidados a participar do evento de Prova de Conceito. Neste momento 

é quando seleciona-se os candidatos mais bem colocados na etapa de RFP.  

 
Figura 8. Fluxo da fase de avaliação da solução 

 

Definir Método de Avaliação 
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A avaliação da solução pode ser realizada na forma de demo ou POC, portanto deve-se 

definir qual método de avaliação deve ser utilizado, levando em consideração os prós e contras 

de cada um. 

Solicitar Funcionalidades Passíveis de Demonstração 

Os fornecedores devem ser convidados através de comunicação formal para 

demonstração do software com objetivo de avaliação pelos futuros usuários do sistema 

selecionados na etapa de planejamento do projeto. Para isso deve-se solicitar via e-mail as 

funcionalidades que são passíveis de demonstração por parte dos proponentes. 

Receber Lista de Funcionalidades 

Uma lista de funcionalidades passíveis de demonstração deve ser recebida do 

fornecedor via e-mail. 

Selecionar Funcionalidade 

As funcionalidades a serem avaliadas devem ser selecionadas levando-se em 

consideração a importância de cada uma para o negócio em questão. Recomenda-se a avaliação 

dos requisitos que são classificados como sendo críticos ao sistema. No caso de POC, deve-se 

levar em consideração que somente é possível a avaliação dos requisitos assinalados como 

“Atende” no documento de requisitos (Apêndice B – Aderência de Requisitos) enviado pelo 

fornecedor junto à proposta técnica. 

Planejar Avaliação da Solução 

Na etapa de planejamento da avaliação da solução, deve-se estabelecer um cronograma 

para o período de avaliação e realizar a mobilização e preparação dos avaliadores previamente 

estabelecidos na etapa de planejamento do projeto de seleção de software. 

Preparar Script de Avaliação 

Deve ser elaborado um script de avaliação que permita a avaliação da solução por parte 

dos stakeholders. Este trabalho oferece um artefato para auxiliar a preparação deste script que 

se encontra no Apêndice E – Script de avaliação. 

Enviar Documentos sobre Avaliação 

Deve-se enviar uma comunicação formal por e-mail aos proponentes indicando a data e 

as funcionalidades selecionadas para avaliação. Além disso, pode ser necessário realizar um 
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alinhamento com os fornecedores em relação ao cronograma, as funcionalidades e aos quesitos 

técnicos envolvidos na avaliação como ambiente (rede, acessos, entre outros).  

Receber Confirmação 

Deve ser recebida uma confirmação da participação dos fornecedores na avaliação. 

Avaliar a Solução 

Paralelamente a “Monitorar a Avaliação”, os stakeholders realizam a avaliação da 

solução utilizando o script de avaliação desenvolvido. O Apêndice E – Script de Avaliação 

contempla esta fase da seleção e propõe uma sequência de passos a serem seguidos pelo 

demonstrador da solução. Sugere-se que sejam testados dois conjuntos de requisitos: Requisitos 

críticos e potencialmente podem ser testados alguns requisitos contendo dados 

descaracterizados do cliente. Antes da avaliação da POC deve-se orientar os usuários para que 

avaliem rigorosamente os requisitos sem levar em consideração fatores externos como simpatia 

do demonstrador e explanações do vendedor. 

Recomenda-se que o Apêndice E – Script de Avaliação seja preenchido pelos usuários 

através de um computador, mas caso não haja esta possibilidade, há a necessidade de se transpor 

os dados para os meios eletrônicos para que o artefato forneça um resultado numérico que será 

usado para pontuação e ranqueamento dos fornecedores no Apêndice F – Avaliação da Solução. 

Monitorar a Avaliação 

Durante a avaliação da solução, a equipe de seleção de software deverá acompanhar a 

avaliação, verificando o atendimento ao cronograma pré-estabelecido para que não haja atrasos 

na agenda do projeto. Também deve-se monitorar as avaliações das funcionalidades 

previamente acordadas para que nenhuma funcionalidade deixe de ser avaliada nesta etapa. 

Analisar Respostas 

Após o fim do período de avaliação da solução, deve-se analisar as respostas dos 

stakeholders a partir do script de avaliação preenchido (Apêndice E – Script de Avaliação). A 

partir da avaliação dos stakeholders em relação à solução, é gerado um valor que reflete a 

satisfação da organização em relação à cada solução apresentada e este valor será preenchido 

na planilha de avaliação de resultados (Apêndice F – Avaliação da Solução), onde obtém-se um 

fornecedor vencedor, finalizando assim a seleção de software e dando início a etapa de 

negociação, aquisição e implantação do mesmo. 
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3.7 Tratamento de Atraso 
 

A rotina de tratamento de atraso pode ser iniciada em dois momentos: durante a etapa 

de Prospecção no Mercado ou durante a etapa de RFP. Esta rotina tem como objetivo resolver 

a falta de resposta por parte dos proponentes. A resolução pode se dar de 3 formas: Pode-se 

decidir pelo encerramento da participação do fornecedor, pode-se estender o prazo de resposta 

para que o fornecedor tenha condições de participar da seleção ou pode-se buscar por um novo 

concorrente, no caso de não haver número de respostas suficientes para dar prosseguimento à 

seleção, conforme apresentado na Figura 9. 

   Avaliar Possibilidade de Extensão de Prazo 

Ao detectar a ocorrência de documentação atrasada por parte do fornecedor, a equipe 

de seleção de software avalia a possibilidade de extensão do prazo para envio da documentação. 

Nesta atividade deve-se avaliar o impacto do atraso no projeto de seleção de software. Sugere-

se levar em consideração o número de respostas já recebidas. Caso o número de propostas seja 

inferior ao necessário para a continuidade do projeto, haverá a necessidade de volta a busca por 

concorrentes, o que pode significar um risco de grande impacto para o projeto principalmente 

em relação aos recursos gastos nestas etapas. 

 

Figura 9. Fluxo de tratamento de atraso 

   Formalizar Eliminação do Fornecedor 

Caso não haja possibilidade de extensão do prazo estipulado para a resposta do 

fornecedor, ocorre a eliminação formal do mesmo. Isso pode implicar em uma reunião com os 
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stakeholders ou uma comunicação formal com a área de compras, o que depende do que foi 

estabelecido no plano de projeto em relação as comunicações entre os participantes. 

   Elaborar Resposta ao Fornecedor 

Caso a decisão acerca da extensão de prazo para entrega de documentação tenha sido 

positiva, a equipe de seleção de software deve elaborar uma resposta ao fornecedor informando 

um novo prazo para a entrega. Esta comunicação pode ser realizada através de e-mail e enviada 

para todos os interessados nas decisões acerca do projeto de seleção de software. 

   Verificar se Existe Número Mínimo de Concorrentes 

Após o fim do prazo estabelecido para entrega, o fornecedor deve enviar a 

documentação e a equipe de seleção de software analisar se há um número mínimo de 

concorrentes participando do processo de seleção, em caso positivo esta etapa finaliza com o 

evento Documentação Ok, e em caso negativo se encerra com o evento Necessidade de Busca 

por Fornecedor. 

 

3.8 Considerações Finais 
 

A metodologia de seleção de software proposta aborda as etapas de: planejamento (onde 

se estabelece as diretrizes para o projeto), critérios (onde se estabelecem os critérios e seus 

respectivos pesos), prospecção no mercado (onde se elabora uma Long List e após 

esclarecimento de dúvidas sobre a solução e sobre o fornecedor se elabora uma Short List), RFP 

(onde se elabora e distribui a RFP ao mercado, recebendo uma proposta técnica e comercial que 

o fornecedor elaborou a partir da RFP), análise de aderência das propostas recebidas em relação 

aos critérios de escolha e avaliação da solução de software (onde o software é avaliado através 

de demo ou POC por parte dos usuários previamente selecionados). Então, é possível obter um 

fornecedor de software que seja o mais indicado para satisfazer as necessidades da organização 

em questão. 

Deve-se levar em consideração que há algumas escolhas que devem ser feitas na etapa 

de planejamento em relação ao uso da metodologia. Na etapa de critérios deve ser escolhida a 

metodologia de priorização de critérios de preferência, que pode ser WSM, AHP ou outras 

metodologias de priorização. Outro ponto de escolha é em relação a prospecção no mercado, 
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onde a equipe deve optar pela abordagem formal, que envolve a elaboração e assinatura de um 

acordo de confidencialidade e uma RFI para levantamento de informações iniciais sobre o 

fornecedor, ou informal, que envolve o esclarecimento de dúvidas através de contato direto com 

a área comercial do fornecedor. Na etapa de avaliação da solução, deve-se optar pela avaliação 

através de demonstração ou prova de conceito. Entretanto, esta opção pode vir a depender da 

disponibilidade do fornecedor visto que podem haver fornecedores que disponibilizam apenas 

uma versão de demonstração do software, que compreende uma apresentação da solução pelo 

fornecedor fora do ambiente do cliente, o que pode dificultar a avaliação acerca daquele 

fornecedor, enquanto outros podem estar disponíveis para realizar a prova de conceito. 

  



50 

4 AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA 
 

 

Este capítulo aborda a avaliação da metodologia proposta neste trabalho e é dividido da 

seguinte forma: Na Seção 4.1 é descrito o planejamento do estudo. Na Seção 4.2 é detalhada a 

execução do estudo. Por fim, na Seção 4.3 são discutidos os resultados obtidos com esta 

avaliação. Por fim, na Seção 4.4 são apresentadas as considerações finais do capítulo. 

 

4.1 Planejamento da Avaliação 
 

O planejamento apresenta o projeto do experimento, ou seja, a maneira como o 

experimento será conduzido. Neste momento, também é definida a instrumentação a ser 

utilizada e são analisadas as ameaças à validade do estudo. 

