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RESUMO 

 

As iniciativas de componentização de software e de desenvolvimento de software orientado a 
objetos, na década de 80, despertaram o interesse de desenvolvedores para as oportunidades e 
vantagens da reutilização de código, gerando assim o reúso em diversas etapas do 
desenvolvimento, como por exemplo, documentação, especificação e modelagem, 
aumentando assim a busca por melhores oportunidades de negócio sejam para reduzir custos 
de desenvolvimento ou obter ganhos de produtividade. A evolução destas ideias levou a 
formulação do modelo de Linhas de Produtos de Software, que representa um deslocamento 
no foco do paradigma tradicional de desenvolvimento de software. Dentro desse novo 
paradigma, as organizações que antes abordavam o desenvolvimento de software projeto a 
projeto devem agora concentrar os seus esforços na criação e manutenção de uma linha de 
produtos de software a qual será a base para a produção de uma coleção de produtos 
pertencentes a uma “família”. Segundo Clemente (2002), como toda mudança tecnológica, 
esse tipo de projeto deve envolver uma avaliação da situação atual da empresa, uma 
articulação do estado desejado e a elaboração de um plano para atingir este estado. No caso 
específico de linhas de produtos de software, por se tratar de um modelo que interfere 
diretamente na maneira de trabalhar da empresa, fatores extratecnológicos devem ser 
considerados como: adaptabilidade das pessoas, o tipo de treinamento necessário e a 
preparação do cliente para a nova maneira de trabalhar. O objetivo desta dissertação é a 
criação de uma abordagem Ontológica para seleção de equipes distribruídas tecnicamente 
qualificadas para a implementação de módulos de software em um projeto de LPS, referente à 
recomendação técnica de equipes do framework de recomendações. Essa abordagem visa dar 
apoio à decisão aos gerentes de projetos que têm como objetivo identificar um conjunto de 
equipes qualificadas para cada módulo de software de um projeto, levando em consideração 
os requisitos técnicos dos módulos e as habilidades técnicas nas equipes. Essa recomendação 
técnica de equipes foi estabelecida em Santos (2010) utilizando uma abordagem de Lógica 

Fuzzy, estruturada em quatro etapas. A primeira etapa tem o objetivo de produzir um modelo 
de descrição (gerar um artefato) responsável por representar os requisitos técnicos esperados 
para implementar cada módulo de software. A segunda etapa tem o objetivo de gerar um 
modelo de descrição responsável por representar as habilidades técnicas das equipes 
candidatas a implementar os módulos de software. A terceira etapa tem o objetivo de definir 
políticas que serão responsáveis por selecionar as equipes habilitadas/aptas a implementar os 
módulos de software. E por fim, a quarta etapa tem como objetivo cruzar as informações 
obtidas em etapas anteriores e realizar a seleção das equipes habilitadas para a implementação 
dos módulos de software. Sendo assim, como saída, para cada módulo de software são 
geradas recomendações que indicam as equipes candidatas que possuam as habilidades 
técnicas mais adequadas para implementar os módulos de software. Aplicando ontologia ao 
problema de recomendação de equipes é possível representar os módulos e seus atributos 
além de expressar os relacionamentos entre os dados coletados, sendo possível utilizar 
axiomas para deduzir equipes tecnicamente qualificadas. A esse problema são propostas 
políticas de seleção de equipes que auxiliam o gerente de projetos no processo de seleção de 
equipes tecnicamente habilitadas para implementação dos módulos. Para avaliar a abordagem 
ontológica proposta são realizados estudos de casos, bem como um estudo comparativo entre 
a abordagem proposta nestre trabalho e a abordagem baseada em lógica fuzzy proposta em 
Santos (2010). 
Palavras-Chave: Reúso. Ontologia. Recomendação. 
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ABSTRACT 

 

The object-oriented software componentization and development in the eighties aroused 
interested on developers towards the opportunities and advantages of software reuse, creating 
this same reuse in several stages of development, for instance, documentation, specification 
and modeling, increasing the search of better business opportunities, whether for reducing 
development costs or obtain produtivity gains. The development of these ideas led to the 
formulation of Software Product Lines model, which represents a shift in focus from the 
standardized paradigm of software development. Within this new paradigm, organizations 
that before addressed a project by project development software approach must now focus 
their efforts on creating and maintaining a line of software products which will be the basis 
for the production of a collection of products belonging to a "family". According to Clemente 
(2002), like all technological change, such a project should involve an assessment of the 
current situation of the company, an articulation of the desired state and the development of a 
plan to achieve this state. In the specific case of software product lines for being a model that 
directly interferes with the way of working of the company, extratechnological factors must 
be taken into account: adaptability of people, the type of training needed and preparing the 
client for new ways of working. The aim of this work is the creation of an Ontological 
approach to selection of distributed teams technically qualified for the implementation of 
software modules in a project of LPS, referring to the technical teams of the framework 
recommendations. This approach aims to provide decision support for project managers who 
aim to identify a set of qualifying teams for each module of a software project, taking into 
account the technical requirements of modules and technical skills in teams. This 
recommendation technical team was established by Santos (2010), using a fuzzy logic 
approach, structured in four stages. The first stage aims to produce a model description 
(generate an artifact) responsible for representing the technical requirements expected to 
implement each software module. The second step aims to generate a model of description 
responsible for representing the technical skills of the candidate teams to implement software 
modules. The third stage aims to define policies that will be responsible for selecting the 
qualified and/or able to implement software modules teams. Finally, the fourth step aims to 
cross the information obtained in previous steps and make the selection of the teams qualified 
for the implementation of the software modules. Thus, as a way out, for each software module 
recommendations are generated, which indicates team candidates who possess the most 
appropriate technical skills to implement software modules. Applying ontology to the 
problem of team recommendation is possible to represent the modules and their attributes in 
addition to expressing the relationships between the data collected, one can use axioms to 
deduce technically qualified teams. Team selection policies are offered with the intent of 
assisting the project manager in the selection of technically qualified teams for 
implementation of modules. In order to evaluate the ontological approach proposed, case 
studies are conducted, as well as a comparative study between the approach proposed in this 
paper and the fuzzy logic-based approach proposed by Santos (2010). 
Keywords: Reuse. Ontology. Recommendation. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

Nas últimas décadas, a Engenharia de Software vem buscando formas de conseguir 

aumentar a produtividade no desenvolvimento de software na mesma proporção que a 

indústria de hardware conseguiu aumentar a capacidade de processadores, e, para isto, vem 

buscando alternativas que auxiliem a remover barreiras tradicionais. A atividade de 

desenvolvimento de software vem enfrentando vários desafios. Por um lado, existe a 

necessidade crítica de redução de custo, esforço e tempo de lançamento no mercado dos 

produtos de software. Por outro lado, a complexidade e o tamanho dos produtos de software 

vêm crescendo muito, assim como as necessidades dos clientes por produtos de qualidade que 

atendam suas necessidades individuais. Para atender tais necessidades, novos enfoques que 

favoreçam o reúso dos artefatos têm sido propostos, como por exemplo, Linha de Produtos de 

Software (LPS) (MUTHIG et al., 2004). 

Muitos produtos de software são desenvolvidos em função de artefatos já 

especificados e implementados, utilizando técnicas de reutilização de software para melhorar 

a produtividade, a manutenibilidade e a qualidade tanto do software quanto do processo de 

desenvolvimento. O reúso caracteriza-se pela utilização de artefatos de software numa 

situação diferente daquela para a qual foram originalmente construídos (PRESSMAN, 2005). 

É consenso na literatura que a partir do reúso de modelos, de projeto e de partes da 

implementação de software, pode-se construir novos produtos em menor tempo e com maior 

confiabilidade (BOSCH et al., 1999; BRAGA, 2003). Diversas técnicas de reúso têm sido 

propostas na literatura, tais como, engenharia de domínio, frameworks, padrões de projeto, 

Desenvolvimento Baseado em Componentes (DBC), Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), 

geradores de aplicação, Linha de Produtos de Software, Programação Orientada a Aspectos 

(POA), entre outras. 

Dentre todas essas possibilidades de abordagens de reúso, a que é destaque no presente 

trabalho são as abordagens Linha de Produtos de Software e Desenvolvimento Distribuído de 

Software. Embora o foco principal do trabalho seja a criação de uma abordagem ontológica, 

LPS e DDS foram abordados neste capítulo por se tratar de uma proposta voltada para 
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implementação de módulos de software em um projeto de LPS com equipes distribuídas 

geograficamente. 

Linha de Produtos de Software pode ser definida como um conjunto de técnicas e 

métodos com o objetivo de facilitar e aprimorar o desenvolvimento de famílias de aplicativos 

similares (CLEMENTS; NORTHROP, 2001). Essa abordagem utiliza resultados obtidos na 

Engenharia de Software no desenvolvimento de aplicativos individuais em conjunto com boas 

práticas empíricas de desenvolvimento de famílias de aplicativos (POHH et al., 2005). 

As contribuições da LPS podem ocorrer em quatro áreas: a) negócios; b) arquitetura; 

c) processo; e d) organização (VAN DER LINDEN et al., 2007). A área de negócios diz 

respeito ao planejamento estratégico da instituição, que decide utilizar a LPS para desenvolver 

aplicativos em um domínio específico. Assim, a instituição deve tomar decisões em muitos 

aspectos em função da linha de produtos, como escolha de mercado e dos produtos. A área de 

arquitetura é relativa à parte interna dos aplicativos que serão desenvolvidos. Com o uso da 

LPS, os aplicativos possuem uma arquitetura comum e podem se beneficiar também de reúso 

de código. 

Outra influência da LPS é no processo de desenvolvimento, definindo como serão 

executadas as etapas de análise de requisitos, implementação e outras. O reúso da arquitetura 

e processo é mais indireto para o programador quando trabalha em uma LPS, mas seus 

benefícios de economia de tempo e esforço são consideráveis (POHL et al., 2005). Essas duas 

formas de reúso são importantes para o desenvolvimento por facilitar o trabalho de novos 

programadores e reduzir as perdas com a saída de programadores. Por fim, a LPS também 

afeta a organização das pessoas que trabalham no projeto, definindo as tarefas pelas quais 

cada pessoa é responsável. 

Todas essas mudanças impõem um custo muito alto para a instituição que adota a LPS 

(VAN DER LINDEN et al., 2007). Dessa forma, para que as vantagens da adoção da LPS 

sejam maiores do que esse custo, vários produtos devem ser previstos para produção. 

Estimativas dizem que entre três e quatro aplicativos desenvolvidos em uma LPS são 

suficientes para cobrir os custos iniciais (CLEMENTS; NORTHROP, 2001). As vantagens da 

adoção de uma LPS para produzir famílias de aplicativos são muitas. Em um nível mais alto, 

a instituição se torna mais unida por executar um projeto envolvendo mais pessoas, o que 

facilita a troca de informações, a organização dos profissionais e até as estratégias de vendas. 

Em um nível mais detalhado, o aplicativo recebe benefícios de maior reúso de código, reúso 

de arquitetura e reúso de um processo sistemático de desenvolvimento. Além disso, o trabalho 

dos profissionais é facilitado em várias etapas do desenvolvimento dos diferentes produtos. 
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Uma LPS é formada por três partes: a) Engenharia de Domínio (ED); b) Engenharia de 

Aplicação; c) evolução da própria LPS (POHL et al., 2005), como mostra a figura 1, adaptada 

de (OBERWEIS et al., 2007). A Engenharia de Domínio é responsável pelas funcionalidades 

do domínio, ou seja, a área de atuação dos integrantes da LPS, definindo quais os possíveis 

aplicativos que podem pertencer à família. É também responsável pela criação e manutenção 

do núcleo da LPS, que consiste no processo, arquitetura e código a serem reaproveitados no 

desenvolvimento de aplicativos. A Engenharia de Aplicação é responsável pela utilização 

desse núcleo para a criação dos aplicativos. Dessa forma, a Engenharia de Domínio produz 

artefatos para reúso, enquanto a Engenharia de Aplicação produz sistemas com reúso desses 

artefatos. A evolução da LPS é responsável pelo ciclo de vida da LPS como um todo, desde a 

criação, crescimento e amadurecimento, até o fim da sua vida útil. 

 

Figura 1 – Estrutura de uma LPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oberweis et al (2007). 

 

A Engenharia de Domínio realiza a análise de domínio, na qual são definidas as 

funcionalidades que farão parte do núcleo da linha e as que serão responsabilidade de cada 

aplicação. A partir desse resultado, o núcleo pode ser projetado e implementado, seguindo as 

orientações definidas pelo processo e pela organização da LPS. 
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Após a primeira entrega do núcleo, resultado da engenharia de domínio, a engenharia 

de aplicação pode ser realizada. Essa etapa segue seu próprio processo de desenvolvimento 

para cada produto criado, tornando assim possível que programadores trabalhem 

paralelamente na engenharia de domínio e em varias instâncias de engenharia de aplicação. 

Esta engenharia utiliza os recursos criados pela engenharia de domínio para produzir seu 

aplicativo. 

Ao longo do tempo a LPS evolui, o que permite mudar gradualmente o domínio em 

que atua,  a definição das funcionalidades comuns nos aplicativos, o foco dos produtos sendo 

desenvolvidos ou mesmo deixar de criar novos aplicativos e se concentrar apenas em dar 

manutenção aos existentes. Essa parte da LPS recebe mais influência com relação ao aspecto 

dos negócios envolvidos. 

Outra abordagem que vêm sendo utilizada para atender as demandas do mercado é o 

Desenvolvimento Distribuído de Software (DDS). O DDS é caracterizado pelo 

desenvolvimento de um mesmo produto, por equipes remotamente distantes. 

O DDS tem sido caracterizado principalmente pela colaboração e cooperação entre 

departamentos de organizações e pela criação de grupos de pessoas que trabalham em 

conjunto, mas estão localizados em cidades ou países diferentes, distantes temporal e 

fisicamente. Dependendo da maturidade, cada organização tem a sua própria estratégia de 

distribuição, relacionada com o tipo de atividade a ser realizada pelas equipes distribuídas 

como: codificação, testes, especificação. Segundo Carmel (1999), o DDS tem causado grande 

impacto não apenas no mercado propriamente dito, mas na maneira como os produtos de 

softwares tem sido modelados, construídos, testados e entregues para os clientes. Carmel 

também destaca que trabalhar com DDS é um dos maiores desafios que o atual ambiente de 

negócios apresenta do ponto de vista do processo de desenvolvimento de software. 

Diversos fatores têm contribuído para o crescimento do DDS, entre eles: a) custo mais 

baixo e disponibilidade de mão-de-obra; b) evolução e maior acessibilidade a recursos de 

telecomunicação; c) evolução das ferramentas de desenvolvimento; d) necessidade de possuir 

recursos globais para utilizar a qualquer hora; e) vantagens de estar perto do mercado local, 

etc. 

Porém, com o crescimento do DDS, surgiram novos desafios para o desenvolvimento 

até então inexistentes ou desconhecidos. Nesse caso, novas particularidades passaram a ser 

consideradas como fatores de risco: diferenças culturais, fuso horário, idioma entre outros. 

Portanto, para enfrentar esses novos obstáculos, os profissionais da área de engenharia de 

software precisam se adequar a esta modalidade de desenvolvimento. 
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Prikladnicki (2003) categoriza o DDS de acordo com a distância geográfica, 

classificando-os em níveis de dispersão nacional, continental e global, com equipes 

localizadas em um mesmo país, em países diferentes situados em um único continente e com 

alocações em mais de um país em diferentes continentes. 

Projetos centralizados possibilitam um gerenciamento mais focado, baseado em 

observação e comunicação informal, enquanto que a produção distribuída pode desenvolver 

nos grupos maior vontade de inovação, mais motivação por entrar em contato com pessoas e 

culturas diferentes, além de possibilitar estratégias diferentes para a resolução de um 

problema, surgido de contextos distintos. 

Outro fator de risco que deve ser levado em conta é a comunicação constante, e para 

que ela aconteça de forma eficiente, o ambiente distribuído deve conter uma estrutura estável, 

onde a troca de dados seja confiável e de maneira rápida e ágil. Se as equipes mantêm forte 

interação entre si e com a gerência, trocando informações e artefatos de forma rápida e eficaz, 

problemas tais como integração dos elementos e alocação do trabalho serão amenizados 

favorecendo o andamento do projeto. 

Consideradas as dificuldades envolvidas na adoção de DDS, uma das técnicas mais 

eficazes para evitar problemas do ambiente distribuído é a gerência flexível e efetiva do projeto. 

Gerentes devem estruturar detalhadamente o escopo e arquitetura do projeto, para que ele possa 

ser dividido entre os grupos de desenvolvimento; além de oferecer suporte às equipes e 

acompanhá-las com uma gerência de riscos constante. Os principais aspectos enfocados por 

Carmel (1999) são a gerência de conflitos, utilização de métricas, formas de reconhecimento e 

bonificação e escolha de um gerente com perfil para atuar em projetos distribuídos. 

Para Patil (2011), DDS agrega um conjunto de percepções relacionadas à localidade 

física de cada unidade de desenvolvimento, tais como: cultura, língua, entre outros. Além 

disso, Patil identifica, em sua pesquisa, um conjunto de ferramentas de comunicação, tais 

como: e-mail, chat, calendários compartilhados, etc. 

As características de DDS são geralmente provenientes de três categorias principais: a) 

a forma de separação dos grupos (agrupamento, distância física e separação temporal), b) as 

regiões envolvidas (culturas regionais, idiomas e diferenças locais) e c) as organizações 

participantes (culturas organizacionais, infra-estrutura e relação legal). O ponto crítico do 

desenvolvimento distribuído de software é a forma de separação dos grupos. No entanto, essa 

separação física acaba levando aos outros dois pontos, já que é bastante comum que as 

pessoas estejam em outras regiões (cidades, estados e países diferentes) e também que os 

grupos separados geograficamente façam parte de organizações diferentes. 
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Outra abordagem que vem sendo adotada nos últimos tempos, e foco deste trabalho, é 

a Ontologia, que descreve conceitos e relacionamentos que são importantes para um 

determinado domínio, estabelecendo um vocabulário comum, além de prover uma 

especificação formal do significado dos termos utilizados neste vocabulário (NOY et al., 

2001). 

Com o aumento exponencial dos dados disponíveis tem se tornado muito importante 

as técnicas de organização da informação. Essas técnicas fazem parte de um corpo de 

disciplinas que busca melhorias no tratamento de dados, atuando na sua seleção, no seu 

processamento, na sua recuperação e na sua disseminação. 

Segundo Almeida et al (2003), diversos tipos de estruturas são utilizados na 

organização da informação. Estruturas que se organizam a partir da utilização de termos são 

os arquivos de autoridade, glossários e dicionários. Estruturas que se organizam com a 

classificação e a criação de categorias são os de cabeçalho de assunto e os esquemas de 

classificação (ou taxonomias). As estruturas que se organizam a partir de conceitos e de seus 

relacionamentos são as ontologias, os tesaurus e as redes semânticas. 

Nos últimos anos, a Ontologia é uma abordagem que tem recebido atenção na 

organização do conteúdo das fontes de dados. Uma ontologia é criada por especialistas e 

define as regras que regulam a combinação entre termos e relações em um domínio do 

conhecimento. Os usuários formulam consultas usando conceitos definidos pela ontologia. O 

que se busca, em ultima instância, são melhorias nos processos de recuperação da informação. 

Ontologias são utilizadas hoje em diversas áreas para organizar a informação 

(BATEMAN, 1995; BORGO, 1997). São encontradas na literatura diversas definições para as 

ontologias, diversos tipos, propostas para aplicações em diferentes áreas de conhecimento e 

propostas para a construção de ontologias (metodologias, ferramentas e linguagens). Tal 

diversidade tem dificultado a escolha e a utilização das técnicas disponíveis para a 

manipulação de ontologias na organização da informação. 

Uma razão para a popularidade das ontologias deve-se à grande promessa de 

compartilhamento e entendimento comum de algum domínio de conhecimento que possa ser 

comunicado entre pessoas e computadores. Com esse intuito, ontologias têm sido desenvolvidas 

para facilitar o compartilhamento e reutilização de informações (GRUBER, 2005). 

As principais vantagens de se utilizar ontologias para representar um domínio de 

conhecimento é o fato de as mesmas proverem uma semântica explícita e formal, serem 

reutilizáveis (adaptadas para contemplar outros objetivos) e poderem ser compartilhadas 

(entre vários sistemas escritos em linguagens diferentes). Ontologias também podem prover 
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informações sobre um determinado domínio que não estejam explicitamente definidas na base 

do conhecimento, com o uso de inferência (KONSTANTINON et al., 2008). 

Para auxiliar na alocação de equipes, em cenários de linhas de produtos e 

desenvolvimento distribuído de software, um framework de recomendações para alocação de 

equipes distribuídas foi desenvolvido pelos integrantes do laboratório COMPOSE, como parte 

do projeto INES (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Engenharia de Software). O 

framework se baseia em uma arquitetura de LPS e sugere três fases de recomendações: a) 

recomendação de módulos de software; b) recomendação técnica de equipes e c) 

recomendação de alocação de equipes (PEREIRA; SANTOS, et al., 2010). 

A recomendação de módulos de software explora o acoplamento existente entre os 

componentes para avaliar se a necessidade de comunicação entre as equipes que vão 

implementá-los será alta. A recomendação tem como objetivo agrupar componentes de 

software, reduzindo a dependência externa aos módulos, o que diminui de forma significativa 

os requisitos de comunicação entre as equipes distribuídas responsáveis pela implementação 

destes módulos. Ao mesmo tempo, as dependências internas aos módulos tendem a aumentar 

com a adição de componentes aos módulos. Porém, o impacto das dependências internas não 

é refletida na comunicação entre as equipes distribuídas, mas sim na comunicação interna 

entre os membros de uma mesma equipe, onde a comunicação é facilitada, ou pelo menos, 

melhor gerenciada. 

A recomendação técnica de equipes utiliza os conhecimentos técnicos e de domínio 

das equipes e compara com o que é requisitado tecnicamente pelos módulos de software, 

gerando uma lista de equipes, por módulo, que são consideradas habilitadas para a sua 

implementação, fazendo com que apenas equipes tecnicamente hábeis sejam consideradas no 

momento da alocação dos módulos para a sua implementação. 