 
 

4.1.1 Objetivo do Estudo 

 

 

A avaliação da metodologia de seleção de software proposta levou em consideração 

quatro aspectos: corretude, aplicabilidade, viabilidade e completude utilizando a técnica de 

revisão por pares (PORTO; GURGEL, 2018). O aspecto de corretude é relativo ao quão correta 

é a metodologia, ou seja, se cada etapa e atividade apresentadas estão corretas e são pertinentes 

ao que tange a seleção de software. O aspecto aplicabilidade é relativo ao quão aplicável é a 

metodologia, ou seja, se cada etapa e atividade apresentadas podem ser aplicadas a um projeto 

de seleção de software. O aspecto viabilidade avalia se é viável seguir a metodologia proposta 

utilizando apenas os fluxos de sequência de atividades apresentados. O aspecto de completude 

visa avaliar se a metodologia apresentada está completa ou carece de adições. 

O objetivo do estudo é apresentado de acordo com o paradigma GQM (Goal Question 

Metric) (BASILI; ROMBACH; CALDIERA, 1994), como descrito na Tabela 6. 

Tabela 6. Objetivo do estudo 

Analisar Metodologia de seleção de software 

Com o propósito de Avaliar 

Com respeito à Corretude; Aplicabilidade; Viabilidade; e Completude 
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Do ponto de vista de Gestores e consultores 

No contexto de Grandes empresas 

 

A pergunta que o estudo visa responder é: É possível utilizar a metodologia de seleção 

de software desenvolvida em grandes projetos de compra de software?  

 
4.1.2 Contexto 

 
 

O contexto do experimento descreve as condições em que o experimento está sendo 

executado (TRAVASSOS et al., 2002). 

a) Participantes 

 Os participantes do estudo foram selecionados por conveniência. A escolha dos 

participantes teve como premissa a escolha de gestores e consultores que tenham experiência 

em seleção de software em grandes empresas. 

Como trata-se de um estudo exploratório, foram selecionados como participantes 

pessoas que estão inseridas nesse contexto para se chegar ao resultado através da experiência e 

percepção dos consultores e gestores em questão. 

b) Etapas do estudo 

O estudo foi realizado em três etapas: 1) Formulário de caracterização do participante6 

(Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9); 2) Apresentação da metodologia de seleção de software 

proposta;  3) Pesquisa via Questionário (Apêndice I, Apêndice J)  e Pesquisa via Formulário 

Online7 (Apêndice K). 

 
 

4.1.3 Instrumentação e Preparação 

 

Esta seção define quais instrumentos foram aplicados durante a avaliação e como a 

avaliação foi preparada. 

 Para este estudo, foram projetados quatro instrumentos principais que foram entregues 

aos participantes: 

• Termo de consentimento livre e esclarecido (ver Apêndice F); 

 
6 Formulário de caracterização: www.encurtador.com.br/uDJL0 
7 Questionário de avaliação: www.encurtador.com.br/kBINV 
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• Formulário de caracterização do participante (ver Apêndice H); 

• Apresentação da metodologia de seleção de software8; 

• Questionário para avaliação do estudo/metodologia (ver Apêndice K). 

4.1.4 Ameaças à Validade do Estudo 

É comum que haja questões que possam impactar ou limitar a validade dos resultados 

dos estudos. Estas questões são denominadas ameaças à validade. Há quatro tipos de validade 

dos resultados do experimento: validade de conclusão, validade interna, validade de construção 

e validade externa (TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002; WOHLIN et al., 1999). 

 A validade interna define se o relacionamento observado entre o tratamento e o resultado 

é causal, e não é o resultado da influência de outro fator que não é controlado ou mesmo que 

não foi medido. Durante a avaliação da validade interna, uma maior atenção deve ser prestada 

aos participantes, ou seja, à seleção da população, à maneira da divisão nas classes, ao modo da 

aplicação dos tratamentos e aos aspectos sociais. 

 A validade externa define as condições que limitam a habilidade de generalizar os 

resultados do estudo para outros contextos fora do ambiente avaliado. Durante a avaliação da 

validade externa, a interação do tratamento com as pessoas, o lugar e o tempo devem ser 

considerados. 

 A validade de construção considera os relacionamentos entre a teoria e a observação, ou 

seja, se o tratamento reflete bem a causa e o resultado reflete bem o efeito. Durante a avaliação 

da validade de construção, deve-se tomar cuidado com o comportamento incorreto do lado dos 

participantes ou do experimentador. 

 Por fim, a validade de conclusão é relacionada à habilidade de chegar a uma conclusão 

correta a respeito dos relacionamentos entre o tratamento e o resultado do experimento. Durante 

a avaliação da validade de conclusão é necessário considerar os conceitos como a escolha do 

teste estatístico, a escolha do tamanho do conjunto dos participantes e a confiabilidade das 

medidas. 

 As ameaças a validade identificadas para o presente estudo são: 

Validade interna 

• A falta de conhecimento dos participantes em relação à seleção de software pode 

influenciar na sua percepção de importância da aplicação. Para endereçar essa 

 
8 Apresentação da metodologia: https://drive.google.com/file/d/14G9Ad1hO-
AgLxiWdVoFZ4mP4sC0vv6er/view?usp=sharing 
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ameaça, foi incluída no questionário uma seção de levantamento de informações 

acerca dos conhecimentos do participante.  

• Não é possível aplicar a metodologia em uma experiência real devido ao seu 

tempo de duração. Para endereçar essa ameaça, selecionamos profissionais com 

vasta experiência em projetos de seleção de software em grandes empresas para 

avaliar a metodologia. 

Validade externa 

• Não é possível garantir que as experiências de seleção de software de 

determinados segmentos de mercado sejam as mesmas que de outros. Para isso, 

o estudo buscou clarificar o uso da metodologia exclusivamente em grandes 

projetos. 

 Validade de construção 

• A amostra dos participantes ter sido escolhida por conveniência pode influenciar 

nos resultados, visto que os participantes são pessoas que tem relação com os 

orientadores do estudo. Para endereçar essa ameaça, os participantes foram 

estimulados a fornecer críticas à metodologia. 

Validade de conclusão 

• A principal ameaça à validade de conclusão neste estudo foi o tamanho da 

amostra, com o número de participantes não sendo o ideal do ponto de vista 

estatístico. Apenas dois participantes foram selecionados e por isso, este estudo 

apresenta uma limitação nos resultados que serão considerados apenas como 

indícios.  

 

4.2 Execução da Avaliação 
 

A execução do estudo se deu em 2019 e ocorreu com os dois participantes em sessões 

individuais. A primeira validação durou cerca de 2 horas, enquanto a segunda durou cerca de 1 

hora e 30 minutos. 

O formulário de caracterização dos participantes foi agrupado nesta seção em quatro 

tabelas: O grau de experiência dos participantes se encontram descritos na Tabela 7. O tempo 

de experiência dos participantes está descrito na Tabela 8. As perguntas relacionadas a 

experiência com seleção de software são encontradas na sequência: Na Tabela 9 são abordadas 

as questões do tempo para se executar uma seleção de software e também quais metodologias 
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de seleção de software são conhecidas pelos participantes. Na Tabela 9 os participantes 

discorrem sobre os problemas encontrados em uma seleção de software. 

 

Tabela 7. Caracterização de participantes – Grau de experiência 

Participante Formação 
Acadêmica 

Grau de Experiência 
Aquisição de 

Software Consultoria Gestão 

P1 
Mestrado 
Concluído 

4 5 4 

P2 
Doutorado 
Concluído 

4 5 5 

Legenda: 0 = nenhuma (nunca participou de atividades deste tipo); 1 = estudei em aula ou em livro (possui 
conhecimento teórico apenas); 2 = pratiquei em projetos em sala de aula (possui conhecimento teórico aplicado 
apenas no contexto acadêmico); 3 = usei em projetos pessoais (possui conhecimento teórico somado de 
experiências práticas individuais); 4 = usei em poucos projetos na indústria (possui conhecimento teórico 
somado de poucas experiências práticas reais); 5 = usei em muitos projetos na indústria (possui conhecimento 
teórico somado de muitas experiências práticas reais). 

 

Tabela 8. Caracterização de participantes – Tempo de experiência 

Participante 
Tempo de Experiência (em meses) 

Aquisição de 
Software Consultoria Gestão 

P1 120 108 120 

P2 24 180 180 

 
 

Tabela 9. Caracterização de participantes - Experiência em seleção de software 

Pergunta de Contexto P1 P2 

Existe uma janela de 
tempo para a execução de 
uma seleção de software? 
Se sim, qual seria? 

1 ano ou mais. De 1 à 6 meses. 

Você utiliza ou já utilizou 
alguma ferramenta, 
tecnologia ou metodologia 
para a seleção de software? 
Se sim, quais? 

e-SCM, Metodologia da 
Petrobras. 

Sim. 

Quais os problemas 
frequentemente 
encontrados durante uma 
seleção de software? 

Necessidade de uma 
especificação de software 
em acordo com a área de 
negócio, regras do negócio 
bem documentadas e claras 

Definição do escopo e 
critérios para avaliação dos 
softwares, bem como 
sistemática na avaliação para 
conseguir gerar resultados 
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Pergunta de Contexto P1 P2 

para o fornecedor, avaliação 
de POC junto com a área de 
negócio e o mais aderente 
possível, especificação de 
manutenção/atualização do 
software, indicadores de 
desempenho medidos 
diariamente/mensalmente, 
reuniões de avaliação do 
fornecimento do serviço, 
bônus por desempenho. 

que permita avaliar bem as 
ferramentas. Outro problema 
é a disponibilidade de 
softwares para avaliar 
quando as ferramentas são 
fechadas e não 
disponibilizam licenças para 
teste. Além disso, quando a 
documentação é dúbia ou 
insuficiente, a 
disponibilidade de suporte 
da empresa para sanar 
dúvidas também pode ser 
um problema. 