A recomendação de alocação de equipes utiliza as dependências entre os módulos e 

os compara com uma medida obtida com base nas características não-técnicas das equipes, 

analisando apenas as equipes tecnicamente habilitadas de forma a prever as melhores 

combinações de alocação que geram uma boa comunicação entre as equipes. Essa medida de 

características não-técnicas, denominada de relacionamento entre as equipes, é verificada com 

base nos atributos como: horário de trabalho, fuso horário, idioma, entre outros. 

É importante destacar que esse trabalho tem como foco a instanciação da fase de 

recomendação técnicas de equipes do framework de recomendações, utilizando uma 

abordagem de Ontologia. 
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1.1 Motivação 

 

O uso da arquitetura de software como uma ferramenta de comunicação no 

desenvolvimento de software não é recente, porém a sua utilização no contexto de LPS e em 

DDS não é tão clara e explorada. 

Embora algumas ferramentas e ambientes tenham sido desenvolvidos ao longo dos 

últimos anos para ajudar no controle e coordenação das equipes de desenvolvimento que estão 

inseridas em ambientes de DDS, algumas delas estão focadas no suporte aos procedimentos 

de comunicação formal como elaboração de documentos, processos automatizados e outros 

canais de comunicação não interativos. 

Um estudo de caso feito por Kraut (1995) concluiu que o desenvolvimento de software 

necessita de um suporte extensivo para a comunicação informal e interativa. 

Ao longo dos anos, cada vez mais se percebe que o desenvolvimento de software 

nunca foi uma tarefa simples. Conforme Prikladnicki (2002) existe uma série de problemas e 

desafios inerentes ao processo de desenvolvimento de software. Entre os problemas 

encontrados, os projetos de software frequentemente apresentam cronogramas atrasados, 

execução orçamentária abaixo do previsto e produtos defeituosos. Uma das razões para estas 

situações, e que é foco deste trabalho, está na coordenação e estratégias de seleção das 

equipes qualificadas para realização das atividades de desenvolvimento do projeto e assim 

mitigar a dificuldade de comunicação. 

Hoje em dia, gerenciar grandes projetos de desenvolvimento de software tem se 

tornado uma tarefa cada vez mais complexa e isso se deve não somente por causa do 

crescimento dos projetos, mas também porque as equipes de projeto vêm se distribuindo no 

tempo e no espaço, inseridas no contexto de globalização. 

O presente trabalho visa contribuir com a qualidade das equipes recomendadas, 

redução no tempo de desenvolvimento, em particular na situação dessas equipes estarem 

geograficamente dispersas, segundo uma abordagem centrada nos atributos técnicos dessas 

equipes. 

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

 

Este trabalho tem como objetivo a criação de uma abordagem para seleção de equipes 

distribuídas tecnicamente qualificadas para a implementação de módulos de software em um 

projeto de LPS, e é referente à recomendação técnica de equipes do framework de 
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recomendações. Essa recomendação técnica de equipes foi estabelecida em Santos (2010) 

utilizando uma abordagem com Lógica Fuzzy e este trabalho utilizará uma nova abordagem 

voltada a essa mesma recomendação, utilizando Ontologia, uma vez que nos proporciona 

benefícios como: comunicação, permitindo raciocínio e entendimento sobre um domínio; 

formalização, disponibilizando um vocabulário que permite representar conhecimento de um 

domínio em seu nível mais alto, nível de difícil compreensão; e a representação de 

conhecimento e reutilização, a partir do vocabulário do domínio. 

Para se alcançar o objetivo geral, temos alguns objetivos específicos que fazem parte 

do escopo desse trabalho: a) analisar os módulos de software de um projeto a serem 

implementados; b) definir as equipes de acordo com seus atributos técnicos; c) avaliar as 

equipes para o desenvolvimento dos módulos de software através de políticas de seleção de 

equipes; d) desenvolver uma ontologia que verifique os atributos técnicos das equipes 

habilitadas e os requisitos requeridos pelos módulos, recomendando equipes habilitadas a 

implementar esses módulos, com base em aspectos técnicos; e) realizar estudos de caso para 

avaliar a abordagem proposta; e f) realizar um estudo comparativo entre a abordagem 

ontológica proposta nesta trabalho e a abordagem baseada em lógica fuzzy proposta em Sousa 

(2010). 

A definição dos atributos técnicos leva em consideração atributos que se relacionam 

com o conhecimento técnico que as equipes possuem, como habilidade em determinada 

tecnologia e conhecimento em um dado domínio. Dessa forma, é proposta uma análise que 

compara as habilidades técnicas das equipes em relação aos módulos e as tecnologias 

requeridas pelo projeto de desenvolvimento, com o intuito de encontrar um conjunto de 

recomendações técnicas de equipes que auxiliem a decisão do gerente de projeto, tornando 

possível selecionar as equipes mais apropriadas a implementar os módulos de software com o 

apoio de uma ferramenta computacional. 

Aplicando ontologia ao problema de recomendação de equipes é possível representar 

os módulos e seus atributos, assim como expressar os relacionamentos entre os dados 

coletados, sendo possível utilizar axiomas para deduzir equipes tecnicamente qualificadas. 

Axiomas são declarações que envolvem conceitos e relacionamentos, e são expressas através 

de lógica de primeira ordem1 com o intuito de representar uma verdade reconhecida em um 

determinado domínio de conhecimento (GUARINO, 1998). A esse problema são propostas 

                                                 
1 A lógica de primeira ordem também é conhecida como cálculo de predicados de primeira ordem e é um sistema 

lógico que estende a lógica proposicional. Consiste em um conjunto de axiomas e de sentenças dedutíveis a 
partir desses axiomas. 
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políticas de seleção de equipe que auxiliam o gerente de projetos no processo de seleção de 

equipes tecnicamente habilitadas para implementação dos módulos. Essas políticas foram 

definidas em Santos (2010), porém, caso seja necessário, o gerente de projetos tem autonomia 

suficiente para criar novas regras ou alterar as políticas existentes podendo se adequar às 

necessidades apresentadas pelos diferentes projetos de software. 

 

1.3 Organização do Texto 

 

O trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta uma 

fundamentação teórica onde são introduzidos alguns conceitos relacionados à abordagem 

desenvolvida, a fim de facilitar a compreensão. O Capítulo 3 apresenta os trabalhos 

correlatos, destacando as semelhanças e diferenças em relação ao presente trabalho, e, assim, 

evidenciando suas principais contribuições. O Capítulo 4 apresenta o framework de 

recomendações o qual esse projeto está inserido, detalhando as fases de recomendação de 

módulos de software, recomendação técnica de equipes e recomendação de alocação de 

equipes. O Capítulo 5 apresenta a abordagem Ontológica utilizada para recomendar as 

equipes, descrevendo as medidas definidas para avaliar as equipes caracterizadas como 

qualificadas para implementar determinado módulo. O Capítulo 6 descreve os estudos de caso 

desenvolvidos para avaliar a abordagem em diferentes aspectos e também demonstrar o seu 

uso, sendo um estudo sobre linhas de produto hipotéticas levando em consideração os 

módulos referentes a sua Engenharia de Domínio e a sua Engenharia de Aplicação, e um 

outro projeto real com artefatos definidos pelo arquiteto do projeto: Multi-MOM, uma linha 

de produtos de middleware para dispositivos móveis. Além disso, o Capítulo 6 também 

apresenta uma análise comparativa entre esses estudos de caso utilizando a abordagem 

Ontológica, foco deste trabalho, e a abordagem de Lógica Fuzzy, apresentada em Santos 

(2010). Por fim, no Capítulo 7 são apresentadas as considerações finais, evidenciando as 

contribuições, limitações e trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

 

Fundamentação Teórica 

 

Uma vez que a abordagem desenvolvida se aplica a desenvolvimento distribuído e está 

centrada em equipes qualificadas, neste capítulo são apresentados conceitos fundamentais 

relacionados a este contexto. Dessa forma, incialmente é feita uma breve introdução ao 

conceito de gerenciamento e seleção de recursos humanos na visão do PMBOK2, já que o 

presente trabalho trata da recomendação de equipes considerando as características técnicas 

dos membros e das equipes. Em seguida, são apresentados conceitos relacionados à ontologia, 

sendo apresentados os tipos de ontologias, metodologias de desenvolvimento e ferramentas 

para construção de ontologias. Então, é apresentada a linguagem OWL, linguagem padrão de 

representação da Ontologia, recomendada pela W3C (World Wide Consortium)3 desde 

fevereiro de 2004, utilizada quando as informações contidas em documentos web precisam ser 

processadas por aplicações em situações em que seu conteúdo necessita mais do que ser 

apresentado apenas por humanos. Por fim, são apresentados os conceitos de raciocinadores, 

softwares capazes de inferir consequências lógicas a partir de um conjunto de asserções, 

predicados que podem ser tomados como verdadeiros ou falsos utilizados para inferir os 

relacionamentos usando as regras semânticas que foram descritas na especificação do projeto. 

 

2.1 Gerenciamento e Seleção de Recursos Humanos na Visão do PMBOK 

 

O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam 

e gerenciam a equipe do projeto. A equipe do projeto consiste nas pessoas com papéis e 

responsabilidades designadas para a conclusão do projeto. O tipo e o número de membros da 

equipe do projeto podem mudar com frequência ao longo do projeto. Os membros da equipe 

do projeto também podem ser referidos como pessoal do projeto. Embora os papéis e 

                                                 
2 Conjunto de boas práticas que fornecem diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais, definindo o 

gerenciamento e os conceitos relacionados e descrevendo o ciclo de vida do gerenciamento de projetos e os 
processos relacionados. 

3 http://www.w3.org – Consórcio internacional de instituições e empresas para o desenvolvimento de tecnologias 
para web. 

http://www.w3.org/
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responsabilidades específicas para os membros da equipe do projeto sejam designadas, o 

envolvimento de todos os membros da equipe no planejamento do projeto e na tomada de 

decisões pode ser benéfico. O envolvimento e a participação dos membros da equipe desde o 

início agregam seus conhecimentos durante todo o processo de planejamento e fortalece o 

compromisso com o projeto (PMBOK, 2004). 

Segundo o PMBOK (2004) o processo de gerenciamento dos recursos humanos do 

projeto pode ser listado como: 

a) desenvolver o plano de recursos humanos – o processo de identificação e documentação 

de funções, responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, 

além da criação de um plano de gerenciamento do potencial; 

b) mobilizar a equipe do projeto – o processo de confirmação da disponibilidade dos 

recursos humanos e obtenção da equipe necessária para concluir as designações do projeto; 

c) desenvolver a equipe do projeto – o processo de melhoria de competências, interação da 

equipe e ambiente global da equipe para aprimorar o desempenho do projeto; 

d) gerenciar a equipe do projeto – o processo de acompanhar o desempenho de membros da 

equipe, fornecer feedback, resolver questões e gerenciar mudanças para otimizar o 

desempenho do projeto. 

A equipe de gerenciamento de projetos é um subconjunto da equipe do projeto, 

responsável pelas atividades de gerenciamento do projeto e liderança, como iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento das várias fases do projeto. 

Este grupo também pode ser chamado de equipe principal, equipe executiva, ou equipe de 

liderança. Para projetos menores, as responsabilidades de gerenciamento do projeto podem ser 

compartilhadas por toda a equipe ou administradas exclusivamente pelo gerente de projetos. 

O patrocinador do projeto trabalha com a equipe de gerenciamento de projetos, em geral com 

apoio em questões como financiamento do projeto, esclarecimento do escopo e 

monitoramento do progresso, e influenciando outras pessoas para beneficiar o projeto. 

Gerenciar e liderar a equipe do projeto também inclui, entre outras atividades: 

a) influenciar a equipe do projeto – conhecer, e influenciar quando possível, os fatores de 

recursos humanos que podem impactar o projeto. Isso inclui o ambiente da equipe, 

localizações geográficas dos membros da equipe, comunicações entre as partes 

interessadas, questões políticas internas e externas, questões culturais, singularidade 

organizacional e outros fatores de pessoal que podem alterar o desempenho do projeto; 
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b) comportamento profissional e ético – a equipe de gerenciamento de projetos deve estar 

ciente, assumir o compromisso e garantir que todos os membros da equipe tenham um 

comportamento ético. 

 

2.2 Ontologia 

 

Em seu sentido filosófico, ontologia possui diversas definições. De acordo com 

Almeida (2003), é o ramo da metafísica4 que estuda os tipos de coisas que existem no mundo. 

A palavra é derivada do grego ontos, ser, e logos, palavra. Entretanto, seu termo original é a 

palavra aristotélica categoria, que pode ser usada para classificar alguma coisa. Neste sentido, 

Aristóteles5 apresenta categorias que servem de base para classificar entidades, e introduz o 

termo differentia para as propriedades diferentes na classificação de espécies de mesmo 

gênero (categoria). 

Segundo Blackburn (1997), é também a parte da filosofia que trata da natureza do ser, 

ou seja, da realidade, da existência dos entes e das questões metafísicas em geral.  

Entretanto, apesar dos filósofos utilizarem ontologias durante anos para descrever 

domínios naturais do mundo, ainda não há um consenso, principalmente na área de Ciência da 

Computação, sobre a real semântica do termo ontologia (GUIZZARDI, 2000). 

Existem na literatura várias definições para o termo ontologia em Ciência da 

Computação. Uma das primeiras definições foi dada por Neches (1991): “Uma ontologia define 

os termos e relações básicas compreendendo o vocabulário de um tópico assim como as regras 

para se combinar termos e relações para definir extensões ao vocabulário.” 

Anos depois, Gruber (1993) definiu uma ontologia da seguinte forma: “Uma ontologia 

é uma especificação explícita de uma conceitualização.” 

Essa definição se tornou a mais citada na literatura e por toda a comunidade de 

ontologias. Baseadas nela, muitas outras foram propostas, como a definição de Borst (1997): 

“Ontologias são definidas como uma especificação formal de uma conceitualização 

compartilhada.” 

                                                 
4 É um ramo da filosofia que estuda o mundo como ele é, ou seja, é o estudo do ser ou da realidade. É a ciência 

do ser como ser, ou dos princípios e das causas do ser e de seus atributos essenciais. Ela abrange ainda o ser 
imóvel e incorpóreo, princípio dos movimentos e das formas do mundo, bem como o mundo mutável e 
material, mas em seus aspectos universais e necessários (BLACKBURN, 1997). 

5 Filósofo grego nascido em Estagira, colônia grega da Trácia, no litoral setentrional do mar Egeu, em 384 a.C, 
foi um dos maiores pensadores de todos os tempos e considerado o criador do pensamento lógico 
(BLACKBURN, 1997). 
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Struder (1998) explica a definição de Gruber combinada com a de Borst da seguinte 

forma: 

Uma ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização 
compartilhada. Conceitualização se refere a um modelo abstrato de algum fenômeno 
no mundo tendo-se identificado os conceitos relevantes desse fenômeno. Explícito 
significa que os tipos de conceitos usados e suas restrições a seu uso são 
explicitamente definidos. Formal refere-se ao fato que a ontologia deve ser legível 
por máquinas. Compartilhada reflete a noção que uma ontologia captura 
conhecimento consensual, isto é, que não é privado a um indivíduo, mas sim aceito 
em um grupo. (STRUDER, 1998). 

As ontologias podem ser utilizadas em várias áreas da Ciência da Computação, dentre 

elas: 

a) recuperação de informação na internet – projetos relacionados à recuperação de 

informação na Internet, como por exemplo, o Ontoweb (http://www.ontoweb.com.br), que é 

um sistema de análise de informações na Internet, que possibilita uma pesquisa 

contextualizada nas fontes acessadas. Outro exemplo é o OntoSearch 

(http://www.ontosearch.org) que permite a reutilização de ontologias na Web Semântica6 

provendo estruturas de busca em um grande banco de dados de ontologias e outros 

documentos semânticos na Internet; 

b) processamento de linguagem natural – projetos de processamento de linguagem natural, 

como o Ontoterm (MORENO, 2000), por exemplo, que facilita a tradução de textos 

médicos sobre oncologia mediante uma ontologia baseada em textos especializados e 

dicionários médicos; 

c) gestão do conhecimento – projetos de gestão de conhecimento, como o CoMMA 

(Corporate Memory Management through Agents) (GANDON, 2001), por exemplo, que 

propõe o armazenamento da memória corporativa da empresa através do uso de ontologias; 

d) web semântica – é uma visão para o futuro da Internet na qual a informação é dada com 

significado explícito, tornando mais fácil para máquinas processarem e integrarem 

informações disponíveis na rede automática (BERNERS-LEE, 2001); 

e) educação – existem alguns projetos na área de educação em ambientes de Internet, por 

exemplo, RichODL (PAUL, 2007), que é um ambiente de aprendizado desenvolvido para 

treinar estudantes na modelagem e simulação de ambientes dinâmicos. Outro exemplo é o 

SchoolOnto (Scholary Ontologies Projetc) (SHUM et al., 2000), que é uma biblioteca 

digital baseada em ontologia. Ela possibilita a interpretação de domínios, e auxilia na 

                                                 
6Área atual de pesquisa e desenvolvimento em Ciência da Computação e que trata da semântica 

envolvida na recuperação da informação na Web. A Web Semântica objetiva dar uma estrutura aos conteúdos 
das páginas Web, criando um ambiente onde agentes de software perambulam pelas páginas para desempenhar 
tarefas solicitadas requisitadas pelos usuários dentre elas a busca da contextualizada da informação.  

http://www.ontoweb.com.br/
http://www.ontosearch.org/
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modelagem de pesquisas dinâmicas que necessitam de ferramentas para tratar 

inconsistências. 

Além de ser utilizado em diversas áreas, o uso de ontologias traz diversas vantagens. 

De acordo com Guizzardi (2000), os principais benefícios relacionados à utilização de 

ontologias são: 

a) comunicação – as ontologias possibilitam a comunicação entre pessoas acerca de 

determinado conhecimento, pois permitem raciocínio e entendimento sobre um domínio; 

b) formalização – a formalização está relacionada à especificação da ontologia, permitindo 

eliminar contradições e inconsistências na representação do conhecimento, além de não ser 

ambígua; 

c) representação de conhecimento e reutilização – as ontologias formam um vocabulário de 

consenso que permite representar conhecimento de um domínio em seu nível mais alto de 

abstração, possuindo, desta forma, potencial de reutilização. 

Apesar de vários usos e benefícios, segundo Guizzard (2000), as ontologias ainda 

apresentam alguns problemas dentre eles: 

a) escolha das ontologias – a escolha da ontologia pode se tornar um processo político, uma 

vez que uma ontologia pode não ser totalmente adequada a todos os indivíduos ou grupos 

relacionados a algum domínio específico; 

b) criação e evolução das ontologias – ontologias precisam ser criadas e evoluir. Poucos 

trabalhos, entretanto, tem enfocado este aspecto, principalmente na língua portuguesa; 

c) biblioteca de ontologias – a noção de biblioteca de ontologias está relacionada à 

independência entre elas. Desta forma, a interface entre estas ontologias se constitui em um 

problema, uma vez que cada uma delas pode ter sido desenvolvida em um contexto 

diferente; 

d) metodologia de desenvolvimento – este é considerado o principal problema relacionado às 

ontologias, principalmente pela falta de trabalhos descrevendo metodologias para seu 

desenvolvimento. Existe uma ausência de atividades padronizadas, ciclos de vida e 

métodos sistemáticos de desenvolvimento, assim como um conjunto de critérios de 

qualidade, técnicas e ferramentas. Isso faz com que o processo de criação de ontologias 

seja uma atividade quase “artística”. 

As ontologias podem ser classificadas quanto ao seu grau de formalismo, aplicação, 

conteúdo ou função (estrutura) (ALMEIDA, 2003). Quanto ao grau de formalismo, as 

ontologias podem ser categorizadas em altamente informais, quando expressas em linguagem 

natural; semi-informais, quando expressas em linguagem natural de forma restrita e 
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estruturada; semi-formais, expressas em linguagem artificial definida formalmente; e 

rigorosamente formais, onde os termos são definidos com semântica formal, teoremas e 

provas. 

Em relação à aplicação, as ontologias podem ser de autoria neutra, quando, por 

exemplo, um aplicativo é descrito em uma única língua e depois convertido para o uso em 

diversos sistemas, reutilizando-se as informações; como especificação, baseada em uma 

ontologia de domínio, que é utilizada para documentação e manutenção no desenvolvimento 

de softwares; e de acesso comum a informação, quando, por exemplo, um vocabulário é 

inacessível e a ontologia torna a informação possível de ser entendida, proporcionando 

conhecimento compartilhado dos termos. Já em sua classificação quanto ao conteúdo, as 

ontologias podem ser terminológicas, quando representam termos que serão utilizados para 

modelar o conhecimento de um domínio específico; de informação, que especificam, por 

exemplo, a estrutura de registros de um banco de dados; de modelagem de conhecimento, que 

especificam as conceitualizações do conhecimento; de aplicação, que contém as definições 

necessárias para modelar conhecimento em uma aplicação; de domínio, que expressam 

conceitualizações específicas em um domínio; genéricas, que definem conceitos genéricos e 

comuns a várias áreas do conhecimentos, e de representação, que explicam as 

conceitualizações que estão por trás dos formalismos de representação do conhecimento. 

De acordo com Guarino (1997) e Guizzard (2000), quanto à sua função, as ontologias 

podem ser classificadas em cinco categorias: 

a) ontologias genéricas – são consideradas ontologias “gerais”. Descrevem conceitos mais 

amplos, como elementos da natureza, espaço, tempo, coisas, estados, eventos, processos ou 

ações, independente de um problema específico ou domínio particular. De acordo com 

Guizzardi (2000), pesquisas enfocando ontologias genéricas procuram construir teorias 

básicas do mundo, de caráter bastante abstrato, aplicáveis a qualquer domínio 

(conhecimento de senso comum); 

b) ontologia de domínio – descrevem conceitos e vocabulários relacionados a domínios 

particulares, tais como medicina ou computação, por exemplo; 

c) ontologias de tarefas – descrevem tarefas ou atividades genéricas, que podem contribuir na 

resolução de problemas, independente do domínio que ocorrem, por exemplo, processos de 

vendas ou diagnóstico. Sua principal motivação é facilitar a integração dos conhecimentos 

de tarefa e domínio em uma abordagem mais uniforme e consistente, tendo por base o uso 

de ontologias; 
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d) ontologias de aplicação – descrevem conceitos que dependem tanto de um domínio particular 

quanto de uma tarefa específica. Devem ser especializações dos termos das ontologias de 

domínio e de tarefa correspondentes. Estes conceitos normalmente correspondem a regras 

aplicadas a entidades de domínio enquanto executam determinada tarefa; 

e) ontologias de representação – explicam as conceitualizações que fundamentam os 

formalismos de representação de conhecimento, procurando tornar claros os compromissos 

ontológicos embutidos nestes formalismos. 