 

 Após o preenchimento dos formulários foi ministrado um breve treinamento acerca da 

metodologia de seleção de software desenvolvida. Os fluxos contidos no Capítulo 3 foram 

apresentados em forma de slides utilizados para apresentar a metodologia através dos fluxos 

que descrevem todas as atividades e artefatos envolvidos na metodologia desenvolvida. 

Ao final da apresentação, os participantes preencheram um documento (Apêndice I e 

Apêndice J) que abordava cada fluxo e cada atividade que compreende a metodologia. Os 

participantes foram instruídos a assinalar as atividades que atendessem cada um dos aspectos 

(corretude, aplicabilidade, viabilidade e completude) e deixar em branco aqueles que não 

estiverem de acordo. Além disso, o documento conta com uma seção de comentários, onde os 

participantes foram instruídos a preencher textualmente de forma que pudessem fazer suas 

considerações.  

Além do documento de revisão por pares da metodologia, os participantes responderam 

a um formulário online (Apêndice K), onde descreveram suas opiniões acerca da metodologia 

de forma geral. Os questionários respondidos pelos participantes se encontram no final deste 

trabalho (Apêndice I, Apêndice J e Seção 4.3.3) e são discutidos na Seção 4.3. 

 

4.3 Análise da Avaliação 
 

    Nesta seção são discutidos os comentários feitos pelos participantes no documento de 

revisão por pares (Apêndice I e Apêndice J) acerca da metodologia que é apresentada no 
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presente trabalho (Seção 4.3.1). É importante ressaltar que todas as atividades assinaladas como 

não atendendo a algum dos aspectos receberam comentários. Entretanto, há também atividades 

que receberam comentários mesmo estando assinaladas como atendendo os quatro aspectos do 

estudo. Ao final desta Seção, a  

Tabela 10 resume as sugestões dos participantes do estudo que devem ser incorporadas 

na metodologia. As sugestões foram classificadas de acordo com o impacto causado para a 

metodologia. 

Na Seção 4.3.2 são apresentados os resultados quantitativos das respostas ao documento 

de revisão por pares e na Seção 4.3.3 são apresentados os resultados do formulário de avaliação 

final (Apêndice K). 

 

4.3.1 Discussão acerca dos comentários dos participantes 

 

Etapa de Planejamento 

Nesta etapa, um dos participantes do estudo compreendeu que havia falta de completude 

referente à atividade “Definir Equipe de Seleção de Software”. No entendimento do participante 

a atividade poderia explicitar a existência de uma equipe com participantes especialistas em TI 

em conjunto com especialistas de negócio.  

A proposta da metodologia, conforme descrito na Seção 3.1, é que a equipe envolvida 

na seleção de software seja multidisciplinar, o que pode envolver ao menos um especialista em 

seleção de software, um especialista no negócio, usuário para prover feedbacks e tomadores de 

decisão. A metodologia realmente não previa especialistas em TI, porém é interessante que haja 

um profissional com esta característica para atuar de forma consultiva em relação à definição e 

atendimento dos critérios técnicos e, portanto, a descrição da atividade “Definir Equipe de 

Seleção de Software” contemplará este tipo de especialista. 

O mesmo participante compreendeu que havia falta de completude na atividade 

“Levantar Regras Organizacionais Relevantes”, que de acordo com o ponto de vista do mesmo, 

deveriam ser levantadas as regras de negócio relevantes ao sistema para que fossem 

apresentadas aos fornecedores. As regras de negócio, assim como os requisitos, são de 

indiscutível importância, entretanto ambos são utilizados como entrada na metodologia de 

seleção de software apresentada neste trabalho. Conforme apresentado no Capítulo 3, este 

trabalho se restringe à seleção do software e não inclui este levantamento.  

O outro participante notou uma possível melhoria na representação do modelo, na 

atividade de “Aprovar Plano de Projeto”. A sugestão do participante para o modelo é referente 
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ao caso em que o plano de projeto é reprovado. Neste caso a atividade em questão teria como 

saída um artefato de revisões a serem feitas e a atividade seguinte seria “Revisar Plano de 

Projeto” e teria como entrada o plano de projeto e o artefato de revisões a serem feitas. A 

sugestão é considerada pertinente a uma boa prática de uso da notação BPMN e poderia ser 

aplicada na metodologia apesar de não modificar a mesma, mas sim sua representação através 

da notação em questão. 

Etapa de Critérios 
Ambos os participantes proveram sugestões de melhorias para a etapa. O primeiro 

participante sugeriu que a atividade “Atribuir Pesos aos Critérios” deveria ter duração 

obrigatória de um dia inteiro e os participantes da equipe deveriam se encontrar isolados de 

seus locais de trabalho, dedicando todos os esforços à priorização de critérios na análise 

multicritério. A sugestão fornecida pelo participante é interessante visto que a equipe estaria 

focada nesta etapa, que é considerada uma das mais importantes da metodologia. Entretanto, a 

metodologia apresentada foi desenvolvida com o objetivo de ser exequível em grande parte dos 

projetos de seleção de software. Assim, ela também tem um caráter um pouco mais genérico de 

não indicar duração ou local de execução das atividades. Apesar de se considerar o isolamento 

da equipe positivo para a seleção de software, pode não ser algo viável em todas as empresas. 

Então esta indicação poderia ser indicada em caráter opcional em uma descrição textual da 

metodologia. 

O segundo participante do estudo sugeriu que os critérios poderiam ser divididos em 

macro critérios e critérios, e que o segundo grupo poderia ainda ser subdividido em critérios 

gerais e critérios específicos (AZEVEDO et al., 2010). De acordo com a experiência do 

participante, os critérios gerais servem para avaliar qualquer tipo de software, como por 

exemplo, sistema operacional, enquanto critérios específicos podem ser aplicados apenas para 

o software específico em questão. A sugestão pode ser aplicada à metodologia, de forma que 

as sugestões de macro critérios fossem pré-estabelecidas pela metodologia. O artefato de 

critérios (Apêndice A) sugere uma lista de critérios que são gerais e podem ser considerados 

como macro critérios. 

O participante explicita também que as reprovações poderiam gerar como saída um 

relatório de desconformidades a serem consideradas em uma atividade de revisão dos pesos. A 

sugestão deve ser levada em consideração para fins de maior detalhamento do fluxo. 

Prospecção no Mercado 
A etapa de prospecção no mercado obteve diversos comentários de ambos os 

participantes. O primeiro participante considerou que houve falha na completude da etapa de 
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forma geral. O mesmo considera que falta uma atividade de reunião com os fornecedores 

abordando as questões encontradas na RFI ou dúvidas para fornecedores. O objetivo desta 

reunião, no ponto de vista do participante, é alinhar os interesses entre a organização e o 

fornecedor. Esta etapa pode ser considerada nos casos em que há poucos fornecedores, visto 

que em uma seleção com 10 fornecedores, seriam necessárias 10 reuniões, o que onera o projeto 

de seleção. 

Além disso, na atividade “Elaborar Acordo de Confidencialidade”, o participante do 

estudo sugere que o mesmo deve obter a aprovação do setor jurídico da organização. Esta 

consideração é relevante e deve ser inserida na metodologia. Na mesma atividade, o segundo 

participante sugere que a atividade tenha como entrada um template de NDA. Apesar de ser 

viável, sugerimos elaborar um Acordo de Confidencialidade baseado nas necessidades 

específicas de cada empresa. Por outro lado, há diversos modelos de NDA que são facilmente 

encontrados na web. 

Por fim, o participante sugere que a atividade “Analisar Proponentes” seja chamada de 

“Consolidar RFI”, o que é julgado como sendo relativamente relevante e opcional. 

O segundo participante sugere que a atividade “Avaliar Status de Acordo de 

Confidencialidade” não atende ao aspecto de corretude e sugere que a atividade tenha o nome 

modificado, pois o nome desta atividade não deixa claro qual é o passo que a atividade executa. 

A sugestão deve ser levada em consideração e a atividade deve ter seu nome modificado para 

se tornar mais específico: “Avaliar Assinatura do Acordo de Confidencialidade” 

Além disso, na atividade “Analisar Modificação do Acordo de Confidencialidade”, o 

participante sugere que esta não atende ao aspecto de completude e deveria haver um artefato 

de relatório de análise atrelado a esta atividade. A sugestão deve ser levada em consideração 

visto que as possíveis modificações devem ser mapeadas para serem analisadas, gerando assim 

um artefato contendo os trechos de mudança no NDA. 

Outra sugestão apresentada pelo participante é que a atividade “Formalizar 

Encerramento da Participação do Fornecedor” não atende ao aspecto de completude e deveria 

ter como saída um documento que fosse enviado ao fornecedor e que o mesmo deveria seguir 

um template. A sugestão deve ser levada em consideração visto que em algum momento o 

fornecedor deve tomar conhecimento da sua eliminação na concorrência.  

Na atividade “Receber Dúvida”, o participante considerou a atividade como não 

conforme com o aspecto de completude e sugere que a atividade tenha como saída um 

documento com as dúvidas do fornecedor. A sugestão deve ser levada em consideração visto 

que a metodologia prevê o uso de um artefato para documentação das dúvidas dos fornecedores 
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e para envio de todas as dúvidas e respostas a todos os fornecedores afim de promover a 

igualdade de conhecimentos na concorrência. 

Outra atividade não conforme com o aspecto de completude é a atividade “Responder 

Dúvida”, na qual o participante sugere incluir um documento de resposta para ser enviado a 

todos os fornecedores. A sugestão deve ser levada em consideração visto que a metodologia 

prevê o uso do mesmo. 