A construção de ontologias de domínio envolve, primeiramente, a definição de seu 

domínio e escopo. Uma vez definidos estes elementos, devem ser escolhidas uma 

metodologia, uma ferramenta e uma linguagem para sua especificação. 

Na prática, as metodologias, ferramentas e as linguagens são utilizadas na definição da 

estrutura da ontologia. Nem todas as ontologias tem a mesma estrutura (ALMEIDA, 2003), 

mas a maioria delas possui alguns elementos básicos como: 

a) classes – normalmente organizada em taxonomias, as classes representam algum tipo de 

interação da ontologia com um determinado domínio; 

b) relações – representam o tipo de interação entre os elementos do domínio (classes); 

c) axiomas – são utilizados para modelar sentenças consideradas sempre verdadeiras; 

d) instâncias – são utilizadas para representar elementos específicos, isto é, os próprios dados 

da ontologia; 

e) funções – eventos podem ocorrer no contexto da ontologia. 

Metodologias de desenvolvimento de ontologias existem no intuito de sistematizar sua 

construção e manipulação. Entretanto, nenhuma das metodologias descritas a seguir é 

totalmente madura, principalmente se comparada com metodologias de engenharia de 

software (ALMEIDA, 2003). Dentre elas: 

a) Enterprise – é baseada em quatro fases, expressa na figura 2: Identificar a proposta da 

ontologia; Construir a ontologia, capturando, codificando e integrando conhecimento 

apropriado a partir de Ontologias existentes; Avaliar a Ontologia; e Documentar a 

Ontologia (JONES, 1998). 

A fase de identificar a proposta da Ontologia determina o nível de formalidade que a 

ontologia deve ser descrita. A fase de construção da Ontologia é representada por produzir 

uma especificação de acordo com o domínio que a ontologia representar. A terceira fase, 

avaliação da Ontologia, é a criação do código, definições formais e axiomas relacionados a 

ontologia. E por fim a fase de documentação formal é a fase onde a ontologia será 

documentada e as fases de identificação do escopo e formalização podem ser revistas. 
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Figura 2 – Metodologia Enterprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jones (1998). 

 

b) Methontology – é baseada na construção da ontologia a partir do conhecimento de um 

domínio. Suas atividades principais expressas na  figura 3 são: especificação de requisitos, 

conceitualização do domínio do conhecimento, formalização do modelo conceitual em uma 

linguagem formal, implementação de um modelo formal e manutenção de ontologias 

implementadas. Esta metodologia possui ainda algumas atividades de suporte 

desempenhadas durante o processo de construção da ontologia: aquisição do conhecimento, 

integração, avaliação, documentação e gerenciamento de configuração (JONES, 1998). 

 

Figura 3 – Metodologia Methontology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jones (1998). 
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c) On-To-Knowledge – esta metodologia é baseada em quatro fases, como podem ser vistas 

na Figura 4: kick-off, refinamento, avaliação e manutenção. No kick-off os requisitos para 

construção da ontologia são capturados e especificados, questões de competência são 

identificadas, ontologias potencialmente reutilizáveis são estudadas e uma primeira versão 

da ontologia é construída. 

No refinamento, uma ontologia mais madura é construída a partir da primeira versão. 

Na avaliação, os requisitos e as questões de competência são checados e a ontologia é 

colocada em ambiente de produção. 

A manutenção envolve atividades de adaptação da ontologia às mudanças nos 

requisitos e correção de erros. 

 

Figura 4 – Metodologia On-to-Knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Struder (1998). 

 

Existem outras metodologias além das descritas anteriormente. Pelo fato das 

metodologias descritas ainda não demonstrarem um processo suficientemente estruturado a 

ponto de apoiar a construção de ontologias como uma verdadeira disciplina de engenharia, 

Guizzardi (2000) sugere uma abordagem sistemática para sua construção. Essa metodologia, 

inicialmente proposta por Falbo (1998), é baseada em seis fases: identificação de propósito e 

especificação de requisitos, captura de ontologia, formalização da ontologia, integração com 

ontologias existentes, avaliação e documentação. Segundo Guizzardi (2000), esta abordagem 

une as principais características das metodologias descritas anteriormente. Seu ciclo de vida é 

iterativo, e alguns processos, como avaliação da qualidade e documentação, ocorrem durante 

todo o ciclo de vida. A figura 5 mostra o diagrama de atividades que ilustra essa metodologia. 
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a) identificação de propósito e especificação de requisitos – esta é a primeira atividade 

realizada na construção de ontologias. Seu principal objetivo é identificar a competência da 

ontologia, ou seja, seus usos e propósitos, através da delimitação do que é relevante para a 

ontologia e o que não é. Além disso, nesta fase, podem ser identificados potenciais 

usuários da ontologia, e o contexto que motivou sua construção. Após definir a 

competência, finalmente os requisitos da ontologia devem ser especificados. Essa 

especificação envolve a descrição do propósito e dos usos da ontologia, isto é, a definição 

das questões que a ontologia deve ser capaz de responder (questões de competência). Estas 

questões, além de justificar a existência da ontologia, servem para futura avaliação da 

mesma; 

b) captura da ontologia – considerada a fase mais importante, seu objetivo é capturar o 

conjunto de elementos de um domínio que podem ser representados em uma ontologia, 

com base nas questões de competência relacionadas a esta. A captura envolve a 

identificação e especificação de conceitos (classes), seus relacionamentos e todos os 

demais elementos necessários para a representação da ontologia, tais como propriedades, 

axiomas, instâncias, etc. Falbo (1998) sugere ainda que esta especificação seja 

acompanhada de um vocabulário de termos, que auxiliem no seu entendimento, e seja 

representada através de uma linguagem gráfica, no sentido de facilitar sua futura 

comunicação com especialistas de domínio. Alguns conceitos que não podem ser obtidos a 

partir de outros conceitos da ontologia (conceitos primitivos) devem ser especificados 

utilizando-se linguagem natural, com o mínimo de ambigüidade e inconsistência possível. 

Já os conceitos não primitivos devem ser especificados com referência clara aos conceitos 

primitivos. A utilização de taxonomias (organização em categoria e sub-categorias) 

também deve ser utilizada na representação dos conceitos, pois auxilia sua organização, 

facilitando seu entendimento. Os conceitos, suas propriedades e relacionamentos formam a 

base de qualquer ontologia. Entretanto, para definir a semântica de seus termos devem ser 

construídos os axiomas, que são utilizados para modelar sentenças sempre verdadeiras; 

c) formalização da ontologia – corresponde à especificação da ontologia em uma 

linguagem. Na prática, uma ontologia pode ser representada através de qualquer linguagem 

não formal (natural), embora a representação formal seja considerada a mais apropriada na 

maioria dos casos; 

d) integração com ontologias existentes – de acordo com Falbo (1998), durante os processos 

de captura e/ou formalização, pode surgir a necessidade de integrar a ontologia em questão 

com outras já existentes, visando aproveitar conceituações previamente estabelecidas. De 
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fato, é uma boa prática desenvolver ontologias funcionais modulares, gerais e que sejam 

mais amplamente reutilizáveis e, quando necessário, integrá-las, obtendo o resultado 

desejado; 

e) avaliação – avaliar uma ontologia significa verificar se a mesma satisfaz os requisitos 

definidos em sua construção. Guizzardi (2000) sugere que esta etapa seja realizada em 

paralelo com as fases de captura e formalização; 

f) documentação – segundo Guizzardi (2000), todo o desenvolvimento da ontologia deve ser 

documentado. Esta etapa inclui os propósitos, requisitos e cenários de motivação, as 

descrições textuais da conceituação, a ontologia formal e os critérios de projeto adotados. 

Assim como a avaliação, esta é uma atividade que deve cobrir todo o ciclo de vida de 

desenvolvimento da ontologia. 

 

Figura 5 – Processo iterativo de construção de ontologias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guizzardi (2000). 

 

A abordagem Ontológica proposta neste trabalho apresenta um grau de formalismo 

semi-informal, uma vez que é expressa em linguagem natural de forma restrita e estruturada 

contendo os termos e relacionamentos necessários para a realização da recomendação de 

equipes. Quanto a sua aplicação, a ontologia proposta é classificada como de especificação, já 
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que é baseada em uma ontologia de domínio e utilizada para documentação e manutenção no 

desenvolvimento de software. Já quanto a sua função, a ontologia proposta é classificada 

como Ontologia de Domínio, caracterizada por descrever conceitos e vocabulários de 

domínios particulares. A metodologia utilizada como guia para a elaboração da abordagem 

Ontológica proposta é baseada no processo iterativo de construção de ontologias proposto por 

Falbo (1998), porém algumas atividades não foram realizadas. As atividades realizadas de 

acordo com Falbo (1998) foram: a) identificação do propósito e especificação de requisitos, 

identificando e analisando o uso e propósito da ontologia, objetivando o levantamento de 

requisitos e de definições de questões que a ontologia deveria ser capaz de responder; b) 

Captura da Ontologia, identificando e especificando os conceitos de classes, relacionamentos 

e todos os elementos necessários para representação da ontologia como propriedades, 

instâncias, etc; c) formalização da Ontologia, através  da especificação da ontologia em uma 

linguagem bem como a sua construção; e por fim d) avaliação, verificando se a ontologia 

satisfaz os requisitos definidos em sua construção. As atividades que não foram realizadas por 

Falbo (1998) foram: a) integração com Ontologias existentes; e b) documentação. No caso da 

integração com outras ontologias, não surgiu a necessidade de realizar tal integração. Na 

questão da documentação, esta atividade não foi realizada de maneira detalhada, devido a 

limitação de tempo. Ao invés de produzir artefatos de documentação, focamos em descrever a 

ontologia proposta nesta dissertação, que pode ser adotada como a documentação. 

 

2.3 Ferramentas, Linguagens e Raciocinadores 

 

Existem várias ferramentas para construção de ontologias e podemos citar como 

exemplos: Protégé 2000 (NOY et al., 2006), WebODE (ARPIREZ et al., 2001), OntoEdit 

(MAEDCHE, 2001). O foco deste trabalho é a ferramenta Protége, pois foi a ferramenta 

utilizada para modelagem. 

O Protégé é um ambiente interativo para construção de ontologias, que oferece uma 

interface gráfica para sua edição. Sua arquitetura é modular e permite a inserção de novos 

recursos. Foi desenvolvido pelo grupo de informática médica da Universidade de Stanford 

(http://www.stanford.edu/). Possui código aberto em uma aplicação standalone, composta por 

um editor de ontologia e uma biblioteca de plug-ins com funcionalidades. Atualmente 

importa/exporta para diversas linguagens, dentre elas Flogic, OIL, XML e Prolog. 

É uma plataforma de código aberto e gratuito, com arquitetura baseada em Java, que 

provê ferramentas a toda uma crescente comunidade para a construção de aplicações de 

http://www.stanford.edu/
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modelo de domínio e de base de conhecimento utilizando-se ontologias, possuindo um 

número crescente de usuários registrados. 

As linguagens utilizadas na especificação de ontologias podem ser divididas em três 

grupos (ALMEIDA, 2003): linguagens de ontologias tradicionais, linguagens padrão Web, e 

linguagens de ontologias Web-based. 

a) linguagens de ontologias tradicionais – Cycl (LENAT et al., 1990), F-Logic (KIFER et 

al., 1995), OCML (DOMINGUE et al., 1999), Loom (BRILL, 1998); 

b) linguagens padrão Web – XML (HAROLD, 1999), RDF (LASSILA et al., 1999); 

c) linguagens de ontologias Web-based – OIL (FENSEL, 2001), DAML+OIL 

(HORROCKS, 2001), SHOE (HEFLIN et al., 2000), XOL (KARP et al., 1999), OWL 

(http://www.w3.org). 

O critério para escolha de uma linguagem para especificação de ontologia varia de 

acordo com o tipo a ser especificado.  Pelo fato de ser a linguagem recomendada pelo W3C, a 

OWL, foi a linguagem escolhida para modelagem da abordagem proposta na dissertação.  

A OWL é uma linguagem recomendada da W3C desde fevereiro de 2004. É uma 

linguagem para ser utilizada quando as informações contidas em documentos web precisam 

ser processadas por aplicações em situações em que seu conteúdo precisa mais que ser 

apresentado apenas para humanos. Pode ser usada para representar explicitamente o 

significado de termos em vocabulários e os relacionamentos entre os termos. Possui mais 

facilidade para expressar significados e semântica que XML (eXtensible Markup Language), 

RDF (Resource Description Framework), e RDF(S) (RDF Schema) (LASSILA et al., 1999), 

além de representar conteúdo interpretável por máquinas na Web. 

A OWL é uma linguagem de marcação semântica para publicação e compartilhamento 

de ontologias na Web. OWL é vista como uma tecnologia importante para a futura 

implementação da Web semântica. Ela vem ocupando um papel importante em um número 

cada vez maior de aplicações. Além disso, vem sendo foco de pesquisa para ferramentas, 

técnicas de inferências, fundamentos formais e extensões de linguagem. 

OWL foi projetada para disponibilizar uma forma comum para o processamento de 

conteúdo semântico da informação na Web. Ela foi desenvolvida para aumentar a facilidade 

de expressar semântica (significado) disponível em XML, RDF e RDFS. Consequentemente, 

pode ser considerada uma evolução destas linguagens em termos de sua habilidade de 

representar conteúdo semântico da Web interpretável por máquinas. A linguagem OWL é 

baseada em XML, permitindo que a informação possa ser facilmente trocada entre diferentes 

tipos de computadores, usando diferentes sistemas operacionais e linguagens de programação. 

http://www.w3.org/
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Por ter sido projetada para ser lida por aplicações computacionais, algumas vezes considera-se 

que a linguagem não possa ser facilmente lida por humanos, razão pela qual existem 

ferramentas que facilitam a representação de um arquivo OWL visualmente em grafos ou 

outros elementos gráficos. OWL vem sendo usada para criar padrões que forneçam um 

framework para gerenciamento de ativos, integração empresarial e compartilhamento de 

dados na Web. 

A OWL possui três níveis de expressividade: 

a) OWL Lite – Oferece suporte a hierarquias de classificação e restrições simples (simple 

constraint features).   Por exemplo, a OWL Lite suporta cardinalidade, mas só permite os 

valores de 0 a 1. Ela se torna mais fácil de ser implementada em uma ferramenta e faz com 

que a transição de outros modelos de vocabulários e taxonomais para OWL seja mais 

rápida; 

b) OWL DL – Oferece o máximo de expressividade sem perda de completude computacional 

(garantia que todas as conclusões serão executadas) e decidibilidade (todos os cálculos 

terminarão em tempo finito) dos sistemas de inferência. OWL DL é assim chamada devido 

a sua correspondência com lógica de descrição7 (Description Logics), sendo utilizada na 

abordagem ontológica proposta na dissertação; 

c) OWL Full – Oferece a máxima expressividade e a liberdade sintática de RDF sem 

garantias computacionais. 

Os elementos básicos para construção de uma ontologia OWL são as classes, as 

instâncias das classes (também chamadas de indivíduos) e os relacionamentos (as 

propriedades) entre as instâncias. 

Para ontologias construídas em OWL pode-se utilizar raciocinadores OWL que nada 

mais são do que motores de inferência que conseguem trabalhar com ontologias escritas nesta 

linguagem. Os mecanismos de inferência são responsáveis pela busca das regras da base de 

conhecimento a serem avaliadas, direcionando o processo de inferência. 

O mecanismo que infere sobre o conhecimento contido em uma ontologia chama-se 

máquina (ou motor) de inferência (reasoner). Este tipo de mecanismo avalia e aplica as regras 

(axiomas) de acordo com as informações contidas na base de conhecimento da ontologia 

(RUSSEL; NORVIG, 1995). 

                                                 
7 Segundo Baader et al (2003), Lógica de Descrição (DL) são formalismos que permitem realizar a representação 

do conhecimento de um domínio de aplicação (um mundo), a partir da definição de conceitos relevantes do 
domínio (terminologia) e usando estes conceitos para especificar propriedades dos objetos e indivíduos que 
fazem parte deste domínio (a descrição do mundo). Como formalismos de representação baseados em lógica, a 
semântica das Dl correspondem a um  subconjunto estruturado da lógica de primeira ordem. 
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Existem vários raciocinadores para inferência de ontologias e podemos citar como 

exemplos: FaCT++, HermiT 1.3.8, e o Pelet. O foco principal deste trabalho é o raciocinador 

Pellet, utilizado por permitir realizar consultas DL Query além das inferências propostas na 

abordagem. 

O raciocinador Pelet é uma máquina de inferência para arquivos OWL baseado na 

linguagem Java. O Pellet pode ser utilizado por aplicações que precisem representar e inferir 

informações utilizando OWL. Através dessa ferramenta podem-se utilizar os principais 

serviços de inferência para lógicas de descrição como: checagem de consistência, 

satisfabilidade, classificação e realização. 

Neste trabalho o Pellet foi utilizado tanto para a construção da ontologia, sendo 

acessado pelo Protegé através da interface padrão DIG (DL Implementation Group) 

(BECHHOFER, 2006), quanto para testar as consultas em tempo de execução. O Pellet já 

possui uma interface nativa do Jena8, eliminando a necessidade de se utilizar uma interface 

padrão para inferência. 

 

2.4 Considerações Finais 

 

Este capítulo apresentou as principais áreas de estudo envolvidas no presente trabalho 

e cujo conhecimento se faz necessário para o seu entendimento como um todo: gerenciamento 

e seleção de recursos humanos focando nas ideias centradas do apoio a decisão a tomada de 

decisões, uma vez que a ontologia proposta recomenda equipes aptas a implementar módulos 

de software, o que torna necessário o conhecimento das características dos membros e das 

equipes de uma maneira geral. Definições e caracterização de metodologias, tipos e 

ferramentas de ontologias, linguagem OWL, e os raciocinadores para inferências das 

consultas exigidas para seleção de equipes aptas a implementar os módulos. 

A abordagem Ontológica proposta neste trabalho apresenta um grau de formalismo 

semi-informal, expressa em linguagem natural, onde os termos e relacionamentos necessários 

para a realização da recomendação de equipes são definidos com semântica formal, teoremas 

e provas. É classificada quanto a sua aplicação como de especificação, utilizada para 

documentação e manutenção no desenvolvimento de software. Por fim, é classificada quanto 

a sua função como Ontologia de Domínio, descrevendo conceitos e vocabulários de domínios 

particulares. A metodologia utilizada como guia para a elaboração da abordagem Ontológica 

                                                 
8 É um framework Java para desenvolvimento de aplicações que necessitam trabalhar com conteúdo semântico. 

O Jena provê funções para manipular arquivos RDF e OWL. 
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proposta foi baseada no processo iterativo de construção de ontologias proposto por Falbo. As 

atividades propostas nesse processo iterativo e utilizadas na abordagem ontológica foram: a) 

identificação do propósito e especificação de requisitos; b) captura da Ontologia; c) 

formalização da Ontologia; e d) avaliação da Ontologia. Por outro lado, algumas atividades 

propostas por Falbo não foram realizadas. Essas atividades foram: a) integração com 

Ontologias existentes; e b) documentação. 

A ferramenta utilizada para abordagem ontológica foi a Protegé, incluindo a sua 

linguagem OWL e seu raciocinador Pellet. 

Dado que a literatura é ampla a cerca de tais áreas, o capítulo focou nos tópicos 

relevantes para o trabalho, mas leituras adicionais são fortemente recomendas para um estudo 

aprofundado sobre cada uma das áreas. 
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Capítulo 3 

 

Trabalhos Relacionados 

 

Neste capítulo são apresentadas três abordagens identificadas na literatura que estão 

relacionadas ao presente trabalho. Como metodologia utilizada para tal finalidade foi utilizada 

uma revisão sistemática. Apesar das abordagens identificadas não terem o propósito final de 

dar suporte à alocação de equipes em projetos distribuídos de linhas de produto, elas lidam 

com ontologias e suas aplicações no desenvolvimento distribuído de software, considerando 

que a abordagem ontológica proposta tem como objetivo realizar recomendação de equipes 

aptas a implementar módulos de software em projetos de LPS. A primeira é uma abordagem 

que utiliza uma ontologia de aplicação, OntoDiSEN, desenvolvida para um ambiente de 

desenvolvimento distribuído de software, o DiSEN. A segunda abordagem é uma ontologia 

no contexto de DDS, voltada para o estabelecimento de contratos eletrônicos. E por fim, a 

terceira abordagem é um sistema de recomendação de especialistas que utiliza uma ontologia 

de domínio para realizar essas recomendações. 

 

3.1 OntoDiSEN 

 

A OntoDiSEN é uma ontologia de aplicação, desenvolvida para o ambiente DiSEN 

(Distributed Software Engineering Environment), cujo objetivo é descrever conceitos e os 

elementos contextuais representados e compartilhados pelo modelo de disseminação de 

informações. 

O DiSEN é um ambiente que visa disponibilizar ferramentas de apoio à persistência e 

manipulação de informações e à comunicação e cooperação entre indivíduos de equipes de 

desenvolvimento geograficamente dispersas (HUZITA et al., 2007). Neste ambiente, um 

modelo baseado em contexto para disseminação de informações foi proposto por Chaves 

(2009) e denominado DiSEN-CSE (DiSEN – Context Sensitive Environment), que tem como 

objetivo aumentar a percepção dos membros das equipes sobre ações que ocorrem no 

ambiente e, de acordo com o contexto que envolve essas ações e os indivíduos influenciados 

por ela, compartilhá-las automaticamente. 
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As informações sobre a construção dos objetos de colaboração produzidas por equipes 

distantes podem apresentar ambiguidades ou falta de clareza, o que pode provocar falhas ou 

incertezas no desenvolvimento do software. A solução proposta por Chaves (2009) foi incluir 

no DiSEN-CSE um elemento responsável pela representação das informações, que baseia-se 

em um modelo ontológico para promover a disseminação do contexto de maneira uniforme e 

padronizada. O objetivo é que, mesmo com entidades receptoras diferentes, a compreensão 

semântica seja a mesma. Na figura 6, o mapa conceitual representa os relacionamentos 

existentes entre os conceitos identificados durante a etapa de aquisição de conhecimento.  

O desenvolvimento desta ontologia baseou-se no seguinte planejamento: 

a) definição do domínio – Ambiente de desenvolvimento distribuído de software; 

b) definição da aplicação – Ambiente DiSEN; 

c) definição do objetivo principal – Representar de forma não ambígua as informações 

relacionadas ao contexto das ações de indivíduos, locais e ferramentas de um ambiente de 

DDS, mais especificamente, o DiSEN; 

d) definição dos usuários – Os usuários da ontologia são os usuários do ambiente DiSEN e as 

ferramentas disponíveis no próprio ambiente. 

 

Figura 6 – Principais conceitos e relacionamentos da OntoDiSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chaves (2009). 
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3.2 Ontologia de Apoio a Contratação no Contexto de DDS 

 

Ontologias no contexto de DDS podem trazer benefícios à representação de 

informações a serem usadas durante o estabelecimento de contratos eletrônicos, tanto de uma 

forma genérica, quanto especificamente para o contexto de DDS propriamente dito. 

Considerando como elemento básico cujo comportamento e regras de relacionamentos devem 

estar definidos em um contrato eletrônico, Burbeck (2000) destaca as seguintes propriedades 

de descrições inerentes a um serviço eletrônico: 

a) devem ser legíveis a humanos, processáveis por programas e extensíveis; 

b) devem fornecer informação no aspecto semântico necessária aos clientes para que possa 

ser verificada a satisfação dos requisitos e aos fornecedores para que decidam sobre a 

classificação precisa do serviço em sua taxonomia; 

c) devem permitir a especificação de requisitos não-funcionais. 

Assim, ontologias podem ser aplicadas no desenvolvimento de um modelo base de 

apoio ao estabelecimento de contratos eletrônicos, podendo ser usadas para representar os 

conceitos e relacionamentos envolvidos na negociação entre as empresas envolvidas em uma 

possível subcontratação no processo de desenvolvimento de software, incluindo serviços e 

QoS, de modo a facilitar o processo de contratação eletrônica, principalmente por meio de 

reúso de informações. 

A ontologia de apoio à contratação foi criada com o uso da ferramenta Protegé, e, para 

facilitar o entendimento de contratos eletrônicos no contexto de DDS, foi estabelecida a 

seguinte hierarquia de classes principais: template e instância. Na figura 7 é apresentada a 

hierarquia de classes declarada para o contexto DDS. Na classe template¸ estão localizadas as 

subclasses relacionadas à estrutura que representa os meta-conceitos presentes na negociação 

e estabelecimento de contratos eletrônicos. Na classe instância, estão localizadas as 

subclasses relacionadas aos próprios conceitos a estarem presentes em tal negociação e 

contratação eletrônica e que devem, portanto, encaixar-se em uma das subclasses da classe 

template. A hierarquia de classes abaixo da classe template é comum para qualquer contexto e 

é usada para estruturar os demais conceitos por meio das seguintes regras: há dois tipos 

principais de informações a serem usadas na negociação e contratação eletrônica – serviços 

eletrônicos a serem contratados e atributos de QoS e seus respectivos níveis associados aos 

serviços contratados. Os serviços eletrônicos são apresentados em grupos e podem conter 

detalhes de propriedades associadas a eles. A hierarquia de subclasses abaixo de instância é 

específica para o contexto de DDS e é usada para representar exatamente quais são os 
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serviços e os atributos de QoS que podem fazer parte do processo interorganizacional 

envolvendo um cliente e seus subcontratados. As classes da hierarquia instância foram criadas 

usando uma série de propriedades de objeto que possibilitam que, uma vez executado o 

raciocínio automático, elas sejam automaticamente classificadas nas classes definidas da 

hierarquia template. 

 

Figura 7 – Hierarquia de classes declarada da ontologia de apoio a contratação eletrônica para DDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Burbeck (2000). 

 

3.3 ICARE 

 

O ICARE (Intelligent Context Awareness for Recommending Experts) (Petry, 2007), 

um Sistema de Recomendação de Especialista (SRE), é um sistema que retorna referências 

para atores humanos em função de especialistas em um determinado domínio (REICHLING 

et al., 2005). Diferentemente da maioria dos SRE que têm o foco apenas no especialista, o 

ICARE também considera aspectos do usuário e apresenta como principal diferencial o fato 

de levar em consideração o contexto atual dos envolvidos na recomendação. O contexto é 
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representado por informações que caracterizam a situação atual de uma entidade (DEYL et 

al., 2001). O objetivo final do ICARE é apoiar a etapa inicial de uma colaboração informal, 

ou seja, buscar um especialista que possa ajudar um usuário em determinados problemas. 

Leva-se em consideração aspectos que ao mesmo tempo identifiquem especialistas com bom 

conhecimento técnico acerca do assunto e que maximizem a afinidade entre os especialistas e 

usuários envolvidos na recomendação. 

Para atingir tal propósito são analisados atributos que identificam o contexto atual 

tanto do usuário quanto do especialista, a fim de gerar recomendações mais adequadas a 

presente situação de ambos. Entre tais atributos são analisados, por exemplo, a 

disponibilidade, acessibilidade, nível organizacional, rede social, tarefa atual, reputação, 

habilidades e grau de especialidade tanto do especialista quanto do usuário requerente. 

O processo de recomendação no ICARE se dá em três etapas, como pode ser visto na 

figura 8: 

a) determinar especialidade – identifica quais as especialidades requisitadas pelo usuário; 

b) recuperar especialistas – com base nas especialidades definidas pelo usuário e nos atributos 

contextuais, cria uma lista dos especialistas encontrados ordenada por maior adequação 

entre usuário e especialista; 

c) apresentar especialista – mostra a lista de especialistas encontrados com as informações 

dos contatos. 

Deve ser considerado que, para determinar as especialidades utilizadas no processo de 

recomendação, o ICARE utiliza uma ontologia (Antoniou et al., 2008) que é responsável por 

relacionar termos e conceitos dos domínios de conhecimento e por prover propriedade 

semântica aos mesmos. Com base nessa ontologia é possível descobrir, a partir da palavra 

digitada pelo usuário, os conceitos relacionados. 

 

Figura 8 – Visão geral do ICARE 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Petry (2007). 
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3.4 Considerações Finais 

 

OntoDiSEN é uma ontologia voltada para o ambiente DiSEN e teve como motivação 

para seu desenvolvimento a dificuldade de comunicação em um ambiente de DDS, que é 

influenciada pelas diferenças de idioma, cultura e fuso-horário. O desenvolvimento de uma 

ontologia objetivou incorporar ao modelo de disseminação de informações, DiSEN-CSE, uma 

forma de representação que diminua as ambiguidades nas mensagens enviadas pelo ambiente 

DiSEN aos participantes dos projetos, possibilitando que todos os indivíduos tivessem a 

mesma compreensão semântica sobre o que está sendo informado. Porém, essa ontologia 

apresenta uma limitação, já que a OntoDiSEN foi desenvolvida especificamente para o 

ambiente DiSEN, o que dificulta o seu aproveitamento em outros ambientes. Uma das 

vantagens da abordagem proposta em relação à ontologia OntoDiSEN é que embora esteja 

vinculada ao framework para o qual foi desenvolvida, a ontologia pode ser incorporada em 

outras abordagens facilmente. 

A ontologia de apoio à contratação no contexto de DDS propôs uma forma de modelar 

os detalhes envolvidos nesse contexto por meio de ontologias computacionais de modo a 

favorecer o reúso de informações em um processo que pode se repetir várias vezes durante a 

execução de diferentes projetos de desenvolvimento envolvendo DDS, sendo apresentada uma 

ontologia baseada em uma hierarquia de classes – o template – que poderá ser reaproveitada 

para novas subclasses da instância, considerando novos projetos a serem executados. Uma 

característica presente tanto na abordagem proposta como na ontologia de apoio a contração é 

o fato de utilizarem hierarquias de classes. 

O ICARE é um Sistema de Recomendação de Especialista e utiliza uma ontologia de 

domínio para realizar as recomendações. Assim, o ICARE, a partir da entrada de palavras-

chaves pelos usuários, recomenda especialistas considerando informações tanto do usuário 

que faz a requisição, quanto dos especialistas que são recomendados. Dessa forma, promove 

recomendações personalizadas, pois estas mudam de acordo com o usuário e o instante de 

tempo em que a solicitação é feita. Ou seja, são recomendados os especialistas mais 

adequados a oferecer ajuda em um determinado instante de tempo. Dentre outras informações, 

são consideradas: a disponibilidade do especialista, o cargo que o especialista ocupa na 

organização, a distância social entre o usuário alvo e o especialista e a reputação do 

especialista entre o conjunto de pessoas que se relacionam com ele. Uma característica 

presente tanto na abordagem proposta como no ICARE é o uso dos raciocinadores para 

realização de consultas e inferências de dados a serem manipulados. 
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De acordo com a tabela 1 é possível identificar os pontos presentes em cada 

abordagem. 

 

Tabela 1 – Comparativo entre os trabalhos relacionados e o framework 

Trabalho/ 
Características 

Ferramenta 
Protege 

Manipulação 
de Dados 

Racioci
nadores 

Propriedades Regras Termos 
Domínio 

Específico 
Hierarquias 

OntoDISEN - SIM - SIM - - SIM - 

Ontologia 
Contrato 

Eletrônico 
SIM SIM - SIM - - - SIM 

Sistema de 
Recomendação 

ICARE 
- SIM SIM - - - - - 

Abordagem 
proposta 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

A tabela 1 mostrada anteriormente representa as características que cada trabalho 

relacionado apresenta. A Ontologia de aplicação OntoDISEN possui as características de: a) 

manipulação de dados, já que é voltada para um ambiente que visa disponilizar ferramentas 

de apoio a manipulação de informações e comunicação entre indivíduos que se encontram em 

equipes de desenvolvimento geograficamente dispersas; b) propriedades, como pode ser visto 

no mapa conceitual da figura 6, sendo representada pelas setas que fazem as ligações entre as 

classes, representadas por elipses; e c) domínio específico, por ter sido criada para um 

ambiente de desenvolvimento distribuído de software, DiSEN. Já a Ontologia de Contrato 

Eletrônico, possui as características de: a) manipulação de dados, proporcionando a 

representação das informações que serão utilizadas durante o estabelecimento de contratos 

eletrônicos; b) propriedades, fazendo as conexões entre as classes vistas na figura 7; e c) 

hierarquias, apresentando uma hierarquia de classes, contendo classes e subclasses, 

localizadas entre as principais classes: template e instancia. Por fim o sistema de 

Recomendação ICARE, possui as propriedades de: a) manipulação de dados, através da 

exploração dos resultados dos atores humanos envolvidos em um determinado domínio com 

base em função de especialistas; e b) raciocinadores, realizando buscas de algum especialista 

que possa ajudar um usuário em determinados problemas. 

A Ontologia proposta neste trabalho possui as característiscas de: a) manipulação de 

dados, através de levantamento dos requisitos dos módulos a serem implementados, das 

habilidades técnicas dos membros e das equipes de uma maneira geral; b) raciocinadores, 

realizando buscas para recomendações de equipes habilitadas a implementarem os módulos de 
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software; c) propriedades, através de propriedades de dados ou objetos fazendo a ligação 

entre as classes hierarquizadas da ontologia; d) regras, utilizadas para determinar o nível de 

adequabilidade das equipes; e) termos, utilizados para determinar as habilidades técnicas das 

equipes, sendo representadas por “nenhum”, “baixo”, “medio” e “alto”; f) domínio específico, 

por ser voltado para um projeto de recomendação de equipes habilitadas a implementarem 

módulos de software em projetos de LPS; e g) hierarquia, sendo representada pelas 

hierarquias de classes e subclasses associadas através de propriedades. 
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Capítulo 4 

 

Framework de Recomendação para Alocação de Equipes 

em Projetos Distribuídos de LPS 

 

O presente trabalho compreende uma das etapas de um framework de recomendação 

para alocação de equipes em projetos distribuídos de linhas de produto de software 

(PEREIRA; SANTOS et al., 2010), que visa auxiliar o gerente de projetos a executar o 

processo de alocação de equipes distribuídas às tarefas de implementação de uma LPS. Para 

tanto, o framework provê um conjunto de recomendações de alocação que são geradas com 

base nos requisitos técnicos dos módulos a serem desenvolvidos e nos atributos técnicos e 

não-técnicos das equipes. Neste capítulo esse framework é apresentado em mais detalhes. 

 

4.1 Introdução 

 

A alocação de equipes no desenvolvimento de software é uma tarefa complexa, 

geralmente sendo realizada pelo gerente de projetos, que muitas vezes não tem o suporte 

necessário e adequado para analisar as inúmeras alternativas possíveis dentro dos vários 

cenários de desenvolvimento de software existentes. Conforme é observado em Shen et al 

(2002), processos para alocação de equipes geralmente se baseiam na capacidade técnica das 

equipes e nos requisitos das tarefas a serem desenvolvidas. Quando se trata de projetos de 

desenvolvimento distribuído, essa estratégia não é suficiente, pois a separação geográfica 

entre as equipes quase sempre compromete a comunicação entre elas, o que acaba 

influenciando a qualidade do trabalho por elas desempenhado, causando o aumento do tempo 

e do custo de desenvolvimento dos projetos, entre outros problemas. 

Tomando por base o cenário de desenvolvimento distribuído de projeto de LPS, 

favorável para a distribuição da atividade de implementação dos módulos de um projeto entre 

equipes geograficamente dispersas, o framework descrito no presente capítulo consiste em uma 

abordagem sistemática para recomendar soluções de alocações de equipes para este cenário, 

visando minimizar as diferenças entre a necessidade de colaboração entre os diferentes lugares, 
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uma vez que minimiza o impacto negativo dos problemas de comunicação e coordenação, 

prevenindo que equipes distintas sejam atribuídas a componentes fortemente dependentes. 

Além disso, a abordagem visa minimizar as diferenças entre as equipes que irão interagir mais 

intensamente através da redução das diferenças culturais e de fuso-horário entre elas, bem como 

reduzir a dificuldade de implementação fazendo a correspondência entre requisitos dos 

componentes com o conhecimento e a experiência das equipes que lhes serão atribuídas. 

Para alcançar todos esses objetivos sem ignorar as particularidades de cada projeto, a 

abordagem adota o conceito de framework, que pode ser visto como uma orientação 

estruturante do processo de alocação de equipes, que deve ser instanciada e personalizada para 

cada projeto. 

 

4.2 Estrutura do Framework 

 

Visando auxiliar o gerente de projeto na tomada de decisão sobre como alocar equipes 

de desenvolvimento para implementar os componentes de software de um projeto de 

desenvolvimento de LPS, o framework consiste em quatro fases, conforme descrito pela 

figura 9. Combinadas, essas fases produzem três tipos de recomendação e, também, oferecem 

feedback sobre o desempenho das equipes, que é útil para a geração de recomendações de 

alocação em projetos posteriores. As recomendações consistem em: 

a) recomendação de módulos: um conjunto de módulos de software M = {m1,m2 ..., mn} que 

podem ser implementados de forma independente por equipes no conjunto de equipes E = 

{e1, e2, ..., ex} que podem participar do projeto; 

b) recomendação de equipes: um mapeamento EM = { (m, ET) | m  M  ET  E} de cada 

módulo de software m para o subconjunto de equipes ET que são tecnicamente habilitadas 

a implementar cada módulo; 

c) recomendação de alocação: um conjunto de alocações A = {(m, e) | m  M  (m, ET)  

EM  e  ET}, onde cada alocação visa auxiliar o gerente do projeto a decidir sobre como 

atribuir cada equipe e à um módulo de software m. 

Uma vez que a saída gerada pelo framework consiste em recomendações, significa que 

estas não são soluções exatas, estando passíveis de serem adaptadas pelo gerente de projetos 

para atenderem às necessidades específicas de um projeto. Por exemplo, dentre o conjunto de 

equipes recomendadas, pode haver alguma equipe com competência muito superior a requerida 

para desenvolver um módulo, e, dessa forma, o gerente pode julgar necessário selecionar uma 
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equipe com uma adequabilidade inferior, sendo necessário redefinir as recomendações, 

significando que o framework como um todo deve ser reaplicado para o projeto em questão. 

 

Figura 9 – Visão geral das etapas do framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pereira et al (2010). 

 

As próximas seções apresentam o detalhamento de cada uma das fases. A figura 10 

mostra as fases sem a identificação das recomendações, dando ênfase aos artefatos que são 

criados e onde eles são utilizados como entrada. 

 

Figura 10 – Artefatos gerados durante as recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pereira et al (2010). 
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4.3 Análise da Arquitetura 

 

A fase de Análise da Arquitetura recebe como entrada a arquitetura baseada em 

componentes do projeto de LPS que pode ser representada por uma arquitetura de domínio ou 

uma arquitetura de aplicação. A arquitetura baseada em componentes deve representar os 

componentes, as interações entre os componentes baseados nas interfaces requeridas e 

providas, o tipo de componente (obrigatório, opcional ou variável) e o estado que o 

componente se encontra (se já foi implementado ou não). 

O propósito dessa fase é gerar módulos de software fracamente dependentes e, que por 

sua vez, correspondem ao agrupamento de componentes de software fortemente dependentes 

entre si. Nesse contexto, um módulo de software representa a unidade de trabalho que deve 

ser executada por uma equipe de desenvolvimento de software, ou seja, o conjunto M = {m1, 

m2, m3,..., mn}  de módulos de software que podem ser implementados de forma 

(parcialmente) independente por equipes diferentes. Essa fase foi elaborada e desenvolvida 

por Burity (2011). 

A fim de alcançar seus objetivos, a fase de Análise da Arquitetura provê métricas 

arquiteturais para guiar o gerente de projetos na avaliação da dependência entre os 

componentes, bem como um algoritmo baseado na metaheurística Simulated Annealing
9
 para 

encontrar uma solução de agrupamento satisfatória, lidando com o agrupamento de 

componentes em módulos como um problema de otimização. 

O principal resultado da fase de recomendação de módulos é a arquitetura baseada em 

módulos, que agrupa os componentes fortemente dependentes em módulos. Outro resultado 

desta fase é uma matriz que identifica os módulos e os relacionamentos internos e externos 

entre os módulos. Esse artefato é chamado de Module Based Matrix (MBM) e é utilizado pela 

recomendação de alocação de equipes. 

Como pode ser visto na figura 11, os valores presentes na diagonal principal da matriz 

representam os relacionamentos internos, já que denotam o acoplamento dos componentes 

que fazem parte deste módulo. As demais posições representam as dependências entre 

módulos, ou seja, o relacionamento externo aos módulos. 

                                                 
9 Simulated Annealing é uma meta-heurística para otimização que consiste em uma técnica de busca local 

probabilística, e se fundamenta em uma metáfora de um processo térmico de metalurgia, dito recozimento, 
baseado em dois passos. No primeiro passo a temperatura do sólido é aumentada para um valor máximo no 
qual ele se funde. No segundo passo o resfriamento deve ser realizado lentamente até que o material se 
solidifique. Isto provoca que os átomos desse material ganhem energia para se movimentarem livremente e, ao 
arrefecer de forma controlada, dar-lhes uma melhor hipótese de se organizarem em uma configuração com 
menor energia interna, para ter como resultado prático, uma redução dos defeitos do material.  
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Figura 11 – Module Based Matrix (MBM) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Burity (2011). 

 

4.4 Avaliação Técnica das Equipes 

 

A fase de Avaliação Técnica das Equipes corresponde ao presente trabalho, e por isso 

está destacada em letras maiúsculas, diferenciando-se das demais fases representadas. No 

presente capítulo, esta fase é descrita de maneira breve, sendo detalhada no capítulo seguinte. 

Uma vez que os módulos foram identificados, na fase de Avaliação Técnica estes devem 

ser caracterizados em termos dos requisitos técnicos necessários para implementá-los, assim 

como as equipes participantes E = {e1, e2, e3, ..., ex} devem ser caracterizadas em termos do 

conhecimento técnico requerido para implementar os módulos. Os requisitos técnicos dos 

módulos são identificados a partir da definição do nível de complexidade de desenvolvimento 

esperado para cada tecnologia que deve ser empregada (sistema operacional, plataformas, 

linguagens de programação, ferramentas, estruturas, processos, etc.) e para o domínio de 

conhecimento envolvido por cada módulo de software. Semelhantemente, as equipes são 

caracterizadas tecnicamente a partir da identificação do nível de conhecimento que estas 

possuem nas tecnologias empregadas nos módulos e no domínio envolvido por eles, o que em 

geral depende das experiências de trabalho da equipe e da formação acadêmica de seus 

integrantes (SANTOS, 2010). 

As descrições dos módulos e descrições técnicas das equipes devem ser usadas em 

conjunto com regras e políticas que definem o interesse do gerente de projetos sob os critérios 

de avaliação técnica.  Assim, é possível recomendar um mapeamento EM = {(m, ET) | m  M 

 ET  E}, associando cada módulo de software m ao subconjunto de equipes ET que são 

tecnicamente habilitadas para implementá-los. Utilizando duas abordagens, Lógica Fuzzy 

(Santos, 2010) e Ontologia, foco deste trabalho, termos como: “nenhum”, “baixo”, “médio”, e 

“alto” são mapeados para os níveis de conhecimentos requeridos, fazendo com que o gerente 
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de projetos possa criar politicas ou modificar as políticas existentes para atender necessidades 

específicas de cada projeto. 

Por exemplo, se a política da organização é poupar equipes mais experientes para 

trabalhos mais difíceis, o processo de avaliação definirá como adequadas as equipes que 

possuírem conhecimentos mais próximos aos demandados pelos módulos. Por outro lado, se o 

gerente deseja finalizar o projeto o mais rápido possível, o conjunto de regras é alterado de 

forma que equipes com qualificações mais altas sejam sempre mais adequadas. 