Também listada como atividade não conforme com o aspecto de completude é a 

atividade “Avaliar Se Há Número de Resposta Mínimo”, onde o participante apontou a falta de 

um documento de entrada, que seriam os documentos de respostas dos fornecedores. A sugestão 

deve ser levada em consideração, visto que é necessário saber quantos documentos de resposta 

houveram para que haja a avaliação sobre um número mínimo de respostas. Ainda nesta etapa 

o primeiro participante também sugeriu que a atividade “Avaliar Se Há Número de Resposta 

Mínimo” deve ser modificada. De acordo com o participante, esta atividade deve ser realizada 

pelos stakeholders. Entretanto, o parâmetro para julgar o número mínimo de resposta pode ser 

estabelecido na etapa de planejamento, evitando que os stakeholders tenham que tomar essa 

decisão em tempo de execução do projeto.  

A última atividade em estado de não conformidade nesta etapa da metodologia é 

“Elaborar Questionário”, que deveria ter como entrada as informações do fornecedor. A 

sugestão deve ser levada em consideração, visto que é necessário analisar a documentação do 

fornecedor para que se elabore as dúvidas em relação a essa documentação. 

Por último, uma atividade em não conformidade com o aspecto de aplicabilidade é 

“Analisar Proponentes” que, na opinião do participante, pode ter alto nível de complexidade e 

deveria apresentar regras ou diretrizes para sua execução. O objetivo dos fluxos da metodologia 

é fornecer, em alto nível, os passos para execução da metodologia. Porém, como trabalho futuro 

podem ser desenvolvidas instruções detalhadas sobre esta análise de proponentes para que 

acompanhe a presente metodologia. 

Request for Proposal (RFP) 
Na etapa de Request for Proposal (RFP), o primeiro participante considerou que faltou 

completude na etapa, pois os critérios de avaliação deveriam ser enviados ao fornecedor no 

mesmo formato do artefato de aderência dos requisitos. O mesmo entende que o próprio 

fornecedor deveria dizer o quanto a sua empresa é aderente aos critérios definidos pela 

organização e que em casos de critérios subjetivos o mesmo deveria apresentar documentos que 

comprovem a aderência ao critério. Apesar desta sugestão ter um ponto forte: a otimização do 

tempo de análise de fornecedores, ela também tem um ponto fraco: o fornecedor sabe quais 
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critérios estão sendo buscados e, portanto, pode forçar uma aderência aos critérios mesmo que 

não haja naquele momento, ou seja, podem apontar aderência aos critérios para posterior 

implementação caso vençam a concorrência. 

Além disso, o participante sugere que o artefato de avaliação de currículos deveria ter 

um campo para validade dos certificados exigidos. Esta sugestão foi aceita visto que os 

certificados podem existir, mas estarem expirados, o que realmente não é abordado no artefato 

apresentado. 

Na atividade “Especificar RFP”, o participante sugere que as regras de negócio e as leis 

organizacionais devem estar em um documento e devem ser enviadas aos participantes 

explicitamente. Esta sugestão pode ser levada em consideração, entretanto é preferível que os 

participantes não tenham conhecimento dos critérios eliminatórios visto que a análise deve ser 

feita pela equipe de seleção de software. 

O participante também sugere que a atividade “Avaliar Se Há Número Mínimo de 

Propostas” deve ser realizada pelos stakeholders. Esta sugestão foi avaliada na etapa anterior. 

O segundo participante considerou a atividade “Responder Dúvida do Fornecedor” 

como não atendendo o aspecto de corretude pois, segundo ele, a seta que chega no gateway que 

segue a atividade deveria sair da atividade, ou seja, a resposta ao fornecedor deveria ter 

interação com o fornecedor. A mudança pode ser considerada, entretanto o fluxo foi 

representado desta forma seguindo as boas práticas do uso da notação BPMN, que se modificam 

de acordo com a empresa ou o contexto que são utilizadas, ou seja, não estão descritas na 

especificação da notação e não podem ser consideradas como erradas. 

Outra atividade considerada não aderente ao aspecto de completude nesta fase é 

“Solicitar Alteração”. De acordo com o participante, a atividade deveria ter uma seta indo para 

o fornecedor, indicando assim a interação com o mesmo. A sugestão deve ser levada em 

consideração visto que o fornecedor de fato deve interagir nesta atividade. 

Análise de Aderência 

O primeiro participante considera que na etapa de Análise de Aderência, a atividade 

“Selecionar Fornecedores para Avaliação Final” não atende ao aspecto de completude, 

sugerindo que a seleção tenha a aprovação dos stakeholders antes do evento de “Lista de 

Fornecedores Reduzida”. A decisão sobre o número de fornecedores na Short List deve ser 

definida primariamente na etapa de planejamento. Entretanto, pode ocorrer de não haver o 

número pré-estabelecido e, neste caso, é importante que haja uma nova decisão por parte dos 

tomadores de decisão. 
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O segundo participante considera que esta etapa poderia envolver uma avaliação 

informal do software por parte da equipe de seleção de software. A sugestão não será levada 

em consideração visto que a metodologia é desenvolvida para grandes projetos e uma avaliação 

informal do software é passível de critérios subjetivos que não são previstos nesta metodologia. 

A avaliação do software na abordagem proposta é realizada de maneira formal. 

Avaliação da Solução 
O primeiro participante entende que há falta de completude na etapa de Avaliação da 

Solução. Ele sugere que haja uma avaliação da solução nos clientes atuais dos fornecedores. Na 

opinião do participante, a equipe de seleção de software deveria solicitar uma lista de três 

clientes para cada fornecedor e que a equipe fosse realizar uma visita no cliente. Durante a 

visita, o participante do estudo sugere que haja uma reunião somente entre a equipe de seleção 

de software e o cliente do fornecedor para que haja esclarecimento acerca do software e do 

atendimento da empresa fornecedora como um todo, e que esta visita seja levada em 

consideração como um critério de satisfação dos clientes atuais. Esta sugestão deve ser 

incorporada à metodologia, visto que a satisfação de outros clientes com o fornecedor deve ser 

levada em consideração para a seleção deste fornecedor. 

Além disso, o participante da avaliação sugere que a atividade “Analisar Respostas” seja 

chamada de “Consolidar Respostas” e que esta atividade envolva a área de negócios. A 

mudança no nome da atividade deve ser levada em consideração na metodologia. Entretanto, a 

participação da área de negócios nesta etapa é questionável visto que a área participou na 

aprovação dos critérios de escolha. 

O segundo participante entende que a atividade “Definir Método de Avaliação” peca 

em completude, pois a mesma deveria ter como saída o método de avaliação escolhido com 

suas diretrizes de aplicação. Esta sugestão pode ser levada em consideração visto que há de fato 

um produto da decisão que ocorre nesta atividade.  

 Outra atividade que falta em completude, de acordo com o participante, é a atividade 

“Solicitar Funcionalidades Passíveis de Demonstração”, onde o participante entende que a 

equipe de seleção de software deveria enviar uma lista das funcionalidades que eles gostariam 

que fossem demonstradas. Esta sugestão pode ser levada em consideração. Entretanto, na 

metodologia apresentada neste trabalho, a escolha das funcionalidades é realizada em uma 

atividade posterior. 

Subprocesso de Tratamento de Atraso 
Um dos participantes no estudo apontou que falta completude no subprocesso pois o 

número mínimo de concorrentes deve ser analisado pela área de negócio e stakeholders, visto 
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que pode acontecer de, mesmo não havendo número mínimo de concorrentes, estes sejam os 

únicos no mercado e portanto a seleção de software deve continuar ou deve se eleger um 

vencedor. Esta sugestão pode ser levada em consideração. Entretanto, é desejável que esta 

decisão seja prevista durante a etapa de planejamento do projeto. 

É importante destacar que o participante P2 realizou a marcação de uma atividade como 

não atendendo no quesito aplicabilidade, mas descreveu que a atividade necessitava de mais 

explicações de como executar, em outras palavras, não é viável aplicar apenas com o que está 

escrito, necessita de mais informações, mas é uma atividade que deve ser feita. Portanto, deveria 

ser assinalado como uma questão de viabilidade. 

Tabela 10. Sugestões a serem incorporadas na metodologia 

Etapa Atividade/Artefato Melhoria a ser incorporada Impacto 

Planejamento Definir Equipe de 
Seleção de Software 

Incluir especialista em TI. 2 

Critérios 

Atribuir Pesos aos 
Critérios 

Indicar que opcionalmente os 
participantes poderiam realizar esta 
atividade em isolamento durante um 
dia de trabalho. 

2 

Definir Critérios de 
Avaliação 

Definir um grupo de macrocritérios 
default. 

1 

Aprovar Critérios 

Adicionar artefato de saída de lista de 
critérios reprovado, para ser utilizada 
como entrada na atividade Definir 
Critérios de Avaliação nos casos de 
reprovação dos critérios. 

1 

Prospecção 
no Mercado 
 

Elaborar Acordo de 
Confidencialidade 

A atividade deve ser prosseguida de 
uma aprovação da área jurídica da 
organização. 

3 

Avaliar Status de 
Acordo de 
Confidencialidade 

A atividade deve se chamar “Avaliar 
Assinatura de Acordo de 
Confidencialidade” 

1 

Analisar Modificação 
do Acordo de 
Confidencialidade 

A atividade deve receber um artefato 
de mudanças no NDA solicitadas pelo 
fornecedor. 

2 

Formalizar 
Encerramento da 
Participação do 
Fornecedor 

O fornecedor deve tomar 
conhecimento da sua eliminação na 
concorrência. 

3 

Receber Dúvida 
As dúvidas devem ser registradas no 
documento Artefato de Log de 
Dúvidas (Apêndice G ). 

1 

Responder Dúvida 
As dúvidas podem ser enviadas 
utilizando o documento Artefato de 
Log de Dúvidas (Apêndice G ). 

1 

Avaliar Se Há Número 
de Resposta Mínimo 

Receber como entrada as respostas 
dos fornecedores. 1 
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Etapa Atividade/Artefato Melhoria a ser incorporada Impacto 

Elaborar Questionário 
Deve ter como entrada as informações 
sobre o fornecedor. 