O resultado dessa recomendação é o artefato Team x Module Mapping (TMM) que 

identifica o conjunto EM mencionado para os módulos que devem ser implementados. Como 

pode ser visto na figura 12, cada módulo possui um conjunto independente de equipes 

consideradas qualificadas. Isso acontece porque as qualificações das equipes são feitas 

módulo a módulo, tornando possível que cada um dos módulos tenha seus requisitos técnicos 

específicos para a sua implementação. 

 

Figura 12 – Team x Module Mapping (TMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2010). 
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4.5 Avaliação Não-Técnica das Equipes 

 

Na fase de Avaliação Não-Técnica são geradas as recomendações de alocação 

A = {(m, e) | m  M  (m, ET)  EM  e  ET} que atribui cada equipe específica e a um 

módulo de software m, com base em informações sobre os módulos, as equipes e os fatores 

decorrentes da separação geográfica entre elas que afetam a comunicação. A ideia é que os 

módulos possam ser desenvolvidos de forma mais independente possível dos outros módulos, 

que equipes tecnicamente qualificadas sejam alocadas aos módulos e, quando for necessário 

ocorrer interação entre as equipes, que isto seja feito da melhor maneira possível. Essa etapa 

da abordagem foi trabalhada e desenvolvida por (RIBEIRO, 2010). 

A fase de Avaliação Não-Técnica utiliza o artefato MBM, recebido da fase de Análise 

da Arquitetura e o artefato TMM, produzido na fase de Avaliação Técnica das Equipes. Essa 

fase tem o objetivo de oferecer ao gerente de projeto um conjunto de possibilidades de 

alocação de equipes, considerando apenas equipes tecnicamente qualificadas, avaliando as 

equipes de acordo com os atributos não-técnicos e relacionando essa avaliação com as 

dependências entre os módulos (RIBEIRO, 2010). 

Para que isso seja possível, inicialmente as equipes são caracterizadas segundo atributos 

não-técnicos, tais como localização, idiomas conhecidos, disponibilidade, e características 

culturais e afinidade, ou seja, atributos relevantes no contexto de DDS. Com base nesses 

atributos é que é viável a avaliação das equipes quanto à possibilidade de boa comunicação. O 

problema também é transformado em um problema de otimização e é utilizado a meta-

heurística de algoritmos genéticos para buscar resultados com base em avaliações não-técnicas. 

Por exemplo, se módulos dependentes entre si são alocados as equipes A e B 

tecnicamente habilitadas para implementá-los, é pressuposto que haverá maior necessidade de 

comunicação entre tais equipes. Assim, é preciso verificar a capacidade destas equipes de 

estabelecer comunicação efetiva, conforme seus atributos não-técnicos. Se a equipe A só pode 

se comunicar em inglês e a equipe B apenas em espanhol, tais equipes provavelmente 

enfrentarão bastante dificuldade de comunicação, já que precisarão aprender um novo idioma 

em curto prazo. 

No entanto, se a equipe A também conhece a língua espanhola, embora apenas em 

termos de leitura e escrita, as equipes podem estabelecer comunicação com relativa facilidade 

através de chat e e-mail. Nessa situação, a viabilidade da comunicação é então definida pela 

disponibilidade das equipes em termos de fuso-horário e horário de trabalho, já que chat exige 

que as equipes estejam conectadas no mesmo instante, ao contrário de e-mail. 
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4.6 Avaliação do Desempenho das Equipes 

 

Após a implementação dos módulos do projeto e sua integração, as equipes devem ser 

avaliadas em relação ao seu desempenho técnico e não-técnico. Esta etapa é conhecida como 

Avaliação do Desempenho das Equipes, que deve qualificar a performance das equipes 

alocadas, tanto em termos técnicos, verificando se o trabalho que lhes foi designado foi 

realizado adequadamente (reputação), quanto em termos não-técnicos, avaliando como se 

sucedeu o relacionamento entre as equipes (afinidade). Isso é feito por meio da aplicação de 

questionários destinados às equipes e ao gerente de projeto. 

Além disso, os requisitos técnicos definidos para os módulos durante a fase de 

Avaliação Técnica também são avaliados, a fim de verificar a existência de diferenças entre o 

que foi planejado e o que foi efetivamente utilizado. Por exemplo, o arquiteto do projeto  pode 

ter definido uma determinada tecnologia para ser empregada no desenvolvimento de um 

módulo e a equipe responsável por desenvolver o módulo pode ter sentido a necessidade de 

utilizar outra tecnologia. O framework deve manter um histórico das tecnologias empregadas 

para facilitar o trabalho dos desenvolvedores quando da integração dos módulos 

desenvolvidos. 

Com base nessa avaliação, a informação de feedback é derivada para refinar as 

caracterizações técnicas e não-técnicas das equipes participantes e caracterização técnica dos 

módulos, a fim de melhorar a qualidade das recomendações geradas pelo framework em 

projetos futuros da mesma ou diferentes LPS. 

 

4.7 Considerações Finais 

 

Um aspecto interessante do framework descrito é a independência entre as quatro fases 

que o compõe. Levando em conta que os artefatos de entrada e saída das fases são claramente 

definidos é possível a mudança, por exemplo, das técnicas e algoritmos empregados em 

qualquer uma delas, sem causar impacto nas demais.  

Ao adotar o conceito de framework, a abordagem pode ser vista como uma orientação 

estruturante do processo de alocação de equipes, que pode ser instanciada e personalizada 

para cada projeto de LPS no contexto de DDS, bem como para qualquer projeto de 

desenvolvimento. O intuito é proporcionar ao gerente de projetos uma metodologia que possa 

influenciar na comunicação entre equipes e gerar soluções que sejam em média melhores que 

uma escolha aleatória ou baseada apenas na experiência dos gerentes de projetos. 
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Neste capítulo foi apresentada a visão geral do framework ao qual a abordagem 

proposta neste trabalho se integra, onde foram vistas cada uma de suas fases e seus 

respectivos artefatos de entrada e saída. O framework gera diferentes tipos de recomendações 

que podem ser refinadas pelo gerente de projetos para atender as necessidades específicas de 

cada projeto.  

O objetivo desta dissertação é propor uma abordagem Ontológica, para a etapa de 

avaliação técnica das equipes e fornecer um estudo comparativo entre esta abordagem e outra 

instanciação para a mesma etapa utilizando lógica fuzzy, proposta em Santos (2010). 
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Capítulo 5 
 

Abordagem para Recomendação de Equipes Qualificadas 
 

Este capítulo apresenta e detalha a instanciação baseada em ontologias de uma 

abordagem de recomendação de equipes para desenvolvimento distribuído de software 

baseado em atributos técnicos (SANTOS, 2010). Esta abordagem faz parte do framework de 

recomendações para alocação de equipes distribuídas para projetos de Linha de Produtos de 

Software (PEREIRA et al., 2010). Inicialmente, este capítulo fornece uma visão geral da 

abordagem proposta em Santos (2010), de onde são derivadas as definições das etapas, os 

questionários e as equações. Em seguida, a ontologia proposta neste trabalho será abordada 

contemplando suas descrições e sua estrutura. Vale ressaltar que, em sua proposta inicial, 

Santos (2010) instancia a referida abordagem utilizando lógica fuzzy. Como diferencial, aqui 

se propõe a instanciação baseada em ontologias da mesma abordagem. 

O objetivo final da abordagem proposta é apoiar o gerente de projetos a selecionar as 

equipes mais adequadas dentre um conjunto de equipes identificadas como tecnicamente 

qualificadas para implementar os módulos de software de um projeto. 

Para que as recomendações sejam geradas são necessárias quatro etapas principais que 

podem ser vistas na figura 13. Essa figura representa a etapa de Avaliação Técnica do 

framework visto na figura 9. 

 

Figura 13 – Etapas da recomendação técnica de equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Santos (2010). 
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A etapa de Descrição dos Módulos recebe como entrada um conjunto de módulos de 

software a ser desenvolvido em um projeto. Os módulos gerados são descritos de acordo com 

as tecnologias necessárias para implementá-los. Depois que o levantamento dessas 

tecnologias é estabelecido, um conjunto de artefatos definido como tabelas de 

implementação, sendo uma tabela por módulo, é criado. Essas tabelas de implementação são 

usadas como entrada para a próxima etapa, Descrição Técnica das Equipes.  

Conhecidas as tecnologias necessárias para implementar os módulos de software, o 

gerente de projetos está apto para reunir informações das equipes no que diz respeito aos seus 

conhecimentos nas tecnologias identificadas, caracterizando assim a etapa de Descrição 

Técnica das Equipes. Esta etapa recebe como entrada as tabelas de implementação, e 

informações das equipes, caso possua, sobre o desempenho na implementação de módulos 

anteriores que a equipe tenha desenvolvido. Depois que o conhecimento das equipes nas 

tecnologias a serem implementantadas é estabelecido, um conjunto de artefatos definido como 

habilidades técnicas das equipes, sendo uma descrição por equipe, é criado. Esse artefato 

habilidades técnicas das equipes, é usado como entrada para a próxima etapa, Avaliação 

Técnica das Equipes. 

Conhecidos os módulos, as tecnologias necessárias para implementá-los, as equipes e 

seus níveis de conhecimento nessas tecnologias, o gerente de projetos deve definir um 

conjunto de regras que irão conduzir a forma como a seleção de equipes deve ser feita, 

caracterizando assim a etapa de Definição de Políticas de Seleção. Essas regras podem ser 

definidas com diferentes propósitos: a) selecionar equipes mais experientes; b) selecionar 

equipes que possuem nível de conhecimento mais próximo do conhecimento exigido pelas 

tecnologias identificadas nos módulos; c) ou selecionar equipes que possuem o nível de 

conhecimento mais baixo, caso o objetivo do gerente de projetos seja prover treinamento para 

as equipes. Além destas, o gerente de projetos também pode definir outras políticas que se 

adequem as necessidades específicas de cada projeto a ser implementado. 

Neste ponto, a avaliação técnica das equipes de desenvolvimento e dos módulos de 

software pode ser realizada, caracterizando a fase de Avaliação Técnica das Equipes, que 

recebe como entrada os artefatos produzidos nas etapas anteriores. O processo de avaliação 

cruza as informações das equipes e dos módulos, de acordo com a política de seleção adotada, 

determinando quais equipes são adequadas para o desenvolvimento de cada módulo 

identificado. Depois dessa avaliação, o artefato final definido como Mapeamento Equipes x 

Módulos é produzido, apresentando uma lista com as equipes mais adequadas tecnicamente 

para implementar os módulos de software de um projeto, bem como o nível de adequabilidade 
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referente a essas equipes. 

O artefato final Mapeamento Equipes x Módulos permite ao gerente de projetos, 

considerando a política de seleção adotada, selecionar com maior segurança as equipes que 

possuem melhor adequabilidade técnica em relação a cada módulo de software do projeto a 

ser desenvolvido, e, assim, conseguir atingir as necessidades finais do projeto. 

No contexto do presente trabalho, um projeto de software é formado por um conjunto 

de módulos de software, que podem ser desenvolvidos por um conjunto de equipes candidatas 

distribuídas globalmente. Para representar os projetos, seus módulos e as equipes candidatas, 

a ontologia proposta adota as classes denominadas Projeto, Módulo e Equipe, 

respectivamente. Na figura 14, a propriedade de objetos denominada compostoDe representa a 

relação entre projetos e módulos, indicando que um projeto de software é composto de 

diversos módulos de software, enquanto que a propriedade de objetos denominada 

temCandidata representa a relação entre projetos e equipes, indicando que um projeto de 

software tem equipes candidatas a implementar os módulos de software. Nos mapas 

conceituais utilizados para sintetizar e representar as etapas, as elipses, setas e parênteses 

representam, respectivamente, as classes, as propriedades de objetos e propriedades de dados. 

 

Figura 14 – Mapa Conceitual de um Projeto de Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Um projeto de software é caracterizado ainda por adotar políticas de seleção de 

equipes, que baseadas em diferentes critérios podem recomendar equipes diferentes para cada 

um dos módulos a serem implementados. As políticas de seleção, por sua vez, apresentam 

ponto de corte, que estabelecem um valor de nível de adequabilidade permitido para que as 

equipes sejam consideradas adequadas a implementar os módulos de software. Para 

representar os projetos, suas políticas e os pontos de corte, a ontologia proposta adota as 
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classes denominadas Projeto, Politica e Ponto de Corte. Na figura 15, a propriedade de 

objetos denominada adota representa a relação entre projetos e políticas a serem adotadas, 

indicando que um projeto de software é composto de diversas políticas de seleção de acordo 

com as necessidades específicas do projeto enquanto que a propriedade de objetos 

temPontoDeCorte representa a relação entre projetos e pontos de corte, indicando que um 

projeto de software apresenta pontos de corte para cada uma das políticas a serem adotadas. 

 

Figura 15 – Mapa conceitual das classes projeto, politica e ponto de corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Considerando ainda o trabalho proposto, dois tipos de recomendações distintas são 

providas pela ontologia para a seleção de equipes adequadas a implementar módulos de 

software. O primeiro tipo de recomendação, representado pela classe denominada 

Recomendacao, é caracterizado por avaliar as equipes em relação aos módulos e suas 

tecnologias com o intuito de identificar equipes consideradas adequadas para a 

implementação destes módulos de software. 

O segundo tipo de recomendação, representado pela classe denominada 

RecomendacoFinal, é caracterizada por selecionar as equipes adequadas a implementar o 

módulo de software baseado em um ponto de corte. Para representar os projetos, e suas 

recomendações, a ontologia proposta adota as classes denominadas Projeto, Recomendação e 

Recomendação Final.  

Na figura 16, as propriedades de objetos denominadas temRecomendacao e 

temRecomendaçãoFinal representam as relações entre projetos e suas recomendações, 

indicando que um projeto de software é composto de diversas recomendações. A Figura 17 é 

caracterizada por representar a ontologia de forma completa utilizando esses mapas 

conceituais através da ferramenta utilizada para modelar a ontologia. 
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Figura 16 – Mapa conceitual das classes projeto, recomendação e recomendação Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 17 – Mapa conceitual da abordagem ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

As subseções seguintes explicam com mais detalhes cada etapa da abordagem 

proposta da recomendação de equipes qualificadas, incluindo as classes, propriedades de 

objetos e dados, bem como os axiomas da ontologia proposta. 
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5.1 Descrição dos Módulos 

 

A avaliação técnica, etapa final da recomendação, necessita de informações dos 

módulos de software, como um dos dados requeridos para ser realizada. No que diz respeito 

às informações dos módulos, etapa definida como Descrição dos Módulos,  é necessário obter 

uma tabela das tecnologias necessárias para implementá-los e que as equipes devem conhecer 

para conseguir desenvolvê-los. O objetivo desta fase é levantar as tecnologias requeridas para 

implementação dos módulos, bem como os seus respectivos níveis de complexidade 

necessários. A tabela que compreende essas informações é o artefato conhecido como Tabela 

de Implementação, onde as colunas representam o nível de complexidade requerida pelas 

células contendo as tecnologias ou conhecimento de domínios necessários. Um exemplo dessa 

tabela pode ser visto na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Tabela de Implementação 

Baixo Médio Alto 

Eclipse Hibernate JSF 

Java  
 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

O número de níveis e os termos usados para descrever o nível de complexidade 

tecnológica podem ser redefinidos pelo gerente de projeto como ele julgar necessário e 

suficiente. Os termos utilizados para a caracterização dos módulos são: Baixo, Médio e Alto, e a 

configuração padrão desses conjuntos é dada por singletons como apresentado na figura 18. 

 

Figura 18 – Conjunto de representação dos módulos de software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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O padrão singletons foi adotado porque o nível de complexidade não é calculado pela 

abordagem proposta, e, nesse caso, cada tecnologia estará sempre associada a apenas um 

termo e sempre pertencerá inteiramente a esse conjunto (SANTOS, 2010). Nesse caso, os 

valores referentes aos termos Baixo (0.3), Médio (0.6) e Alto (0.875) são calculados pela 

média do valor estipulado como limite inferior e superior para cada termo, por exemplo, para 

o termo baixo o seu limite inferior é 0.15 e o limite superior 0.45, logo a sua média é 0.3. Se o 

gerente de projetos sentir necessidade de aumentar ou diminuir a quantidade de termos para 

representar a complexidade dos módulos, é recomendado utilizar o mesmo padrão fazendo a 

média do valor estipulado como mínimo e máximo para o termo. Vale ressaltar que a 

abordagem ontológica proposta é uma simplificação da abordagem utilizando lógica fuzzy 

apresentada em Santos (2010), representando assim, o ponto médio das adequabilidades 

sugeridas por essa abordagem. 

Uma tabela de implementação deve ser construída para cada módulo identificado no 

projeto a ser implementado. Alguns módulos do projeto podem ser reutilizados para criar 

novos módulos em futuras iterações do projeto. Consequentemente, as equipes precisam 

conhecer, além das tecnologias necessárias para implementar o módulo na iteração atual, 

aquelas que já foram utilizadas para implementar o módulo na iteração anterior. 

As tabelas de implementação geradas representam a saída da etapa de Descrição de 

Módulos, e servem como entrada para as etapas de Descrição técnica das equipes e Avaliação 

técnica das equipes. 

Como observado na figura 19, na abordagem ontológica proposta, as tabelas de 

implementação são representadas por indivíduos das classes Modulo, Requisito e Tecnologia, 

relacionados através das propriedades de objetos temRequisito e naTecnologia. 

Por um lado, a propriedade temRequisito associa um dado módulo m a um 

determinado requisito r, que, através de sua propriedade de dados requisitoTermo, sinaliza o 

nível de complexidade n requerido, cujos valores por default são “Baixo”, “Medio” e 

“Alto”. 

Por outro lado, a propriedade naTecnologia associa o requisito r a uma dada 

tecnologia t. Portanto, conjuntamente, tais classes e propriedades representam que o módulo 

m possui o requisito r na tecnologia t, com nível de complexidade n. Essa representação pode 

ser vista pelo mapa conceitual sintetizado na figura 19, e pela sua representação na ferramenta 

na figura 20. 
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Figura 19 – Mapa conceitual da classe Modulo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 20 – Representação da classe Requisito na abordagem ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

5.2 Descrição Técnica das Equipes 

 

Depois de conhecidas às tabelas de implementação, entrada para a etapa de Descrição 

técnica das equipes, é necessário coletar as informações das equipes em relação às 

tecnologias e domínios identificados pelos módulos. São elaborados então questionários para 

coletar esses dados, sendo um por módulo. Estes questionários são respondidos pelos 

membros das equipes de desenvolvimento, candidatas a implementar os módulos de software 

do projeto, como pode ser visto na figura 21. 

Uma vez que esses dados são coletados através desses questionários, a habilidade que 

cada equipe possui em uma determinada tecnologia pode ser mensurada e representada por 

um número entre zero e um, representando a habilidade técnica estimada (conhecimento que 

uma equipe apresenta em alguma tecnologia). O questionário completo pode ser visto no 

Apêndice A. 
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Figura 21 – Exemplo de questionário 

Seção 1.01 Conhecimento:JAVA 
Conhecimento e familiaridade na utilização da linguagem Java 

Há quantos anos você desenvolve projetos em JAVA?  
( ) Nenhum 
( ) 1-3  
( ) 3-5  
( ) 5-7  
( ) 7-9  
( ) 9 ou mais. 

Quantos projetos você desenvolveu utilizando a linguagem JAVA? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5  
( ) 5-10  
( ) 10-15  
( ) 15-20  
( ) 20-25  
( ) 25-30  
( ) 30 ou mais. 

Quais dessas certificações você possui em JAVA? 
( ) SCJA 
( ) SCJP  
( ) SCJD  
( ) SCWCD 
( ) SCBCD  
( ) SCDWJC  
( ) SCEA  
( ) SMAD 

Seção 1.02 Conhecimento: Eclipse 
Conhecimento e familiaridade na utilização da IDE Eclipse para JAVA 
Há quantos anos você trabalha com o Eclipse? 
( ) Nenhum 
( ) 1-3 
( ) 3-5 
( ) 5-7 
( ) 7-9 
( )9 ou mais. 
Quantos projetos você desenvolveu utilizando Eclipse? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5 
( ) 5-10 
( ) 10-15 
( ) 15-20 
( )20-25 
( )25-30 
( )30ou mais. 

Fonte: Santos (2010). 

 
O questionário exemplo apresentado contempla informação a cerca de duas 

tecnologias: linguagem de programação Java e ferramenta Eclipse, uma IDE para Java. Para 

cada tecnologia identificada no questionário, até três dados devem ser coletados: anos de 

experiência, número de projetos desenvolvidos e número de títulos (títulos podem ser 

certificações ou especializações) (SOUSA, 2010). Todos estes dados são relativos a cada 

tecnologia apresentada no questionário, sendo levantados para cada uma das tecnologias 
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identificadas nas tabelas de implementação dos módulos de software. O gerente de projetos 

pode definir os intervalos e o número de níveis utilizados para representar as respostas. 

Algumas perguntas podem não ter níveis definidos para as respostas, sendo possível que os 

membros das equipes preencham esses campos, por exemplo, escrevendo certificações que 

possuem em alguma tecnologia. 

Como pode ser visto na pesquisa feita em Santos (2010) e Shanteau et al (2002), em geral, 

os anos de experiência em uma dada tecnologia, bem como os títulos e certificados obtidos nesta 

tecnologia são utilizados para avaliar se o indivíduo é um especialista em determinado domínio. 

Weiss et al (2006) explica que um fator importante que determina se alguém é um especialista em 

um determinado domínio é a sua capacidade de discriminação, tido como a capacidade de 

identificar diferenças sutis em contextos similares. Contudo, essa capacidade de discriminação só 

pode ser obtida através da observação de eventos passados, uma vez que é tipicamente um dado 

empírico. No entanto, é possível inferir até certo grau, a capacidade de discriminação de uma 

pessoa através do número de projetos que tenha participado. 

Uma vez que a capacidade de discriminação é adquirida através da participação em 

diversos projetos diferentes, mas com contextos similares, quanto mais alguém participa de 

projetos, maior é a probabilidade de que tenha presenciado domínios com pequenas diferenças, 

aumentando assim sua capacidade de discriminação (SOUSA, 2010). Desse modo, os atributos 

técnicos anos de experiência, número de projetos desenvolvidos e número de títulos foram 

definidos baseando-se nas necessidades específicas da abordagem proposta e na discussão 

proposta em alguns trabalhos tanto de recomendação de especialistas como de seleção ou 

alocação de recursos humanos (SHANTEAU et al., 2002); (WEISS et al., 2006); (PETRY, 

2007); (BARRETO, 2005); (SILVA, 2007); (CALLEGARI et al., 2009); (KAGDI et al., 2008); 

(DUGGAN et al., 2004); (COLLOFELLO et al., 1998); (RUSKOVA, 2002); (SOUSA, 2010). 

Como pode ser observado na figura 22, na abordagem ontológica proposta, as equipes 

são representadas por indivíduos das classes Equipe, Pessoa, e Tecnologia, relacionados através 

das propriedades de objetos possuiPessoa, temExperiencia, temProjetos, e pela propriedade de 

dados temCertificacao. A propriedade possuiPessoa associa um dado membro m a uma 

determinada equipe e, que através de sua propriedade de dados temCertificacao e suas 

propriedades de objetos temExperiencia e temProjetos associa um dado membro m a uma 

determinada tecnologia t. Portanto, conjuntamente, tais classes e propriedades representam que 

a equipe e possui membro m com certificações, títulos e projetos  na tecnologia t. Essa 

representação pode ser vista pelo mapa conceitual sintetizado, na figura 22 e pela sua 

representação na ferramenta, nas Figuras 23 e 24, respectivamente. 
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Figura 22 – Mapa conceitual da classe Equipe 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 23 – Representação da classe Equipe na abordagem ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 24 – Representação da classe Pessoa na abordagem ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

As propriedades temExperiencia e temProjetos possuem subpropriedades que 

representam, respectivamente, os anos de experiência de um membro m em uma data 
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tecnologia t e o número de projetos desenvolvidos de um membro m em uma dada tecnologia 

t. Essas representações podem ser vistas pela sua representações na ferramenta  na Figura 25. 

 

Figura 25 – Representação das Propriedades temExperiencia e temProjetos na abordagem ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

5.3 Definição de Políticas de Seleção 

 

Depois de conhecidas as tabelas de implementação e as habilidades técnicas das 

equipes, é necessário definir uma política que será responsável por selecionar as equipes que 

são aptas a implementar os módulos de software identificados no projeto a ser implementado. 

De acordo com as necessidades do projeto, políticas diferentes podem ser 

selecionadas, variando assim a maneira como essas equipes são selecionadas. Caso um 

projeto sofra um atraso, por exemplo, selecionar as equipes mais qualificadas para 

implementar os módulos pode ser uma boa opção, viabilizando assim um tempo menor para 

desenvolvê-los. Porém, selecionar a melhor equipe nem sempre é a escolha ideal, visto que 

selecioná-la pode acarretar em desperdício de conhecimento e custo mais elevado, caso o 

nível de complexidade técnica exigida pelo módulo seja muito inferior às habilidades da 

equipe escolhida. Sendo assim, é importante selecionar uma política que tente aproximar os 

níveis de conhecimento requeridos pelos módulos e os níveis de complexidade técnica 

apresentados pelas equipes de forma a evitar esse desperdício de conhecimento e reduzir os 

custos que seriam elevados nesse caso. 

A maneira de definir essas políticas de seleção é determinada pelas necessidades 

específicas do projeto e o contexto que ele está inserido de uma maneira que os gerentes de 

projetos estejam capacitados a alterá-las de acordo com essas necessidades, além de criar 
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novas políticas que sejam adequadas a cada projeto a ser implementado.  

As políticas de seleção são representadas com uma estrutura de tabelas, conforme 

exemplificado na tabela 3, onde as linhas representam as habilidades técnicas das equipes e as 

colunas representam os níveis de complexidade esperado para o desenvolvimento de uma 

tecnologia do módulo de software do projeto de LPS.  

O gerente de projetos deve ser capaz também de definir um ponto de corte em cada 

projeto, que será responsável por considerar apenas equipes que estão acima deste ponto 

como adequadas para a implementação dos módulos de software do projeto a ser 

implementado. 

A política de seleção pode ser compreendida como uma tabela de regras de condições 

do tipo IF-THEN, que relacionam os termos das linhas e colunas, definindo regras que 

produzem os resultados, representados nas células correspondentes. Perceba que o número de 

regras que uma política possui é equivalente ao número de linhas multiplicado pelo número 

de colunas. No exemplo da tabela 3 são geradas 12 (4x3) regras. 

 

Tabela 3 – Exemplo de política de seleção 

 Complexidade de tecnologia dos módulos 

Baixo Médio Alto 

H
a

b
il

id
a

d
e 

T
éc

n
ic

a
 d

a
s 

eq
u

ip
es

 

Nenhum Alto Médio Baixo 

Baixo Alto Alto Médio 

Médio Médio Alto Alto 

Alto Baixo Médio Alto 

Fonte: Santos (2010). 

 

Um pequeno conjunto de regras representado através de condições IF-THEN pode ser 

visto como: 

IF Complexidade de tecnologia dos módulos IS Médio AND Habilidade Técnica das 

equipes IS Nenhum THEN Adequabilidade IS Médio. 

IF Complexidade de tecnologia dos módulos IS Médio AND Habilidade Técnica das 

equipes IS Baixo THEN Adequabilidade IS Alto. 

IF Complexidade de tecnologia dos módulos IS Médio AND Habilidade Técnica das 

equipes IS Medio THEN Adequabilidade IS Alto. 

IF Complexidade de tecnologia dos módulos IS Médio AND Habilidade Técnica das 

equipes IS Alto THEN Adequabilidade IS Médio. 
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Cada vez que dados de equipes são cruzados com os dados dos módulos de software, 

uma regra da tabela é acionada e essas regras são variantes de acordo com a política utilizada. 

As regras são definidas de forma a corresponder às políticas que podem ser adotadas 

durante o processo de seleção das equipes. Tomando como base a abordagem de 

recomendação técnica de equipes proposta em Sousa (2010) foram definidas inicialmente 

quatro políticas distintas, criadas a partir de observaçoes e análises apresentadas em outros 

trabalhos da literatura (BARRETO, 2005); (SILVA, 2007); (CALLEGARI et al., 2009); 

(COLLOFELLO et al., 1998). Apesar de contar inicialmente com quatro políticas de seleção, 

que podem ser vistas detalhadamente no Apêndice B, o gerente de projetos deve possuir 

autonomia para criar novas políticas, ou refinar as políticas existentes. Dessa forma, políticas 

não previstas na abordagem, mas adotadas pelas empresas, podem ser representadas e 

utilizadas. As quatro políticas utilizadas inicialmente foram: 

a) Política qualificação equivalente – política que visa selecionar equipes que possuem as 

habilidades técnicas mais próximas dos requisitos necessários para o desenvolvimento dos 

módulos de software; 

b) Política equipes mais hábeis – política que visa selecionar equipes que possuem as 

maiores habilidades técnicas; 

c) Política qualificação mínima – política que visa selecionar equipes que possuam as 

habilidades técnicas mínimas dos requisitos necessários para o desenvolvimento dos 

módulos de software; 

d) Política provisão treinamento – política que visa selecionar as equipes que possuem as 

habilidades técnicas abaixo dos requisitos necessários para o desenvolvimento dos 

módulos de software. 

A abordagem ontológica proposta apresenta as políticas como indivíduos das classes 

Politica e Regra, relacionadas pela propriedade de objeto temRegra, como pode ser visto no 

mapa conceitual sintetizado na figura 26. Observe que uma dada política p deve estar 

associada com um conjunto de regras {r1, r2, ..., rn}, modelando cada uma das células 

presentes na tabela que representa a política de seleção em questão. Por sua vez, as regras são 

modeladas na ontologia usando as propriedades de dados requeridoPorModulo, 

conhecidoPorEquipe e adequabilidade, que representam, respectivamente, o nível de 

complexidade requerido pelo módulo m em uma determinada tecnologia t, o nível de 

conhecimento de uma equipe e em uma determinada tecnologia t, e, consequentemente, a 

adequabilidade técnica da equipe e para implementar o módulo m do ponto de vista da 

tecnologia t avaliada. 
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Figura 26 – Mapa conceitual da Classe Politica 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

A representação das classes Politica e Regra na ferramenta podem ser vistos nas 

figuras 27 e 28, respectivamente. 

 

Figura 27 – Representação da classe Política na abordagem ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 28 – Representação da classe Regra na abordagem ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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5.4 Avaliação Técnica das Equipes 

 

Após aplicar os questionários e coletar os dados que caracterizam tecnicamente as 

equipes em cada uma das tecnologias requeridas, é necessário calcular a habilidade técnica 

que as equipes apresentam para as tecnologias identificadas nas tabelas de implementação. 

Como visto no questionário, Apêndice A, os dados coletados (anos de experiência, número de 

projetos desenvolvidos e número de títulos) podem possuir diferentes representações: valores 

máximos, quantidade de níveis e variação entre níveis para cada tecnologia. Para manter todos 

os dados coletados através dos questionários numa mesma magnitude e também para gerar 

alguma expressividade, estes três dados foram mapeados para conjuntos difusos como pode 

ser visto em Sousa (2010), que utiliza lógica fuzzy para essa mesma abordagem de 

recomendação de equipes técnicas. Sempre que esse valor estiver perto de 0, menor é o grau 

de habilidade técnica, e quanto mais próximo esse valor estiver de 1, maior é o grau de 

habilidade técnica. Uma vez que os valores dos níveis referentes às respostas dos 

questionários foram obtidos, é necessário obter uma forma de calcular a habilidade técnica de 

cada membro de uma equipe em uma determinada tecnologia. Esse valor é calculado através 

de uma média ponderada como apresenta a Equação (1), que sempre resultará também num 

valor entre 0 e 1: 

                                                                   (1) 

Na Equação (1), os termos Ym,t, Pm,t e Tm,t representa respectivamente os anos de 

experiência, o número de projetos desenvolvidos e o número de títulos que um membro m 

apresenta em uma determinada tecnologia em t. Os termos wy, wp e wt são pesos de 

importância, configurados pelo gerente do projeto para cada um destes dados a respeito da 

tecnologia t, tornando possível adequar quais dados serão considerados mais importantes na 

avaliação da habilidade técnica dos membros de uma equipe. 

Como pode ser visto na pesquisa de Shantau et al (2002), o número de títulos é 

reconhecido como o dado menos representativo entre os três. Shanteau também considera a 

capacidade de discriminação (aqui representada pelo número de projetos desenvolvidos), um 

fato crucial, tão importante quanto os anos de experiência (SANTOS, 2010). Então, 

intuitivamente, é recomendável que os pesos para o número de projetos desenvolvidos e anos 

de experiência tenham o mesmo valor e sejam maiores que o peso dos títulos, embora essa 
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não seja uma regra geral, já que estes valores podem variar para cada uma das tecnologias em 

diferentes contextos. Neste trabalho são admitidos como padrão para todas as tecnologias os 

valores wy = 4, wp = 4 e wt = 2. Caso uma tecnologia não possua títulos associados, o valor 

de wt deve passar a ser 0. 

Uma vez estabelecida a Equação (1), é possível calcular a habilidade técnica 

individual (de cada um dos membros da equipe) para cada tecnologia identificada na tabela de 

implementação. Porém, o valor necessário para avaliar a habilidade técnica de uma equipe 

para implementar os módulos de software é a habilidade técnica da equipe e não habilidade 

técnica individual de cada membro. Sendo assim, uma média aritmética dos membros da 

equipe deve ser calculada para obter um valor que represente a habilidade técnica da equipe 

para cada tecnologia, além de utilizar um fator exponencial que representa que cada membro 

adicionado a uma equipe agrega um pouco mais de conhecimento. A Equação (2) retrata esse 

cálculo: 

     ∑                    
                            (2) 

Na Equação (2), também definida em Santos (2010), a expressão que representa a base 

da potência corresponde a média das habilidades técnicas dos membros da equipe, onde o 

dividendo representa a soma das habilidades técnica individuais de cada membro m da equipe 

na tecnologia t e o divisor representa o número de membros n que possuem alguma habilidade 

técnica na tecnologia t. Embora as equipes com mais membros tenham mais pessoas 

compartilhando conhecimento, e, consequentemente, tenham maior chance de obter mais 

conhecimento do que equipes com poucos membros, esta fórmula não descarta equipes com 

poucos membros. Portanto, é possível que uma equipe pequena tenha um maior valor de 

habilidade técnica do que uma equipe com mais membros. Isso depende do grau de 

habilidade técnica de cada membro da equipe, representado pelo fator exponencial, que 

considera que cada membro da equipe agrega um pouco mais de conhecimento para uma 

equipe (SANTOS, 2010). 

Como pode observado na figura 29, na abordagem ontológica proposta, as habilidades 

são representadas por indivíduos das classes Equipe, Habilidade e Tecnologia, relacionados 

através das propriedades de objetos temHabilidade e naTecnologia. Por um lado a 

propriedade temHabilidade associa uma dada equipe e a uma determinada habilidade h, que 

através de sua propriedade de dados habilidade sinaliza o valor numérico n associado. Por 
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outro lado, a propriedade naTecnologia associa uma dada habilidade h a uma determinada 

tecnologia t. Portanto, conjuntamente, tais classes e propriedades representam que a equipe e 

possui habilidade h na tecnologia t. Essa representação pode ser vista pelo mapa conceitual 

sintetizado, na Figura 29 e pela sua representação na ferramenta, na figura 30. 

 

Figura 29 – Mapa conceitual da Classe Habilidade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 30 – Representação da classe Habilidade na abordagem ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Embora o grau de habilidade técnica das equipes seja calculado como sendo um 

número real entre 0 e 1, a ontologia também representa a habilidade técnica usando termos 

vagos como: nenhuma, baixa, média e alta, que passam a representar a habilidade técnica da 

equipe em uma determinada tecnologia. Como pode ser visto na figura 31, essas habilidades 

técnicas e seus respectivos termos são representados através das propriedades de dados 

habilidade e habilidadeTermo, que representam, respectivamente, o conhecimento que uma 

equipe e apresenta em alguma tecnologia t, e o termo que essa habilidade h possui dentro de 

um determinado intervalo. 
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Figura 31 – Mapa conceitual das propriedades de dados da Classe Habilidade 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Conhecidos os módulos, as tecnologias necessárias para implementá-los, as equipes e 

seus níveis de conhecimento nessas tecnologias,bem como a política de seleção a ser adotada, 

é possível realizar a etapa de Avaliação Técnica das Equipes. Nesta etapa, a avaliação gera 

dois tipos de recomendação, realizadas nos seguintes passos: (i) Avaliação das equipes para 

cada módulo de software, identificando as equipes que são adequadas para implementação do 

módulo analisado, (ii) Uma vez estabelecida a lista das equipes habilitadas, aquelas cujas 

adequabilidades estão abaixo do ponto de corte em um dado módulo são eliminadas da lista 

de equipes adequadas para implementar o módulo. Na ontologia proposta, conforme 

introduzido na figura 16, estas duas recomendações são representadas, respectivamente, pelas 

classes Recomendacao e RecomendacaoFinal, cujo detalhamento da modelagem ontológica 

será apresentado a seguir. 

 

5.4.1 Recomendação das Equipes aos Módulos 

 

Para explicar o passo (i), dado um módulo de software m e uma equipe de 

desenvolvimento e, e, levando em consideração que já foi calculado a habilidade técnica da 

equipe e para cada uma das tecnologias t identificadas na tabela de implementação do módulo 

m, é necessário escolher uma tecnologia t identificada na tabela de implementação do módulo 

m, e então calcular a adequabilidade da equipe e em relação a essa tecnologia considerando a 

política de seleção escolhida e representada pela tabela de regras. Considerando o processo de 

cruzamento das informações dos módulos e das equipes na tabela de regras, apenas uma regra 

pode ser acionada. Note que esse cálculo de adequabilidade é referente a apenas uma das 

tecnologias da tabela de implementação e sendo assim, deve ser efetuado para todas as 

tecnologias identificadas na tabela de implementação do módulo. Já que o objetivo final da 

abordagem é apresentar uma lista das equipes mais adequadas para cada módulo, com uma 

métrica estabelecida em termos como “nenhuma”, “baixa”, “média” ou “alta”, referente a um 
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intervalo entre 0 e 1, é necessário que se converta os termos obtidos em números reais outra 

vez. Os valores referentes aos intervalos dos termos são: Baixo (0.3), Médio (0.6) e Alto 

(0.875), sendo obtida pela média da adequabilidade em cada tecnologia do módulo.  

Conforme já sinalizado, as recomendações obtidas nesse passo (i) são representadas na 

abordagem ontológica proposta por indivíduos da classe Recomendacao, introduzida no mapa 

conceitual da figura 16 e detalhada na figura 32. Nesse passo (i), considerando uma dada 

equipe e, um módulo de software m e uma tecnologia t requerida para implementá-lo, o 

propósito de uma recomendação é identificar qual regra da política de seleção deve ser 

adotada. Para representar essa relação entre a recomendação e a política de seleção adotada, a 

equipe, o módulo de software, a tecnologia considerada e a regra de seleção instanciada, cada 

indivíduo da classe Recomendacao possui um conjunto de propriedades de objetos: 

recomendaPolitica, recomendaEquipe, recomendaModulo, recomendaTecnologia e 

recomendaRegra. Conjuntamente, essas propriedades de objetos representam 

respectivamente, a política de seleção adotada no projeto, a equipe que está sendo avaliada, o 

módulo que está sendo avaliado, a tecnologia requerida para implementá-lo, e, por fim, a 

regra da política que deve ser acionada. O mapa conceitual da figura 32 representa a 

recomendação realizada nesse passo (i). 

 

Figura 32 – Mapa conceitual da Classe Recomendação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Observe que as propriedades de objeto recomendaPolitica, recomendaEquipe, 

recomendaModulo e recomendaTecnologia podem ser derivadas a partir das informações já 

presentes na ontologia, relativas a descrição dos módulos e suas tecnologias requeridas, das 

descrições das equipes e da própria indicação da política adotada no projeto. Diferentemente, 

a propriedade de objeto recomendaRegra deve ser inferida a partir da política, equipe, módulo 

e tecnologia associadas. Nesse ponto, a inferência da regra indicada por cada recomendação é 

feita pelo axioma representado na figura 33. Para inferir a regra da política de seleção a ser 

acionada, é preciso identificar: a) a política po adotada pelo projeto pr; b) o nível de 

complexidade vreq requerido pelo módulo m na tecnologia t; c) o nível de habilidade vh da 

equipe e na tecnologia t. 

 

Figura 33 – Axioma para recomendar Regra 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

No axioma da figura 33, observe que a política po adotada no projeto pr é inferida, de 

forma direta, avaliando a propriedade adota(?pr, ?po), modelada no mapa conceitual ilustrado 

na figura 15. 

Para identificar o nível de complexidade vreq requerido pelo módulo m na tecnologia 

t, o axioma avalia algumas propriedades de objetos e dados. Incialmente, as propriedades 

temRequisito(?m, ?req) e naTecnologia(?req, ?t) identificam um determinado requisito req, 

que representa o fato do módulo m requerer a tecnologia t. Em seguida, considerando o 

requisito req, a propriedade de dados requisitoTermo(?req, ?vreq) identifica o nível de 

complexidade vreq, requerido pelo módulo m na tecnologia t. 

Agora, para identificar o nível de habilidade vh da equipe e na tecnologia t, o axioma 

também considera algumas propriedades de objetos e dados, modeladas nos mapas 

conceituais mostrados nas figuras 29 e 31, respectivamente. Em primeiro lugar, as 

propriedades temHabilidade(?e, ?h) e naTecnologia(?h, ?t) identificam uma determinada 

habilidade h, que representa o fato da equipe e possuir conhecimento na tecnologia t. Então, 

Equipe(?e), Habilidade(?h), Modulo(?m), Politica(?po), Projeto(?pr), Recomendacao(?re), 
Regra(?r), Requisito(?req), Tecnologia(?t), adota(?pr, ?po), naTecnologia(?h, ?t), 

naTecnologia(?req, ?t), recomendaEquipe(?re, ?e), recomendaModulo(?re, ?m), 
recomendaPolitica(?re, ?po), recomendaTecnologia(?re, ?t), temHabilidade(?e, ?h), 
temRecomendacao(?pr, ?re), temRegra(?po, ?r), temRequisito(?m, ?req), 
conhecidoPorEquipe(?r, ?vh), habilidadeTermo(?h, ?vh), requeridoPorModulo(?r, ?vreq), 

requisitoTermo(?req, ?vreq) -> recomendaRegra(?re, ?r) 
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considerando a habilidade h, a propriedade de dados habilidadeTermo(?h, ?vh) identifica o 

nível de habilidade vh da equipe e na tecnologia t. 

Neste ponto, conhecendo a política po a ser adotada, o nivel de complexidade vreq 

requerido pelo módulo na tecnologia avaliada e o nível de habilidade vh da equipe nesta 

mesma tecnologia, o axioma pode inferir a regra r a ser adotada, avaliando as propriedades de 

dados temRegra(?po, ?r), requeridoPorModulo(?r, ?vreq) e conhecidoPorEquipe(?r, ?vh), 

modeladas no mapa conceitual ilustrado da figura 26. 

Por fim, tendo identificado a regra r a ser adotada, o axioma infere a propriedade de 

objeto recomendaRegra(?re, ?r), representando que a recomendação re deve adotar a regra r, 

que, por sua vez, representa em sua propriedade de dados adequabilidade, o nível de 

adequabilidade do conhecimento da equipe avaliada em relação ao nível de complexida 

requerido da tecnologia em questão.  