1 

Request for 
Proposal 
(RFP) 

Solicitar Alteração 
A atividade deve representar uma 
interação com o fornecedor 

2 

Artefato de Avaliação 
de Currículos 

Adicionar campo de validade da 
certificação. 

2 

Análise de 
Aderência 

Selecionar 
Fornecedores para 
Avaliação Final 

Deve ser incluído um fluxo de 
exceção para os casos onde não 
houver um número mínimo de 
fornecedores aptos a participar da 
próxima etapa. Nesse caso os 
stakeholders devem tomar uma 
decisão. 

3 

Avaliação da 
Solução 

-- 

A etapa deve incluir atividades de 
contato com os atuais clientes do 
fornecedor afim de avaliar a 
satisfação com o mesmo. 

3 

Analisar Respostas 
O nome da atividade deve ser alterado 
para “Consolidar Respostas” afim de 
elucidar o propósito da atividade. 

1 

Definir Método de 
Avaliação 

Deve ter como saída o método 
escolhido e suas diretrizes. 

2 

Legenda: 1= Impacto mínimo: não altera a execução da atividade; 2= Impacto intermediário: adiciona algo na 
etapa de forma a torna-la completa; 3= Impacto máximo: altera a execução da atividade por completo. 

 
4.3.2 Análise qualitativa do documento de revisão por pares da metodologia 

 
Os resultados deste estudo foram analisados de forma qualitativa, com vistas a avaliar a 

metodologia acerca dos quatro aspectos mencionados na Seção 4.1: corretude, aplicabilidade, 

viabilidade e completude. No início da análise das respostas, o não atendimento a algum dos 

quatro aspectos foram quantificados e classificados de acordo com as etapas do fluxo.  

 
Na Figura 10 é destacado o desempenho da metodologia na avaliação de acordo com as 

quatro dimensões analisadas no estudo. Das 116 atividades analisadas pelos participantes (58 

atividades na metodologia analisadas por 2 participantes), é possível perceber que 82% estavam 

em conformidade com todas as quatro dimensões analisadas. Ainda na opinião dos 

participantes, 13% das atividades não atendiam no aspecto Completude, 4 % das atividades não 

atendiam no aspecto Corretude e 1% das atividades não atendiam em Aplicabilidade. Nenhuma 

atividade foi sinalizada em não conformidade com a dimensão de Viabilidade. Das atividades 

não conformes em completude, a maior parte eram de sugestões de usos de artefatos, falta de 

detalhamento sobre a execução da atividade ou mudança no nome da atividade como é o caso 
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da atividade “Avaliar Status de Acordo de Confidencialidade”. Por outro lado, um dos 

participantes comentou que a metodologia é bem detalhada mesmo que o usuário da 

metodologia tenha acesso somente a sua representação gráfica em forma de fluxos de processo. 

 
 

 

Figura 10. Porcentagem de não atendimento das atividades nas quatro dimensões de estudo 

 

A Figura 11 apresenta o detalhamento da análise para o critério de corretude. Através 

do gráfico é possível perceber que de todas as atividades que correspondem à metodologia, 

apenas 4% podem ser consideradas não aderentes à corretude, enquanto 96% foram 

consideradas aderentes à corretude. Entre os 4% não aderentes podemos destacar casos 

referentes à representação da notação BPMN, nomes de atividades que poderiam ser mais claros 

e mudanças nos atores responsáveis ou participantes na atividade.  
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Figura 11. Porcentagem de corretude nos fluxos e atividades da metodologia 

A Figura 12 apresenta o detalhamento da análise para o critério de aplicabilidade. 

Através do gráfico é possível notar que 99% das atividades apresentadas são aplicáveis à 

metodologia de seleção de software enquanto apenas 1% pode ser considerada não aplicável. 

Um dos participantes do estudo comentou que a metodologia abrange todas as etapas 

necessárias de acordo com a sua experiência em uma grande multinacional do ramo de 

tecnologia.  

A atividade considerada não aplicável foi descrita como sendo de alto nível de 

complexidade e de acordo com o participante, a atividade deveria apresentar regras ou diretrizes 

para sua execução. Devido a explicação do participante, entende-se que a atividade deveria ter 

sido assinalada no aspecto de viabilidade ao invés de aplicabilidade já que na opinião do mesmo 

não é possível executar somente utilizando a representação gráfica da metodologia, mas é uma 

atividade que deve ser realizada nesta etapa da seleção de software. 
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Figura 12. Porcentagem de aplicabilidade nos fluxos e atividades da metodologia 

A Figura 13 apresenta o detalhamento da análise para o critério de viabilidade, ou seja, 

que são possíveis de executar apenas utilizando os fluxos apresentados. De acordo com o 

gráfico pode-se notar que 100% das atividades apresentadas são consideradas viáveis no 

contexto de seleção de software. 

 

 
Figura 13. Porcentagem de viabilidade nos fluxos e atividades da metodologia 

A Figura 14 apresenta o detalhamento da análise para o critério de completude, ou seja, 

que não necessitam de complementos e podem ser utilizadas da forma que estão sendo 

apresentadas. Na opinião dos participantes, 87% das atividades estão completas, enquanto 13% 

podem ser melhoradas. Diversas melhorias foram sugeridas em relação aos nomes das 

atividades, os artefatos utilizados e os atores envolvidos (Tabela 10). Portanto, o aspecto de 

completude foi o que obteve maior quantidade de não aderência. 
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Figura 14. Porcentagem de completude nos fluxos e atividades da metodologia 

 

Na Figura 15 é apresentado o resultado dos dois participantes, onde pode-se perceber 

que das 21 atividades classificadas como estando em não conformidade, 11 delas se encontram 

na etapa de Prospecção no Mercado, 4 na etapa de RFP, 4 na etapa de Avaliação da Solução e 

2 na etapa de Planejamento. Nenhuma atividade foi classificada como não conforme nas etapas 

de Critérios, Análise de Aderência e no Subprocesso Tratamento de Atraso. 

 

 
Figura 15. Total de não atendimento das etapas da metodologia  

É importante destacar que uma ameaça não identificada na fase de planejamento do 

estudo pode ter ocorrido durante a avaliação: os quatro aspectos que designamos podem não 

estar completos e que pode haver a necessidade de analisar a metodologia sobre outros aspectos 
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visto que houveram comentários e sugestões de melhorias em atividades marcadas como 

atendendo a todos os aspectos. 

 
 

 

4.3.3 Respostas dos participantes ao formulário final 

  

Nesta seção são apresentadas as respostas dos participantes ao questionário de avaliação 

do estudo (Apêndice H). Ambos os participantes conseguiram compreender a metodologia de 

seleção de software e os fluxos que foram apresentados como forma de representar a 

metodologia desenvolvida. Ambos os participantes acreditam que a metodologia proposta 

facilita a seleção de software em uma organização. 

Pontos Fortes 
O primeiro participante entendeu que a metodologia propõe um método mais ágil para 

seleção de software. O segundo participante acredita que o ponto forte da metodologia está no 

nível de detalhes apresentado e que a metodologia tem aderência aos requisitos práticos para 

seleção de software de acordo com a experiência do mesmo. Além disso, na opinião do 

participante, a metodologia carece de poucos ajustes para atender às pequenas empresas. 

Pontos Fracos 
O primeiro participante acredita que os pontos fracos da metodologia apresentada são: 

falta de reunião com a participação dos fornecedores e da área de negócio para apresentação 

das funcionalidades do software, falta de documento com as regras de negócio a serem 

atendidas pelo software e falta do documento de RFI. O segundo participante afirma que não 

vê pontos fracos na proposta, mas salienta a importância do uso da metodologia em uma 

situação prática. O mesmo sugere a aplicação do método considerando um cenário de aplicação 

já realizado, ou seja, realizando uma avaliação que já tenha sido realizada por uma empresa ou 

artigo científico. 

Artefatos 
O primeiro participante considerou os artefatos como sendo bons, enquanto o segundo 

participante afirma que os artefatos estão aderentes ao que se espera para entender e aplicar a 

metodologia. 

Sugestões  
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No espaço dedicado às sugestões, o segundo participante sugere que seja publicado um 

artigo com a metodologia proposta onde a metodologia seja comparada com um trabalho 

existente na área. 

 

4.4 Considerações Finais 
 

A análise dos resultados apresenta indícios iniciais da viabilidade da metodologia, ou 

seja, que é possível seguir a metodologia apenas utilizando os fluxos apresentados. 

Apenas uma atividade foi apontada como não aplicável à metodologia seleção de 

software, ou seja, não estava de acordo com o aspecto de aplicabilidade. A atividade em questão 

é “Analisar Proponentes” que, na opinião do participante pode ter alto nível de complexidade e 

deveria apresentar regras ou diretrizes para sua execução. Pelo motivo descrito na explicação, 

o participante deveria ter assinalado no aspecto de viabilidade.  

De acordo com as questões respondidas pelos participantes acerca da metodologia, 

ambos consideram que a metodologia e os fluxos apresentados são compreensíveis e que 

facilitam na seleção de um software. Um dos participantes destaca que a metodologia auxilia 

na agilidade de uma escolha de software, o que é um dos objetivos para o desenvolvimento da 

mesma. Além disso, os artefatos apresentados também foram considerados como positivos na 

opinião de ambos os participantes.  

O fato de o estudo de validação ter se dado apenas através de uma revisão por pares 

prejudicou os resultados da análise da metodologia. Idealmente a metodologia deveria ter sido 

aplicada em um contexto de seleção de software real em uma grande empresa. 

Outra limitação que pode ser aplicada ao estudo de validação é que não foi possível 

realizar a comparação da metodologia de seleção de software proposta neste trabalho com 

outras metodologias de software ou com uma aquisição de software realizada sem a aplicação 

de uma metodologia previamente definida. 