Através da utilização de um número real, é possível ordenar as equipes pelo seu nível 

de adequabilidade calculado. Este processo para descobrir o valor real da adequabilidade foi 

realizado apenas para uma tecnologia t contida na tabela de implementação do módulo e deve 

então ser realizado para cada uma das tecnologias identificadas. Assim que todos os valores 

de adequabilidade real para todas as tecnologias contidas na tabela de implementação do 

módulo forem calculadas, estas são somadas e divididas pelo número de tecnologias da tabela, 

como pode ser visto na Fórmula (3): 

       ∑                                 (3) 

Na Equação (3), o termo n é o número de tecnologias contidas na tabela de 

implementação do módulo e         é a habilidade técnica da equipe E na tecnologia t. Essa 

média gera um valor real no intervalo de 0 a 1, que representa a adequabilidade técnica da 

equipe em relação à implementação de um módulo de software analisado. Esse processo é 

repetido para descobrir a adequabilidade técnica de cada equipe para implementar cada 

módulo de software. Quando isso ocorrer, é gerada a primeira versão do artefato de saída da 

abordagem, denominado Mapeamento equipes x módulos.  

Um exemplo do artefato Mapeamento equipes x módulos pode ser observado na tabela 

4, a seguir. 
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Tabela 4 – Primeira versão do Mapeamento equipes x módulos 

MODULO 0 MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 

EQUIPE 1 0,7166 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 1 0,6375 

EQUIPE 2 0,7527 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 2 0,7375 

EQUIPE 3 0,7527 EQUIPE 3 0,7375 EQUIPE 3 0,7375 EQUIPE 3 0,7375 

EQUIPE 4 0,487 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 4 0,7833 

EQUIPE 5 0,7527 EQUIPE 5 0,7375 EQUIPE 5 0,056 EQUIPE 5 0,375 

EQUIPE 6 0,7194 EQUIPE 6 0,6875 EQUIPE 6 0,6875 EQUIPE 6 0,6875 

EQUIPE 7 0,7527 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 7 0,7375 

EQUIPE 8 0,75 EQUIPE 8 0,7333 EQUIPE 8 0,7333 EQUIPE 8 0,6875 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Observe que este artefato representa, para cada módulo de software, todas as equipes 

candidatas ordenadas pelo valor de adequabilidade técnica calculada, caracterizado por 

representar na abordagem ontológica, a Recomendação Final, etapa que consolida as possíveis 

equipes candidatas a implementar os módulos de software de um projeto. Os valores vão 

variar de acordo com a política utilizada. Na ontologia proposta, a recomendação final é 

baseada em indivíduos do tipo RecomendacaoFinal, cujo mapa conceitual é apresentado na 

figura 34, caracterizada por possuir as propriedades de objetos recomendaModulo, 

recomendaEquipe, recomendaPolitica e as propriedades de dados valorAdequabilidade, 

termoAdequabilidade e adequadaAoPontoDeCorte que representam respectivamente, o 

módulo a ser implementado, a equipe que está sendo avaliada como possível candidata, a 

política que foi selecionada, o valor númérico e  o termo de adequabilidade da equipe em 

relação ao módulo a ser implementado. 

 

Figura 34 – Mapa conceitual da Classe Recomendação Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Como citado anteriormente, depois de calculada a habilidade técnica individual de 

cada um dos membros da equipe através da Equação (1) e a habilidade técnica da equipe 

através da Equação (2), esses valores de adequabilidade numérica foram convertidos para 

termos vagos através de axiomas para que fosse possível determinar a adequabilidade final 

das equipes, como pode ser visto na figura 35. Observe mais uma vez que, as propriedades de 

objeto recomendaPolitica, recomendaEquipe e recomendaModulo podem ser derivadas a 

partir das informações já presentes na ontologia, relativas a descrição dos módulos, das 

descrições das equipes e da política adotada no projeto. Nesse ponto, a inferência do termo de 

adequabilidade referente ao valor de adequabilidade é feita pelo axioma representado na 

figura 35. Para inferir o termo de adequabilidade é preciso identificar: (i) a política po adotada 

pelo projeto pr; (ii) o valor de adequabilidade rf  da equipe e no módulo m. 

 

Figura 35 – Axioma para representara Adequabilidade Final Nenhuma 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

No axioma da figura 35, observe que o termo de adequabilidade rf adotada no projeto 

pr é inferida, de forma direta, avaliando a propriedade valorAdequabilidade(?rf, ?v), 

modelada no mapa conceitual ilustrado na figura 34. 

Para identificar o termo de adequabilidade rf de uma equipe e na tecnologia t, no 

módulo m e na política po, o axioma avalia algumas propriedades de objetos e dados, 

modeladas no mapa conceitual da figura 34. Incialmente, as propriedades 

recomendaEquipe(?rf, ?e), recomendaModulo(?rf, ?m) e recomendaPolitica(?rf, ?po) 

identificam um determinada equipe e, um determinado módulo m e uma determinada política 

que representam o valor de adequabilidade v de um equipe e  em implementar um módulo m 

utilizando uma política po. Em seguida, considerando a propriedade de dados 

valorAdequabilidade(?rf, ?v), identifica o termo de adequabilidade rf, requerido pela equipe 

e, no módulo m. Por fim, o axioma infere esse termo através de uma analíse comparativa entre 

o valor da adequabilidade rf e o limite de faixa estipulado para cada um dos termos vagos. 

Para o axioma da figura 35, o termo vago é “Nenhuma”. Para que uma equipe possua esse 

termo de adequabilidade é necessário que o valor da adequabilidade seja maior ou igual a 0.0 

Equipe(?e), Modulo(?m), Politica(?po), Projeto(?pr), RecomendacaoFinal(?rf), 

recomendaEquipe(?rf, ?e), recomendaModulo(?rf, ?m), recomendaPolitica(?rf, ?po), 

temRecomendacao(?pr, ?rf), valorAdequabilidade(?rf, ?v), greaterThanOrEqual(?v, 0.0f), 

lessThan(?v, 0.15f) -> termoAdequabilidade(?rf, "Nenhuma") 
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e menor que 0.15. 

Os axiomas dos termos de adequabilidades, Baixa, Média e Alta, podem ser vistos nas 

figuras 36, 37 e 38, respectivamente, de acordo com os valores utilizados para as faixas de 

valores. 

 

Figura 36 – Axioma para representar a Adequabilidade Final Baixa 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 37 – Axioma para representar a Adequabilidade Final Média 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 38 – Axioma para representar a Adequabilidade Final Alta 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

5.4.2 Aplicação do Ponto de Corte 

 

Com o intuito de filtrar as equipes, que por ventura possuem um nível de 

adequabilidade muito baixo, deve ser utilizado o ponto de corte definido na etapa de 

Definição de políticas de seleção. Essa operação consiste simplesmente em eliminar aquelas 

equipes que não atingem o ponto de corte. Essa operação gera a segunda e última versão do 

Mapeamento Equipes x módulos, que consiste na mesma tabela anterior com exceção das 

equipes que não atingiram o ponto de corte. 

Equipe(?e), Modulo(?m), Politica(?po), Projeto(?pr), RecomendacaoFinal(?rf), 

recomendaEquipe(?rf, ?e), recomendaModulo(?rf, ?m), recomendaPolitica(?rf, ?po), 

temRecomendacao(?pr, ?rf), valorAdequabilidade(?rf, ?v), greaterThanOrEqual(?v, 0.75f), 

lessThan(?v, 1.0f) -> termoAdequabilidade(?rf, "Alta”) 

Equipe(?e), Modulo(?m), Politica(?po), Projeto(?pr), RecomendacaoFinal(?rf), 

recomendaEquipe(?rf, ?e), recomendaModulo(?rf, ?m), recomendaPolitica(?rf, ?po), 

temRecomendacao(?pr, ?rf), valorAdequabilidade(?rf, ?v), greaterThanOrEqual(?v, 0.15f), 

lessThan(?v, 0.45f) -> termoAdequabilidade(?rf, "Baixa") 

Equipe(?e), Modulo(?m), Politica(?po), Projeto(?pr), RecomendacaoFinal(?rf), 

recomendaEquipe(?rf, ?e), recomendaModulo(?rf, ?m), recomendaPolitica(?rf, ?po), 

temRecomendacao(?pr, ?rf), valorAdequabilidade(?rf, ?v), greaterThanOrEqual(?v, 0.45f), 

lessThan(?v, 0.75f) -> termoAdequabilidade(?rf, "Media”) 
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Como pode observado na figura 39, na abordagem ontológica proposta, os pontes de 

cortes são representados por indivíduos das classes Projeto, PontoDeCorte  e Política, 

relacionados através da propriedade de objetos temPontoDeCorte,  naPolitica e a propriedade 

de dados pontoDeCorte. Por um lado, a propriedade temPontoDeCorte associa um dado 

projeto p a um determinado ponto de corte pc, que, através de sua propriedade de dados 

pontoDeCorte, sinaliza o valor n estipulado para determinar se uma equipe está habilitada ou 

não a implementar um determinado módulo de software. Por outro lado, a propriedade 

naPolitica associa o ponto de corte pc a uma dada política po. Portanto, conjuntamente, tais 

classes e propriedades representam que o projeto p possui o ponto de corte pc na política po, 

com valor de ponto de corte n. Essa representação pode ser vista pelo mapa conceitual 

sintetizado, na figura 39 e pela sua representação na ferramenta, na figura 40. 

 

Figura 39 – Mapa conceitual da Classe Ponto de Corte 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 40 – Representação da classe Ponto de Corte na abordagem ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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As propriedades de objeto temPontoDeCorte e naTecnologia e a propriedade de dados 

pontoDeCorte podem ser derivadas a partir das informações já presentes na ontologia, 

relativas a descrição da política adotada no projeto. Nesse ponto, a inferência do valor da 

adequabilidade em relação a um ponto de corte é feita pelo axioma representado na figura 41. 

Para inferir se o valor de adequabilidade é adequada em relação ao ponto de corte é preciso 

identificar: a) a política po adotada pelo projeto pr; b) o valor de adequabilidade rf da equipe 

e no módulo m; c) o valor do ponto de corte vpc adotada na política po. 

 

Figura 41 – Axioma para representar a Adequabilidade ao Ponto de Corte 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

No axioma da figura 41, observe que o valor de adequabilidade va adotada no projeto 

pr é inferida, de forma direta, avaliando valorAdequabilidade (?rf, ?va), modelada no mapa 

conceitual ilustrado na figura 34. 

Para identificar se o valor de adequabilidade va de uma equipe e em implementar um 

módulo m é considerada adequada ao ponto de corte pc, o axioma avalia algumas 

propriedades de objetos e dados, modeladas no mapa conceitual da figura 39. Incialmente, 

as propriedades naPolitica(?pc, ?po) e temPontoDeCorte(?pr, ?pc) identificam um 

determinado ponto de corte pc, uma determinada política po, que representam o ponto de 

corte pc adotado por uma política po. Em seguida, considerando a política po, a propriedade 

de dados pontoDeCorte (?pc, ?vpc) identifica o valor do ponto de corte vpc, requerido pela 

política po. 

Neste ponto, conhecendo a política po a ser adotada, o valor de ponto de corte pc 

requerida pela política po, o valoAdequabilidade (?rf, ?va), o axioma pode inferir se o valor 

do ponto de corte vpc é igual ou superior ao ponto de corte pc adotado na política po.  

Por fim, tendo identificado o valor do ponto de corte vpc a ser adotado, o axioma 

infere a propriedade de dados adequadaAoPontoDeCorte(?rf, true), representando que a 

recomendação rf  é considerada adequada ao ponto de corte.  

Considerando um valor de ponte de corte padrão 0.5, para exemplificar, a segunda 

versão do artefato Mapeamento Equipes x módulos é apresentada na tabela 5. 

Politica(?po), PontoDeCorte(?pc), Projeto(?pr), RecomendacaoFinal(?rf), naPolitica(?pc, 

?po), recomendaPolitica(?rf, ?po), temPontoDeCorte(?pr, ?pc), temRecomendacao(?pr, 

?rf), pontoDeCorte(?pc, ?vpc), valorAdequabilidade(?rf, ?va), greaterThanOrEqual(?va, 

?vpc) -> adequadaAoPontoDeCorte(?rf, true) 
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Tabela 5 – Segunda versão e última do Mapeamento equipes x módulos 

MODULO0 MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 

EQUIPE 1 0,7166 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 1 0,6375 

EQUIPE 2 0,7527 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 2 0,7375 

EQUIPE 3 0,7527 EQUIPE 3 0,7375 EQUIPE 3 0,7375 EQUIPE 3 0,7375 

EQUIPE 5 0,7527 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 4 0,7833 

EQUIPE 6 0,7194 EQUIPE 5 0,7375 EQUIPE 6 0,6875 EQUIPE 6 0,6875 

EQUIPE 7 0,7527 EQUIPE 6 0,6875 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 7 0,7375 

EQUIPE 8 0,75 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 8 0,7333 EQUIPE 8 0,6875 

  
EQUIPE 8 0,7333 

    
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Observe que, comparando com a tabela 4, as equipes que permaneceram são aquelas 

que possuem o valor de adequabilidade técnica igual ou superior ao ponto de corte 

estabelecido. Com esse passo, as equipes que permanecem na lista são aquelas que possuem 

competências técnicas adequadas para a implementação do módulo de acordo com a politica 

de seleção adotada.  

 

5.5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foi apresentada a abordagem ontológica de seleção de equipes 

distribuídas qualificadas tecnicamente para implementar projetos de software. A abordagem 

tem como objetivo auxiliar o gerente de projetos na seleção de equipes adequadas a 

implementar módulos de software.  

A abordagem em questão foi definida em Santos (2010) e neste presente trabalho foi 

utilizada como base em uma nova perspectiva, a ontologia, com o intuito de analisar se tanto a 

lógica fuzzy utilizada no trabalho inicial quanto a ontologia são capazes de selecionar as 

mesmas equipes adequadas para implementar os módulos de software de um projeto de LPS. 

Os resultados comparativos desses dados podem ser vistos mais adiante no Capítulo 6. Esta 

abordagem foi dividida em quatro etapas independentes e com artefatos de entrada e saída 

bem definidos, que possibilitam que novas etapas possam ser incluídas. 

A etapa de Descrição dos Módulos recebe como entrada um conjunto de módulos de 

software a ser desenvolvido em um projeto. Os módulos gerados são descritos de acordo com 

as tecnologias necessárias para implementá-los. Depois que esses dados são estabelecidos, um 

conjunto de artefatos denominados tabelas de implementação, sendo uma tabela por módulo, 

são definidos e usados como entrada para a próxima etapa. 
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Na abordagem ontológica, essas tabelas de implementação foram categorizadas em 

formas de classes, propriedades de objetos e dados, capazes de representar cada um dos 

requisitos necessários para implementar os módulos de software, bem como o seu nível de 

adequabilidade requerido. 

A etapa de Descrição Técnica das Equipes recebe como entrada as tabelas de 

implementação e as informações das equipes. Depois que esses dados são estabelecidos, um 

conjunto de artefatos denominados habilidades técnicas das equipes, sendo uma descrição por 

equipe, são criados e usados como entrada para a próxima etapa. Na abordagem ontológica, 

essas habilidades técnicas das equipes foram representadas, de acordo com a habilidade 

individual de um individuo em uma determinada tecnologia, através de classes, propriedades 

de objetos e dados, capazes de fornecer os valores numéricos das habilidades das equipes nas 

diversas tecnologias requeridas pelos diversos módulos.  

A etapa de Definição de Políticas de Seleção de Equipes, responsabilidade do gerente 

de projetos, deve definir regras que irão conduzir a forma como a seleção de equipes será 

feita, uma vez que já foram caracterizados os módulos, as tecnologias necessárias para 

implementá-los, as equipes e seus níveis de conhecimento nessas tecnologias. Na abordagem 

ontológica, essas regras são categorizadas em formas de classes, propriedades de objetos e 

dados, que são exploradas para identificar a adequabilidade final de uma equipe em 

implementar um determinado módulo de software de um projeto de acordo com a política de 

seleção de equipes escolhida. 

A etapa de Avaliação Técnica das Equipes recebe como entrada os artefatos 

produzidos nas etapas anteriores. O processo de avaliação cruza as informações das equipes e 

dos módulos, de acordo com a política de seleção adotada, determinando quais equipes são 

adequadas para o desenvolvimento de cada módulo identificado. Depois dessa avaliação, o 

artefato final definido como Mapeamento Equipes x Módulos é produzido, apresentando uma 

lista com as equipes mais adequadas tecnicamente para implementar os módulos de software 

de um projeto, bem como o nível de adequabilidade referente a essas equipes. Na abordagem 

ontológica, essa etapa é representada pelas recomendações sugeridas pelo mapa conceitual 

apresentado na figura 32 e 34, Recomendacao e RecomendacaoFinal, que representam 

respectivamente, a recomendação ou mais precisamente a regra acionada de uma política para 

que a equipe seja avaliada de acordo com o requisito do módulo a ser implementado, e a 

relação das equipes consideradas adequadas a implementar módulos de software de um 

projeto de acordo com um ponto de corte. 
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O artefato final Mapeamento Equipes x Módulos permite ao gerente de projetos, 

considerando a política de seleção adotada, selecionar com maior segurança as equipes que 

possuem melhor adequabilidade técnica em relação a cada módulo de software do projeto a 

ser desenvolvido, e, assim, conseguir atingir as necessidades finais do projeto. 
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Capítulo 6 

 

Estudos de Casos 

 

Neste capítulo são apresentados dois estudos de casos realizados com o propósito de 

avaliar a abordagem desenvolvida, além de demonstrar o seu uso. Primeiramente é 

apresentado um estudo de caso de linha de produto hipotética, documentada em Goma (2004): 

uma linha de produto de comércio eletrônico (E-Commerce), que foi organizada em duas 

iterações de desenvolvimento (engenharia de domínio e engenharia de aplicação) para avaliar 

o uso da abordagem nessa situação. Em seguida, é apresentado um estudo de caso de projeto 

real com artefatos definidos pelo arquiteto do projeto: Multi-MOM (MORAIS, 2010), uma 

linha de produtos de middleware para dispositivos móveis.  

Para todos esses estudos de casos, foi utilizado um conjunto de equipes. Além do 

propósito de avaliar e demonstrar o uso da abordagem proposta, como contribuição adicional, 

os estudos de casos possuem o intuito de verificar se as equipes selecionadas são semelhantes 

quando aplicada a abordagem proposta baseada em ontologia e a abordagem original baseada 

em lógica fuzzy, sendo assim apresentados os resultados comparativos das equipes 

selecionadas. 

 

6.1 Configurações Utilizadas 

 

Para todos os estudos de casos realizados foram utilizadas na ontologia as mesmas 

configurações dos termos adotados originalmente na abordagem baseada em lógica fuzzy, 

sendo assim representadas como configurações padrões. As configurações utilizadas são as 

seguintes: 

a) representação da complexidade esperada de uma tecnologia – Baixo (0.3); Médio 

(0.6); Alto (0.875); 

b) representação da habilidade técnica das equipes – Nenhum (0.0 – 0,15); Baixo (0.15 – 

0.45); Médio (0.45 – 0.75); Alto (0.75 – 1.0);  

c) representação da adequabilidade técnica das equipes para os módulos de software – 

Nenhum (0.0 – 0,15); Baixo (0.15 – 0.45); Médio (0.45 – 0.75); Alto (0.75 – 1.0). 
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Para os pesos de importância associados aos anos de experiência (wy),  número de 

projetos (wp), e número de títulos (wt), que um membro m apresenta em uma determinada 

tecnologia t, foram utilizados os valores padrão wy= 4, wp = 4 e wt, = 2. 

Considerando a dificuldade de encontrar equipes de desenvolvimento reais, a 

formação e representação das equipes de desenvolvimento foram realizadas baseadas em 

desenvolvedores e estudantes dos cursos de ciências da computação, que responderam a um 

questionário elaborado por Santos (2010), que pode ser visto no Apêndice A, contemplando o 

levantamento feito de todas as tecnologias para o estudo de caso hipotético E-Commerce e o 

para o estudo de caso Multi-MOM, de acordo com os módulos a serem implementados nesses 

projetos de LPS. A aplicação desse questionário foi feita de forma online durante uma 

semana, resultando em um conjunto de 179 desenvolvedores. 

A partir desse conjunto de desenvolvedores, foi definido um conjunto de 22 equipes, 

distribuídas da seguinte forma: 1 equipe possui 2 membros, 3 equipes possuem 3 membros, 5 

equipes possuem 5 membros, 4 equipes possuem 8 membros, 2 equipes possuem 9 membros, 

3 equipes possuem 10 membros, 3 equipes possuem 15 membros, 1 equipe possui 18 

membros, sendo cada membro escolhido de forma aleatória até que todas as equipes 

estivessem completas. 

Quanto ao ponto de corte, diferentes pontos de corte foram utilizados para cada 

política de seleção de equipe adotada. A partir dos estudos de casos realizados, percebeu-se 

que os valores de adequabilidade das equipes variava de acordo com a política de seleção 

adotada, fato que já era esperado visto que as diferentes políticas atribuem diferentes 

adequabilidades às equipes. No entanto, em uma análise experimental, percebeu-se a 

tendência da política de provisão de treinamento apresentar valores de adequabilidade maiores 

que todas as demais políticas. Por sua vez, observou-se que a política de qualificação mínima 

tende a apresentar valores maiores que a política de qualificação equivalente e a política de 

equipes mais hábeis. Por fim, também se detectou que a política de qualificação equivalente 

tende a gerar valores maiores que a política de equipes mais hábeis. Em função dessa 

evidência empírica, optamos por adotar diferentes pontos de corte para cada uma das políticas 

de seleção consideradas nos estudos de caso. 

Além disso, nos estudos de casos, percebeu-se também que a adequabilidade da 

abordagem utilizando ontologia apresentava valor inferior de aproximadamente 0.1 em média, 

quando comparada com a abordagem utilizando lógica fuzzy. Essa diferença entre as 

adequabilidades calculadas na abordagem ontológica e na abordagem baseada em lógica fuzzy 

é decorrente do processo de transformação de valores numéricos em termos vagos, e vice-
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versa, conhecidos na lógica fuzzy como fuzificação e defuzificação. Por um lado, na 

abordagem baseada em lógica fuzzy, uma mesma equipe pode ter diferentes níveis de 

habilidade técnica com diferentes graus de pertinência. Por exemplo, uma equipe pode ter 

habilidade técnica média e alta com graus de pertinência 0.6 e 0.4, respectivamente, 

representando que sua habilidade técnica é mais média do que alta. Por outro lado, na 

abordagem ontológica, uma equipe pode ter apenas um nível de habilidade técnica, cujo valor 

representa o ponto médio do intervalo de valores usado para representar os termos vagos na 

lógica fuzzy. Consequentemente, os pontos de cortes aplicados a ambas as abordagens devem 

ser diferentes, uma vez que os processos de transformação de valores numéricos em termos 

vagos tendem a reduzir os valores de adequabilidade na abordagem ontológica. 