Além disso, o número de participantes selecionados para o estudo não é expressivo do 

ponto de vista estatístico, portanto os resultados apresentados são considerados apenas como 

indícios por falta de um estudo de maior amplitude no número de participantes que foram 

submetidos à avaliação da metodologia. 

Ao final da avaliação foi possível perceber que, apesar de os participantes terem 

oferecido diversas sugestões e apontado algumas falhas no quesito corretude, completude e 

aplicabilidade, os resultados sugerem que a metodologia atinge seu objetivo e pode ser aplicada 

em grandes projetos de seleção de software, visto que as atividades apresentadas são 
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consideradas viáveis. Portanto, apesar das limitações no estudo de validação da metodologia 

apresentada, há indícios de que a mesma pode ser utilizada para otimizar o uso de recursos 

durante a seleção de software e mitigar os riscos envolvidos em uma aquisição de software. As 

considerações levantadas pelos participantes do estudo serão refinadas e as considerações 

julgadas como adequadas serão contempladas em uma revisão futura da metodologia. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

A metodologia de seleção de software desenvolvida neste trabalho teve como objetivo 

mitigar os riscos envolvidos em grandes projetos de seleção de software, onde a escolha do 

software pode resultar em altos impactos para a organização em termos financeiros, humanos 

e de negócio. 

De acordo com o estudo de validação realizado com dois consultores com vasta 

experiência em seleção de software em grandes empresas, a metodologia pode ser utilizada em 

um projeto de seleção de software em grandes projetos e, de acordo com um dos participantes, 

a metodologia necessita apenas de pequenos ajustes para contemplar pequenas empresas. 

Foi notado que para melhor compreensão de detalhes referentes a execução das 

atividades, os fluxos apresentados podem ser acompanhados de explicação textual, conforme 

apresentado no Capítulo 3.  

 

5.1 Contribuições 
 

A metodologia apresentada neste trabalho contribuiu com o mercado de software visto 

que introduz um meio de mitigar os riscos relacionados a seleção de software, pois aborda 

questões relacionadas ao software, ao fornecedor e a percepção dos usuários em relação a 

aderência de requisitos de software. A metodologia foi avaliada como sendo benéfica para um 

projeto de seleção de software de grande porte e pode contribuir para o desenvolvimento de 

uma metodologia para pequenas empresas e startups conforme descrito na Seção 4.3.3. 

 
 
5.2 Limitações 

 

Entre as limitações do trabalho destaca-se o fato de ele não ter sido concebido para ser 

utilizado em pequenas empresas, visto que as necessidades de uma empresa deste porte se difere 

das necessidades de grandes empresas principalmente no que tange o nível de formalidade 

exigido, a duração do projeto de seleção de software e os recursos disponíveis para o projeto de 

seleção de software. 

Além disso, o estudo não cobre as etapas de levantamento, modelagem e validação de 

processos para que se tenha conhecimento dos requisitos que o sistema deve atender e das regras 
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de negócio que devem reger os requisitos, especialmente nos casos onde se busca um sistema 

para automação de processos. 

 

 

5.3 Perspectivas Futuras 
 

Como perspectivas de trabalhos futuros deve-se implementar as modificações sugeridas 

pelos participantes conforme apresentado na Tabela 10. 

Além disso pode-se implementar um software que automatize grande parte da 

metodologia incluindo busca de fornecedores automatizada a partir de uma lista de requisitos, 

análise de propostas a partir de comparação computacional entre as propostas técnicas enviadas 

pelos fornecedores e os critérios previamente definidos. Também pode-se incorporar um 

mecanismo parcialmente automatizado de priorização de critérios através de AHP. 

Conforme a indicação de um dos participantes do estudo de validação da metodologia, 

pode-se ainda realizar um estudo de comparação desta proposta com outras metodologias de 

seleção. Outra contribuição dos participantes para estudos futuros é acerca da adaptação da 

metodologia para pequenas empresas e startups, através da sua simplificação e uso de etapas 

mais informais. 

Outra possibilidade seria a criação de um banco de software, onde as empresas de 

software cadastram as especificações de seus sistemas e também informações de cunho 

gerencial, executivo e comercial. Na outra ponta, as empresas buscando software poderiam 

pesquisar nesse banco, dando entrada com sua lista de requisitos a partir de um upload de 

arquivo .csv ou .xls. 

É possível ainda realizar uma generalização da metodologia para seleção de qualquer 

produto ou serviço, adaptando a metodologia e os templates oferecidos. O objetivo deste estudo 

seria a seleção de empresas terceirizadas, visto que esta tem sido uma prática adotada cada vez 

mais pelas empresas e que exigem um alto nível de qualidade na escolha e deve seguir um 

método semelhante ao de seleção de software. 
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Apêndice A – Avaliação por Critérios	

O artefato apresentado na Figura 16 apresenta deve ser utilizado para avaliação dos 

critérios de seleção definidos de acordo com a Seção 3.2. Cada critério deve ter: um peso 

definido, uma definição sobre ser um critério eliminatório e um padrão de resposta que pode 

ser “Sim” ou “Não”; ou uma caixa de opções a serem definidas na aba “Padrões de 

Preenchimento”. No momento da avaliação deve ser optado pela inclusão ou não do critério na 

contagem dos pontos. É importante ressaltar que antes de ser realizada a avaliação da solução, 

os critérios relativos a esta etapa devem ser desabilitados. Todos os artefatos apresentados são 

disponibilizados9 para download e adaptação de acordo com as especificidades de cada projeto. 

 

 
Figura 16. Artefato de Avaliação por Critérios – Aba Critérios 

 
  

 
9 Acesso aos artefatos: https://drive.google.com/drive/folders/1c5nSzRCDA7UTW3xHLMnsNXZZT-8MAlrR 
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O artefato apresentado na Figura 17 é utilizado para apresentação do resultado da 

avaliação por critérios, que é calculado na Aba Critérios, conforme apresentado na Figura 16. 

 
Figura 17. Artefato de Avaliação por Critérios – Aba Avaliação 
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Apêndice B – Artefato de Aderência de Requisitos 

O artefato apresentado na Figura 18 deve ser enviado junto a RFP com o objetivo de avaliar a aderência aos requisitos do sistema por parte 

do fornecedor. 

 

 
Figura 18. Artefato de Aderência de Requisitos 
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Apêndice C – Artefato de Log de Dúvidas 

O artefato apresentado na Figura 19 deve ser utilizado para registro de dúvidas dos fornecedores com as respectivas respostas. É 

recomendável que o documento seja enviado para os fornecedores como forma de equalizar o conhecimento entre os proponentes. 

 

 
Figura 19. Artefato de Log de Dúvidas 
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Apêndice D – Artefato de Avaliação de Currículos 

O artefato apresentado na Figura 20 deve ser enviado separadamente ao fornecedor junto à RFP, conforme descrito na Seção 3.4. Ao receber 

o documento preenchido, deve-se incluir as respostas no artefato apresentado na Figura 21 para que seja calculada a pontuação referente à equipe. 

 

 
Figura 20. Artefato de Avaliação de Currículos - Aba Currículos 
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O artefato apresentado na Figura 21 deve ser utilizado para o cálculo da pontuação referente à equipe do fornecedor que estará atuando no 

projeto de implantação do software. Na aba padrão de preenchimento devem ser inseridos os valores de pontuação correspondente a cada quesito. 

 

 
Figura 21. Artefato de Avaliação de Currículos - Aba Avaliação 
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Apêndice E – Artefato Script de Avaliação	

 
O artefato apresentado na Figura 22 deve ser utilizado na etapa de Avaliação da Solução. Os dados referentes ao requisito testado devem 

ser inseridos pela equipe de seleção de software. Os avaliadores devem preencher as colunas referentes ao atendimento do software em relação aos 

requisitos. É possível que o avaliador sinta necessidade de fazer comentários e, portanto, deve preencher a coluna correspondente. 

 

 
Figura 22. Artefato Script de Avaliação 
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Apêndice F – Avaliação da Solução 

O artefato apresentado na Figura 23 deve ter como input as informações contidas no Script de Avaliação em relação ao atendimento do 

software. O documento conta com uma aba de resultado, o qual é entrada no artefato de Avaliação por Critérios. 

 

 
Figura 23. Artefato Avaliação da Solução 
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Apêndice G – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

O termo de consentimento livre esclarecido deve ser entregue antes do início do estudo, 

de forma a obter o consentimento do participante. Para dar respaldo a tal consentimento, o 

formulário provê algumas informações acerca do estudo, tais como objetivo e formato. 

Investigação sobre Seleção de Software 
 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 
OBJETIVO DO ESTUDO 

Este estudo visa realizar uma investigação sobre Seleção de Software. 

IDADE 

Eu declaro ter mais de 18 (dezoito) anos de idade e concordar em participar de um estudo 

conduzido por Roberta Sá de Oliveira da UFF, sob a orientação da Profa. Andréa Magalhães 

Magdaleno da UFF e do Mestre Humberto Rubens Maciel. 

PROCEDIMENTO 

A pesquisa será realizada em três etapas. Na primeira etapa, pedimos que você responda 

sobre sua experiência em alguns temas. Assim, caso concorde em participar do estudo, realize 

esta primeira etapa respondendo ao questionário enviado. 

Na segunda etapa, você será convidado a participar da avaliação desta pesquisa 

fornecendo informações detalhadas sobre os resultados obtidos. 

Para participar deste estudo solicitamos a sua especial colaboração em:  

(1) Fornecer informações sobre sua experiência;  

(2) Permitir que os dados resultantes da sua participação sejam estudados;  

(3) Assistir a uma breve apresentação da metodologia de seleção de software 

desenvolvida; 

(4) Responder um questionário final com as suas impressões. Quando os dados forem 

coletados, seu nome será removido destes e não será utilizado em nenhum momento durante a 

apresentação dos resultados. 

Estima-se que para realizar a primeira etapa sejam necessários cerca de 5 (cinco) 

minutos, para realizar a segunda etapa sejam necessários cerca de 5 (cinco) minutos, que para 

realizar a terceira etapa seja necessária 1 (uma) hora, e que para realizar a quarta etapa sejam 

necessários cerca de 10 (dez) minutos, de acordo com o planejamento que foi definido. 

CONFIDENCIALIDADE  
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Eu estou ciente de que meu nome não será divulgado em hipótese alguma. Também 

estou ciente de que os dados obtidos por meio deste estudo serão mantidos sob 

confidencialidade, e os resultados serão posteriormente apresentados de forma agregada, de 

modo que um participante não seja associado a um dado específico. 

Da mesma forma, me comprometo a não comunicar meus resultados enquanto o estudo 

não for concluído, bem como manter sigilo das técnicas e documentos apresentados e que fazem 

parte do experimento.   

BENEFÍCIOS E LIBERDADE DE DESISTÊNCIA 

Eu entendo que, uma vez o experimento tenha terminado, os trabalhos que desenvolvi 

serão estudados visando entender a eficiência dos procedimentos e as técnicas que me foram 

ensinadas.  

Os benefícios que receberei deste estudo são limitados ao aprendizado do material que 

é distribuído e ensinado. Também entendo que sou livre para realizar perguntas a qualquer 

momento, solicitar que qualquer informação relacionada a minha pessoa não seja incluída no 

estudo ou comunicar minha desistência de participação, sem qualquer penalidade. Por fim, 

declaro que participo de livre e espontânea vontade com o único intuito de contribuir para o 

avanço e desenvolvimento de técnicas e processos de Seleção de Software. 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 

Roberta Sá de Oliveira (robertasa@id.uff.br) 

Instituto de Computação (IC) - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

PROFESSORA RESPONSÁVEL 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno (andrea@ic.uff.br) 

 

Instituto de Computação (IC) - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

COORIENTADOR RESPONSÁVEL 

MSc. Humberto Rubens Maciel Pereira (humberto.rubens@dheka.com.br) 
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Apêndice H – Formulário de Caracterização do Participante 

O formulário de caracterização do participante deve ser entregue antes do início do 

estudo, com o objetivo de caracterizar o perfil de cada participante para auxiliar na análise dos 

dados obtidos por meio do estudo. 

 
Investigação sobre a metodologia de seleção de software 

 
Formulário de Caracterização do Participante 

Código do 
Participante: 

 

 
 

Este formulário contém algumas perguntas sobre sua experiência acadêmica e profissional.  

1. Formação Acadêmica  

(  ) Pós-Doutorado 

(  ) Doutorado concluído 

(  ) Doutorado em andamento 

(  ) Mestrado concluído 

(  ) Mestrado em andamento 

(  ) Graduação concluída 

(  ) Graduação em andamento 

(  ) MBA 

 

Data de ingresso: _________               

Data de conclusão/previsão de conclusão: ________  

 

2. Experiência Profissional  

a) Grau de Experiência  

Por favor, indique o seu grau de experiência nas áreas de conhecimento a seguir, com base na 

escala abaixo:  

 
Área de Conhecimento Grau de Experiência  

1. Aquisição de Software 0 1 2 3 4 5 
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2. Consultoria 0 1 2 3 4 5 

3. Gestão 0 1 2 3 4 5 
Escala: 

0 = nenhuma (nunca participou de atividades deste tipo) 

1 = estudei em aula ou em livro (possui conhecimento teórico apenas) 

2 = pratiquei em projetos em sala de aula (possui conhecimento teórico aplicado apenas no 

contexto acadêmico) 

3 = usei em projetos pessoais (possui conhecimento teórico somado de experiências práticas 

individuais) 

4 = usei em poucos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de poucas 

experiências práticas reais) 

5 = usei em muitos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de muitas 

experiências práticas reais) 

 

b) Tempo de Experiência 

Por favor, detalhe sua resposta. Inclua o número de meses de experiência para cada uma das 

áreas de conhecimento. 

Área de Conhecimento Tempo de Experiência 
(meses) 

Aquisição de Software  

Consultoria  

Gestão  
 
Comentários:  

 

3. Existe uma janela de tempo para a execução de uma seleção de software? Se sim, 

qual seria?  

(   ) de 1 à 6 meses  

(   ) acima de 6 meses e menor que 1 ano 

(   ) 1 ano ou mais  

Comentários:  
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4. Você utiliza ou já utilizou alguma ferramenta, tecnologia ou metodologia para a 

seleção de software? Se sim, quais?  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Comentários:  

5. Quais os problemas frequentemente encontrados durante uma seleção de software? 

Tente escrever o máximo de detalhes possíveis deste modo iremos compreender 

como ocorre a seleção de software em uma organização. 

Comentários:  

Desde já, agradecemos a sua colaboração.  

Roberta Sá de Oliveira 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno 

MSc. Humberto Rubens Maciel Pereira  
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Apêndice I – Respostas do Participante P1 

 
 
Processo/ Atividade Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Planejamento X X X X  

Realizar Reunião 

Inicial de 
Alinhamento 

X X X X  

Definir Equipe de 

Seleção de Software 
X X X 

Unir equipe com 
especialista de Negócio e 

de TI. 
 

Levantar Regras 

Organizacionais 
Relevantes 

X X X 
Levantar Regras de 

Negócio. Apresentar ao 
fornecedor as regras. 

 

Elaborar 
Planejamento de 

Projeto 

X X X X  

Aprovar Plano de 
Projeto 

X X X X  

Realizar Reunião de 

Kick off 
X X X X  

Critérios x x x x 

A equipe de seleção deve ser 

multidisciplinar, com negócio e ti 
juntos. 
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Processo/ Atividade Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Definir Critérios de 
Avaliação 

X X X X  

Aprovar Critérios X X X X  

Atribuir Pesos aos 

Critérios 
X X X X 

É a equipe multidisciplinar que deve 
fazer isso. Um dia inteiro para fazer 

análise multicritério. 

Validar Pesos X X X X  

Prospecção no 

Mercado 
X X X 

Implementar na planilha 

de aderência outros 
critérios de avaliação, 

não somente os requisitos 
do sistema, mas também 

de projeto. 

Realizar uma reunião com os 

fornecedores abordando as 
respostas das questões/RFI e 

alinhando interesses entre a 
organização e o fornecedor. 

Definir Requisito-
Chave 

X X X X  

Buscar por 

Fornecedores (Long 
List) 

X X X X  

Definir Necessidade 

de Documentação 
X X X X  

Elaborar Acordo de 
Confidencialidade 

X X X  O NDA deve ter o ok do jurídico da 
organização. 

Enviar Acordo de 
Confidencialidade 

X X X X  
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Processo/ Atividade Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Avaliar Status do 

Acordo de 
Confidencialidade 

X X X X  

Analisar 
Modificação do 

Acordo de 
Confidencialidade 

X X X X  

Formalizar 
Encerramento da 

Participação do 
Fornecedor 

X X X X  

Elaborar RFI X X X X  

Enviar RFI X X X X  
Receber Resposta 

RFI 
X X X X  

Avaliar Resposta 
RFI 

X X X X  

Receber Dúvida X X X X  

Responder Dúvida X X X X  
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Processo/ Atividade Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Avaliar Se Há 

Número de Resposta 
Mínimo 

 X X X 

A decisão do número de fornecedor 
mínimo pode ter que ficar na mão do 
stakeholder porque pode ser que só 

hajam dois fornecedores possíveis, por 
exemplo, e esse número seja menor do 

que o viável 

Avaliar Necessidade 

de Novo Fornecedor 
X X X X  

Enviar Questionário X X X X  
Elaborar 

Questionário 
X X X X  

Verificar Existência 
de Dúvidas 

X X X X  

Avaliar Respostas X X X X  

Analisar 
Proponentes 

 X X X 

Eu chamaria de consolidar RFI, 
porque fica mais claro do que analisar 
proponente (parece que estou vendo 

apenas um fornecedor) 
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Processo/ Atividade Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Request for Proposal 
(RFP) 

X X X X 

Durante toda a seleção não deveria 

ser abordada questão relativa a 
preço (proposta comercial). Ao 

enviar a planilha de aderência de 
requisitos eu colocaria uma aba com 

requisitos de sistema e outra com 
critérios de avaliação para o 

fornecedor informar se atende/não 
atende - em casos de subjetividade 

apresentar comprovação. No 
artefato de avaliação de currículo 

verificar se os certificados estão com 
validade e se a equipe do projeto 

tem os certificados exigidos. 
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Processo/ Atividade Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Especificar RFP X X X 

Adicionar artefato regras 
de negócio e leis 
organizacionais 
(explicitamente) 

 

Avaliar Necessidade 

de Novos Critérios 
X X X X  

Rever Critérios de 
Avaliação 

X X X X  

Disponibilizar RFP 
para o Mercado 

X X X X  

Responder Dúvida 

do Fornecedor 
X X X X  

Avaliar se há 
Número Mínimo de 

Propostas 

X X X Número mínimo deve ser 
revisto pelos stakeholders 

 

Analisar Proposta 
Recebida 

X X X X  

Solicitar Alteração X X X X  

Análise de Aderência X X X X 
Apresentar os resultados aos 

stakeholders para que a decisão seja 

tomada por eles. 

Analisar Propostas 

Fornecedores 
X X X X  

Preencher Planilha 
de Avaliação 

X X X X  
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Processo/ Atividade Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Selecionar 

Fornecedores para 
Avaliação Final 

X X X X  

Avaliação da Solução 

 

X X X X 

Colocar os usuários para avaliar a 

solução também, fazer a avaliação 
da solução nos clientes dos 

fornecedores (solicitar 3 melhores 
clientes de cada um para fazer uma 

visita e solicitar tempo a sós com o 
cliente do fornecedor). 

Definir Fornecedores 
Participantes 

X X X X  

Definir Método de 
Avaliação 

X X X X  

Solicitar 
Funcionalidades 

Passíveis de 
Demonstração 

X X X X  

Receber Lista de 
Funcionalidades 

X X X X  

Selecionar 
Funcionalidades 

X X X X  

Planejar Avaliação 
da Solução 

X X X X  
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Processo/ Atividade Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Preparar Script de 
Avaliação 

X X X X  

Enviar Documentos 

sobre Avaliação 
X X X X  

Receber 
Confirmação 

X X X X  

Monitorar a 

Avaliação 
X X X X  

Avaliar Solução X X X X  

Analisar Respostas X X X 

Eu chamaria de consolidar 
e faria uma reunião com a 

área de negócio para 
apresentar os resultados. 

 

Subprocesso de 
Tratamento de 

Atraso 

X X X 

Número mínimo de 

concorrentes deve ser 
analisado pela área de 

negócio e stakeholders 
para saber se dá 

continuidade ao projeto 
(pode ser que não haja 

outras opções) 

 

Avaliar Possibilidade 

de Extensão do 
Prazo 

X X X X  

Elaborar Resposta 

ao Fornecedor 
X X X X  



99 

Processo/ Atividade Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Formalizar 

Eliminação do 
Fornecedor 

X X X X  

Verificar se Existe 
Número Mínimo de 

Concorrentes 

X X X X  

 



100 

Apêndice J – Respostas do Participante P2 

 
Processo/ 

Atividade 
Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Planejamento x x x x   

Realizar Reunião 
Inicial de 

Alinhamento 

x x x x  

Definir Equipe de 

Seleção de 
Software 

x x x x  

Levantar Regras 
Organizacionais 

Relevantes 

X x x x  

Elaborar 
Planejamento de 

Projeto 

x x x x  

Aprovar Plano de 
Projeto 

X X X X 

Poderia ter como saída um documento de revisões a serem 
feitas. Poderia haver também uma atividade que é revisar 
plano de projeto que é semelhante ao elaborar plano de 
projeto, mas tem como entrada o plano de projeto e este 

documento de revisão. 

Realizar Reunião 
de Kick off 

x x x x  

Critérios x x x x   
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Processo/ 
Atividade 

Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Definir Critérios 

de Avaliação 
x x x x 

Os critérios poderiam ser divididos em macrocritérios e 
critérios. Os macrocritérios agrupam um conjunto de 

critérios e auxiliam na definição de notas apresentando em 
um nível mais abstrato. Critérios também podem ser 
divididos em critérios gerais e critérios específicos. 
Critérios gerais servem para avaliar qualquer tipo de 

software como , por exemplo, tipo de sistema operacional. 
Critérios específicos podem ser aplicados apenas naquele 

software em si. 

Aprovar Critérios x x x x  

Atribuir Pesos aos 

Critérios 
x x x x  

Validar Pesos x x x x 

Caso haja reprovação, considerar também se a atividade 
de validação não deveria gerar um relatório de 

desconformidades a serem consideradas em uma atividade 
de revisão dos pesos. 

Prospecção no 
Mercado 

x x x x   

Definir Requisito-

Chave 
x x x x  

Buscar por 
Fornecedores 

(Long List) 

x x x x  
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Processo/ 
Atividade 

Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Definir 

Necessidade de 
Documentação 

x x x x  

Elaborar Acordo 
de 

Confidencialidade 

x x x x Sugiro incluir um template de acordo de 
confidencialidade como entrada. 

Enviar Acordo de 
Confidencialidade 

x x x x  

Avaliar Status do 

Acordo de 
Confidencialidade 

 x x x O nome desta atividade não está claro. 

Analisar 
Modificação do 

Acordo de 
Confidencialidade 

x x x  Não deveria ter um relatório da análise? 

Formalizar 
Encerramento da 

Participação do 
Fornecedor 

x x x  Um documento não deveria ser gerado para enviar para o 
fornecedor? Inclusive seguindo um template? 

Elaborar RFI x x x x  

Enviar RFI x x x x  

Receber Resposta 
RFI 

x x x x  

Receber Dúvida x x x  Sugiro incluir um documento com as dúvidas do 
fornecedor. 
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Processo/ 
Atividade 

Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Responder Dúvida x x x  
Sugiro incluir documento com as dúvidas e ter um 

documento de resposta para ser enviado ao fornecedor. 
Sugiro deixar explícito que a resposta com a dúvida será 

enviada a todos os fornecedores. 

Avaliar Se Há 
Número de 

Resposta Mínimo 

x x x  Falta documento de entrada nesta atividade, por exemplo, 
os documentos de respostas dos fornecedores. 

Avaliar 

Necessidade de 
Novo Fornecedor 

x x x x  

Enviar 
Questionário 

x x x x  

Elaborar 

Questionário 
x x x  As informações do fornecedor deveria ser entrada para 

esta atividade. 
Verificar 
Existência de 

Dúvidas 

x x x x  

Avaliar Respostas x x x x  

Analisar 

Proponentes 
x  x x 

Esta atividade pode ser complexa de ser realizada. Logo, 
diretrizes ou regras para sua execução seriam 

interessantes. 
Request for 
Proposal (RFP) 

x x x x   

Especificar RFP x x x x  

Avaliar 
Necessidade de 

Novos Critérios 

x x x x  
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Processo/ 
Atividade 

Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Rever Critérios de 

Avaliação 
x x x x  

Disponibilizar RFP 

para o Mercado 
x x x x  

Responder Dúvida 
do Fornecedor 

 x x x 

O XOR depois desta atividade ficou estranho para mim. A 
seta que chega neste XOR, deveria, na realidade, sair da 
atividade anterior a ele e ir para o Fornecedor, ou seja, a 

resposta ao fornecedor deveria ter interação com o 
fornecedor. 

Avaliar se há 
Número Mínimo 

de Propostas 

x x x x 
Tem duas atividades com nomes parecidos que querem 

dizer a mesma coisa: "Avaliar se há número de respostas 
mínimo" e "Avaliar se há número mínimo de respostas". 

Analisar Proposta 
Recebida 

x x x x  

Solicitar Alteração x x x  Deveria haver uma seta indo da atividade para o 
Fornecedor. 

Análise de 

Aderência 
        

Poderia haver um processo de análise informal, ou 

seja, uma equipe da empresa ou uma equipe 
contratada faz a avaliação das ferramentas. Falamos 

sobre isto durante a apresentação do processo. Um 
exemplo desta avaliação seria para identificar melhor 

framework para desenvolvimento web. 

Analisar Propostas 

Fornecedores 
x x x x  
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Processo/ 
Atividade 

Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Preencher Planilha 

de Avaliação 
x x x x  

Selecionar 
Fornecedores para 

Avaliação Final 

x x x x  

Avaliação da 
Solução 

x x x x   

Definir 

Fornecedores 
Participantes 

x x x x  

Definir Método de 

Avaliação 
x x x  Deveria haver uma saída com o método de avaliação 

escolhido com suas diretrizes de aplicação. 

Solicitar 
Funcionalidades 

Passíveis de 
Demonstração 

 x x  

Deveria haver uma atividade onde a empresa lista as 
funcionalidades que gostaria que fossem demonstradas. 

Isto é importante para que a demonstração seja 
direcionada a o que a empresa tem de requisitos. O 

fornecedor então retornaria com as funcionalidades que 
ele consegue demonstrar. É assim que fazemos na IBM, 

por exemplo. 

Receber Lista de 
Funcionalidades 

x x x x  

Selecionar 
Funcionalidades 

x x x x  

Planejar Avaliação 

da Solução 
x x x x  
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Processo/ 
Atividade 

Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Preparar Script de 

Avaliação 
x x x x  

Enviar 
Documentos sobre 

Avaliação 

x x x x  

Receber 
Confirmação 

x x x x  

Monitorar a 
Avaliação 

x x x x  

Avaliar Solução x x x x  

Analisar Respostas x x x x  

Subprocesso de 

Tratamento de 
Atraso 

x x x x   

Avaliar 
Possibilidade de 

Extensão do Prazo 

x x x x  

Elaborar Resposta 
ao Fornecedor 

x x x x  

Formalizar 

Eliminação do 
Fornecedor 

x x x x  
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Processo/ 
Atividade 

Corretude Aplicabilidade Viabilidade Completude Outros Comentários 

Verificar se Existe 

Número Mínimo 
de Concorrentes 

x x x x  
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Apêndice K – Questionário de Avaliação do Estudo 

O questionário de avaliação do estudo deve ser entregue na última parte do estudo, e 

tem como objetivo coletar as percepções e considerações do consultor sobre a solução proposta 

pelo trabalho. 

 

Investigação sobre a metodologia de seleção de software 
 

Questionário de Avaliação do Estudo 

Código do 
Participante: 

 

 
 
Prezado(a) participante,  

Esta é a última parte do estudo. O objetivo deste questionário é obter informações adicionais e 

a sua percepção sobre o estudo, a partir das respostas às questões listadas a seguir: 

1) Você conseguiu compreender a metodologia de seleção de software?  

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

Comentários: 

2) Você conseguiu compreender os fluxos fornecidos? 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

Comentários: 

3) No seu ponto de vista, a metodologia proposta facilita a seleção de software em uma 

organização? 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

Comentários: 

4) Ao ler as atividades descritas, quais foram os pontos fortes encontrados?  

Comentários: 

5) Quais foram os pontos fracos? 

Comentários: 
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6) Qual a sua opinião sobre os artefatos apresentados? 

 Comentários: 

7) Este espaço é reservado para quaisquer comentários adicionais (dificuldades, críticas 

e/ou sugestões) a respeito do estudo executado. Contamos com sua contribuição para 

que o trabalho seja aprimorado.  

Comentários: 

Novamente, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade e participação neste estudo,  

Roberta Sá de Oliveira 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno 

MSc. Humberto Rubens Maciel Pereira 

 