Portanto, com base na argumentação apresentada, optou-se por adotar os pontos de corte 

indicados na tabela 6, onde é possível perceber que diferentes políticas adotam diferentes pontos 

de corte. Além disso, também pode ser observado que a abordagem ontológica adota um ponto 

de corte inferior aquele adotado pela abordagem baseada em lógica fuzzy. 

 

Tabela 6 – Pontos de Corte nas políticas de seleção de equipes 

Política/Abordagem Ontológica Lógica Fuzzy 

Qualificação Equivalente 0,6 0,7 

Equipes mais Hábeis 0,55 0,65 

Qualificação Mínima 0,7 0,8 

Provisão de Treinamento 0,75 0,85 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Apesar da abordagem baseada em ontologia especificar a recomendação final em 

termos como: “Nenhuma”, “Baixa”, “Media”, “Alta”, na exemplificação das políticas, foram 

utilizados os valores numéricos obtidos pelas equipes a fim de se obter um melhor 

entendimento na comparação com a abordagem baseada em lógica fuzzy. 

Depois de estabelecidas as configurações utilizadas para a realização dos estudos de 

casos, as subseções seguintes detalham esses estudos. 

 

6.2 Linha de Produtos de Comércio Eletrônico 

 

A linha de produtos de comércio eletrônico consiste em uma arquitetura altamente 

distribuída baseada na World Wide Web que controla tanto sistemas B2B (business-to-

business) como B2C (business-to-consumer) (GOMMA, 2004). Trata-se de uma linha de 
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produtos desenvolvida segundo um processo de engenharia reversa. 

A fim de demonstrar o uso da presente abordagem para o desenvolvimento de um 

projeto em várias iterações, aqui é admitido que esta LPS será implementada em duas 

iterações: uma primeira iteração para implementar os componentes comuns e variantes, 

caracterizando a engenharia de domínio; e uma segunda iteração para desenvolver as 

aplicações B2B e B2C, em conjunto, caracterizando a engenharia de aplicações. 

 

6.2.1 Primeira Iteração (Engenharia de domínio) 

 

Os componentes da primeira iteração de desenvolvimento são identificados na 

arquitetura de domínio. A partir da arquitetura de domínio, aplicando a abordagem de 

modularização proposta por Burity (2010) em sua dissertação de mestrado, foram 

identificados três módulos distintos: M0, M1 e M2. As tabelas de implementação desses 

módulos foram definidas, como mostrado na tabela 7, tabela 8 e tabela 9, respectivamente, 

representando a etapa de Descrição dos Módulos. 

 

Tabela 7 – Tabela de implementação de M0 (E-Commerce – Domínio) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Eclipse Java Agentes de Software 

SVN JSF  

SQL Hibernate  

 Scrum  

 Sockets  

Fonte: Santos (2010). 

 

Tabela 8 – Tabela de implementação M1 – (E-Commerce – Domínio) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Eclipse Java Agentes de Software 

SVN Scrum JSF 

Fonte: Santos (2010). 

 

Tabela 9 – Tabela de implementação de M2 (E-Commerce) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Eclipse Java  

SVN JSF  

 Scrum  

 Agentes  

Fonte: Santos (2010). 
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Como o projeto E-Commerce é um projeto hipotético, desenvolvido com fins de 

estudo arquitetural apresentado em Goma (2004), o mesmo não define tecnologias para a 

implementação do projeto. Contudo, a partir da natureza dos componentes e de alguns 

comentários realizados pelo autor do projeto E-Commerce, foi possível definir o conjunto de 

tecnologias a ser utilizada (SANTOS, 2010). 

No que diz respeito à etapa de Descrição técnica das equipes, as equipes foram 

identificadas através dos questionários, e, em seguida, foi calculado para cada equipe o valor 

de sua habilidade técnica em cada tecnologia descrita em todas as tabelas de implementação. 

O resultado do cálculo do valor das habilidades técnicas das equipes pode ser observado na 

tabela 10. 

 

Tabela 10 – Habilidades técnicas de equipes (E-Commerce – Domínio) 

Equipe / 
Tecnologia 

Eclipse SVN SQL JAVA JSF Hibernate Scrum Sockets Agentes 

Equipe 1 0,7795 0,8291 0,7007 0,6084 0,5813 0,6285 0,4211 0,6658 0,4563 

Equipe 2 0,7452 0,6285 0,5428 0,5693 0,5766 0,6753 0,3745 0,4346 0,225 

Equipe 3 0,6271 0,6739 0,5184 0,489 0,4346 0,6002 0,5368 0,4125 0,2102 

Equipe 4 0,7152 0,6744 0,763 0,5553 0,479 0,5628 0,4546 0,6834 0,3266 

Equipe 5 0,6874 0,5798 0,4905 0,4348 0,436 0,5306 0,4211 0,6883 0,3266 

Equipe 6 0,7693 0,7247 0,5986 0,594 0,6196 0,6614 0,59 0,4694 0,2823 

Equipe7 0,6336 0,6576 0,6751 0,4396 0,5176 0,5359 0,6998 0,6268 0,3266 

Equipe8 0,7642 0,5925 0,6483 0,5837 0,6255 0,6371 0,5025 0,4777 0,5246 

Equipe9 0,6893 0,5995 0,545 0,532 0,4323 0,5621 0,4971 0,5214 0,3633 

Equipe10 0,6712 0,5187 0,5897 0,3913 0,5405 0,4507 0,4454 0,4857 0,3699 

Equipe11 0,6916 0,6651 0,6238 0,5015 0,6066 0,5874 0,424 0,6357 0,4245 

Equipe12 0,7536 0,7074 0,7117 0,5659 0,6392 0,7444 0,4738 0,5631 0,3968 

Equipe13 0,6447 0,6867 0,5482 0,4966 0,5443 0,5945 0,4601 0,4945 0,3584 

Equipe14 0,8114 0,7062 0,6514 0,4783 0,6456 0,6765 0,4735 0,5416 0,4758 

Equipe15 0,7469 0,7162 0,7044 0,5676 0,6397 0,6566 0,4454 0,6773 0,4904 

Equipe16 0,8897 0,8522 0,7661 0,7106 0,7453 0,8725 0,6844 0,7139 0,5833 

Equipe17 0,8746 0,8078 0,7136 0,6437 0,7139 0,7602 0,4666 0,6981 0 

Equipe18 0,8985 0,8793 0,7996 0,7063 0,7541 0,7837 0,6015 0,8218 0,7911 

Equipe19 0,8832 0,8362 0,7931 0,6488 0,7139 0,7957 0,6015 0,8083 0 

Equipe20 0,8924 0,9088 0,7669 0,6809 0,6298 0,8641 0,5029 0,8498 0,5833 

Equipe21 0,9367 0,9047 0,8721 0,7377 0,9367 0,9047 0,5029 0,5833 0,6674 

Equipe22 0,9594 0,7721 0,7792 0,7285 0,8721 0,8254 0,5645 0,5833 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Neste ponto, considerando que os requisitos técnicos dos módulos e as habilidades 

técnicas das equipes já são conhecidos, aplicou-se a abordagem proposta usando cada uma 
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das políticas de seleção mencionadas. Inicialmente, utilizando a política qualificação 

equivalente, com seu ponto de corte 0.6, foi obtido o resultado apresentado na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Habilidades técnicas das equipes (Política Qualificação Equivalente - ED) 

M0 M1 M2 

EQUIPE 15 0,7222 EQUIPE 18 0,6833 EQUIPE 4 0,7375 

EQUIPE 8 0,7194 EQUIPE 15 0,6458 EQUIPE 13 0,7375 

EQUIPE 13 0,7194 EQUIPE 13 0,6416 EQUIPE 15 0,7375 

EQUIPE 14 0,7194 EQUIPE 14 0,6416 EQUIPE 8 0,7333 

EQUIPE 7 0,6888 EQUIPE 4 0,6416 EQUIPE 14 0,7333 

EQUIPE 9 0,6888 EQUIPE 8 0,6416 EQUIPE 2 0,6916 

EQUIPE 11 0,6888 EQUIPE 21 0,6375 EQUIPE 3 0,6916 

EQUIPE 4 0,6861 EQUIPE 11 0,5958 EQUIPE 7 0,6916 

EQUIPE 6 0,6861 EQUIPE 2 0,5958 EQUIPE 9 0,6916 

EQUIPE 12 0,6861 EQUIPE 7 0,5958 EQUIPE 6 0,6875 

EQUIPE 2 0,6583 EQUIPE 12 0,5916 EQUIPE 12 0,6875 

EQUIPE 3 0,6583 EQUIPE 16 0,5916 EQUIPE 16 0,6833 

EQUIPE 10 0,6583 EQUIPE 20 0,5916 EQUIPE 17 0,6833 

EQUIPE 5 0,6277 EQUIPE 3 0,5916 EQUIPE 10 0,6458 

EQUIPE 1 0,625 EQUIPE 6 0,5916 EQUIPE 11 0,6458 

EQUIPE 16 0,6222 EQUIPE 9 0,5916 EQUIPE 1 0,6375 

EQUIPE 17 0,5972 EQUIPE 10 0,55 EQUIPE 18 0,6375 

EQUIPE 18 0,5916 EQUIPE 22 0,55 EQUIPE 5 0,6 

EQUIPE 20 0,5916 EQUIPE 1 0,5458 EQUIPE 19 0,5916 

EQUIPE 21 0,5916 EQUIPE 17 0,5041 EQUIPE 20 0,5875 

EQUIPE 19 0,5333 EQUIPE 19 0,5041 EQUIPE 21 0,5875 

EQUIPE 22 0,5333 EQUIPE 5 0,5 EQUIPE 22 0,5416 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

As equipes18, 15, 13, 14, 4, 8 e 21 foram classificadas como adequadas ao ponto de 

corte para o módulo M1. Para exemplificar, vamos analisar considerando a tecnologia Java, 

que requer que a habilidade técnica da equipe seja média. As equipes 18, 15, 13, 14 e 8 são 

aquelas que apresentam as adequabilidades mais próximas para essa tecnologia. Embora a 

equipe 21 não apresente essa adequabilidade tão próxima para a tecnologia Java, ela apresenta 

essa adequabilidade para a tecnologia Sockets, também requerida pelo módulo M1, o que a 

equipara com as outras equipes selecionadas. Por outro lado, as equipes 19, 20, 21 e 22 foram 

consideradas abaixo do ponto de corte para o módulo M2. Analisando a Tabela 10, as 

habilidades técnicas dessas equipes para as tecnologias Scrum e Java, são de fato as mais 

próximas do requisitado para tais tecnologias. Porém, para a tecnologia Agentes de Software, 

as equipes 19 e 22 possuem habilidade nehuma, e as equipes 20 e 21 possuem habilidade 
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baixa, tornando-as assim inadequadas ao ponto de corte no momento do cálculo da 

adequabilidade. 

Agora, utilizando a política equipes mais hábeis e ponto de corte 0.55 foi obtido o 

resultado apresentado na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Habilidades técnicas das equipes (Política Equipes mais Hábeis – ED) 

M0 M1 M2 

EQUIPE 18 0,8138 EQUIPE 18 0,7833 EQUIPE 18 0,7833 

EQUIPE 20 0,7527 EQUIPE 21 0,7375 EQUIPE 21 0,7375 

EQUIPE 21 0,7527 EQUIPE 16 0,6916 EQUIPE 16 0,6916 

EQUIPE 16 0,7222 EQUIPE 20 0,6916 EQUIPE 20 0,6916 

EQUIPE 19 0,6944 EQUIPE 22 0,65 EQUIPE 22 0,65 

EQUIPE 22 0,6944 EQUIPE 8 0,6458 EQUIPE 8 0,6458 

EQUIPE 17 0,6333 EQUIPE 14 0,6458 EQUIPE 14 0,6458 

EQUIPE 8 0,6305 EQUIPE 1 0,6416 EQUIPE 1 0,6416 

EQUIPE 14 0,6305 EQUIPE 17 0,6041 EQUIPE 17 0,6041 

EQUIPE 1 0,6277 EQUIPE 19 0,6041 EQUIPE 19 0,6041 

EQUIPE 4 0,5972 EQUIPE 12 0,5958 EQUIPE 6 0,5958 

EQUIPE 6 0,5972 EQUIPE 4 0,55 EQUIPE 12 0,5958 

EQUIPE 12 0,5972 EQUIPE 6 0,55 EQUIPE 4 0,55 

EQUIPE 13 0,5666 EQUIPE 13 0,55 EQUIPE 13 0,55 

EQUIPE 15 0,5666 EQUIPE 15 0,55 EQUIPE 15 0,55 

EQUIPE 7 0,5333 EQUIPE 2 0,5 EQUIPE 2 0,5 

EQUIPE 9 0,5333 EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 3 0,5 

EQUIPE 11 0,5333 EQUIPE 7 0,5 EQUIPE 7 0,5 

EQUIPE 2 0,5 EQUIPE 9 0,5 EQUIPE 9 0,5 

EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 11 0,5 EQUIPE 11 0,5 

EQUIPE 10 0,5 EQUIPE 10 0,45 EQUIPE 10 0,45 

EQUIPE 5 0,4666 EQUIPE 5 0,4 EQUIPE 5 0,4 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Considerando o resultado exibido na tabela 12, observe que a maioria das equipes foi 

classificada como adequada ao ponto de corte para os módulos M0, M1 e M2. Para 

exemplificar, vamos analisar essa tabela observando as equipes 18, 20, 21, 16 e 19 para o 

módulo M0. De acordo com a tabela das habilidades técnicas das equipes (Tabela 10), essas 

equipes apresentam as habilidades técnicas mais altas para todas as tecnologias requeridas 

para o módulo em questão, e, para a política adotada neste caso, as equipes selecionadas são 

sempre as que apresentam os maiores níveis de conhecimento, fazendo com que as 

adequabilidades finais dessas equipes sejam bastante altas, e, consequentemente, tornando-as 

equipes com maior adequabilidade em relação ao ponto de corte utilizado. Um fato 

observado, por exemplo, entre as equipes 16 e 19, é que o simples fato da equipe 16 
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apresentar uma habilidade média e a equipe 19 apresentar uma habilidade nenhuma em 

relação à tecnologia Agentes de Software, a deixa ranqueada uma posição acima. 

Utilizando a política qualificação mínima e ponto de corte 0.7 foi obtido o resultado 

apresentados na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Habilidades técnicas das equipes (Política Qualificação Mínima - ED) 

M0 M1 M2 

EQUIPE 18 0,875 EQUIPE 18 0,875 EQUIPE 8 0,875 

EQUIPE 4 0,8444 EQUIPE 21 0,8291 EQUIPE 14 0,875 

EQUIPE 8 0,8444 EQUIPE 8 0,7833 EQUIPE 16 0,875 

EQUIPE 14 0,8444 EQUIPE 14 0,7833 EQUIPE 18 0,875 

EQUIPE 16 0,8444 EQUIPE 16 0,7833 EQUIPE 20 0,875 

EQUIPE 20 0,8444 EQUIPE 20 0,7833 EQUIPE 21 0,875 

EQUIPE 21 0,8444 EQUIPE 22 0,7416 EQUIPE 1 0,8291 

EQUIPE 1 0,8138 EQUIPE 1 0,7375 EQUIPE 4 0,8291 

EQUIPE 15 0,8138 EQUIPE 15 0,7375 EQUIPE 6 0,8291 

EQUIPE 6 0,8111 EQUIPE 4 0,7333 EQUIPE 12 0,8291 

EQUIPE 12 0,8111 EQUIPE 6 0,7333 EQUIPE 13 0,8291 

EQUIPE 13 0,8111 EQUIPE 12 0,7333 EQUIPE 15 0,8291 

EQUIPE 17 0,7861 EQUIPE 13 0,7333 EQUIPE 2 0,7833 

EQUIPE 19 0,7861 EQUIPE 17 0,6958 EQUIPE 3 0,7833 

EQUIPE 22 0,7861 EQUIPE 19 0,6958 EQUIPE 7 0,7833 

EQUIPE 7 0,7805 EQUIPE 2 0,6875 EQUIPE 9 0,7833 

EQUIPE 9 0,7805 EQUIPE 7 0,6875 EQUIPE 11 0,7833 

EQUIPE 11 0,7805 EQUIPE 11 0,6875 EQUIPE 17 0,7416 

EQUIPE 2 0,75 EQUIPE 3 0,6833 EQUIPE 19 0,7416 

EQUIPE 3 0,75 EQUIPE 9 0,6833 EQUIPE 22 0,7416 

EQUIPE 10 0,75 EQUIPE 10 0,6416 EQUIPE 10 0,7375 

EQUIPE 5 0,7194 EQUIPE 5 0,5916 EQUIPE 5 0,6916 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Observe que, como resultado da adoção da política de qualificação mínima, todas as 

equipes foram consideradas adequadas ao ponto de corte utilizado para o módulo M0. Isso 

acontece por apresentarem as habilidades técnicas acima do estipulado para o módulo a ser 

implementado. 

Para justificar o resultado obtido, considere a Equipe 18, ranqueada no topo da 

tabela para o módulo M0. Essa equipe, de acordo com a tabela das habilidades técnicas das 

equipes (tabela 10), apresenta uma habilidade alta em quase todas as tecnologias requeridas 

para o módulo em questão, e, para a política adotada para este caso, as equipes selecionadas 

são sempre as que apresentam as qualificações mínimas de conhecimento para o módulo, 

fazendo com que a adequabilidade final da equipe 18 seja alta, e, consequentemente, 
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tornando-a uma das equipes com maior adequabilidade em relação ao ponto de corte 

utilizado. Por outro lado, a equipe 5, considerada inadequada ao ponte de corte para o 

módulo M2, embora apresente habilidade técnica acima do esperado para as tecnologias 

Eclipse e SVN, ela apresenta uma habilidade técnica muito abaixo do esperado para as 

tecnologias Java, JSF, Scrum e Agentes. 

Por fim, utilizando a política provisão de treinamento e ponto de corte 0.75 foi 

obtido o resultado apresentados na tabela 14. 

 

Tabela 14 – Habilidades técnicas das equipes (Política Provisão de Treinamento – ED) 

M0 M1 M2 

EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 2 0,7833 

EQUIPE 2 0,7527 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 3 0,7833 

EQUIPE 3 0,7527 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 4 0,7833 

EQUIPE 5 0,7527 EQUIPE 6 0,7375 EQUIPE 5 0,7833 

EQUIPE 6 0,7527 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 6 0,7833 

EQUIPE 7 0,7527 EQUIPE 10 0,7375 EQUIPE 7 0,7833 

EQUIPE 9 0,7527 EQUIPE 11 0,7375 EQUIPE 9 0,7833 

EQUIPE 10 0,7527 EQUIPE 13 0,7375 EQUIPE 10 0,7833 

EQUIPE 11 0,7527 EQUIPE 8 0,7333 EQUIPE 11 0,7833 

EQUIPE 13 0,7527 EQUIPE 14 0,7333 EQUIPE 13 0,7833 

EQUIPE 8 0,75 EQUIPE 3 0,6916 EQUIPE 15 0,7833 

EQUIPE 14 0,75 EQUIPE 5 0,6916 EQUIPE 8 0,7333 

EQUIPE 4 0,7194 EQUIPE 9 0,6916 EQUIPE 12 0,7333 

EQUIPE 12 0,7194 EQUIPE 12 0,6875 EQUIPE 14 0,7333 

EQUIPE 1 0,7166 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 1 0,6833 

EQUIPE 16 0,6527 EQUIPE 16 0,6833 EQUIPE 16 0,6833 

EQUIPE 17 0,6222 EQUIPE 18 0,6833 EQUIPE 20 0,6833 

EQUIPE 20 0,6222 EQUIPE 20 0,6833 EQUIPE 17 0,6375 

EQUIPE 21 0,6222 EQUIPE 21 0,6833 EQUIPE 19 0,6375 

EQUIPE 18 0,5916 EQUIPE 17 0,5875 EQUIPE 21 0,6375 

EQUIPE 19 0,5583 EQUIPE 19 0,5875 EQUIPE 18 0,5916 

EQUIPE 22 0,5583 EQUIPE 22 0,5875 EQUIPE 22 0,5916 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Note que para o módulo M1 apenas a equipe 15 foi considerada adequada ao ponto de 

corte. Isso pode ser retratado através da tabela de habilidades técnicas das equipes (tabela 10), 

que demonstra que esta equipe apresenta uma habilidade média para a maioria das 

tecnologias, e, ao ser feito o cruzamento habilidade técnica da equipe com o nível de 

habilidade requerida para implementar o módulo, a adequabilidade final da equipe seria alta, 

tornando-a uma equipe adequada ao ponto de corte para a política adotada. 
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6.2.2 Segunda Iteração (Engenharia de Aplicação) 

 

Os componentes da segunda iteração de desenvolvimento são identificados na 

arquitetura de domínio das aplicações B2B e B2C. A partir da arquitetura de aplicação, 

aplicando a abordagem de modularização proposta por Burity (2010) em sua dissertação 

de mestrado, foram identificados quatro módulos distintos: M0, M1, M2 e M3. As tabelas 

de implementação desses módulos foram definidas, como mostrado na tabela 15, tabela 

16, tabela 17, e tabela 18, respectivamente, representando a etapa de Descrição dos 

Módulos. 

O módulo M0 é o mesmo módulo definido na primeira iteração do desenvolvimento e 

será considerado que este componente já foi implementado, porém, na ontologia, ele está 

presente na base de dados. 

As tabelas de implementação desses módulos foram definidas como mostrado nas 

tabelas abaixo, representando a etapa de Descrição dos Módulos. 

 

Tabela 15 – Tabela de implementação de M0 (E-Commerce – aplicação) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Eclipse Java Agentes de Software 

SVN JSF  

SQL Hibernate  

 Scrum  

 Sockets  

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Tabela 16 – Tabela de implementação de M1 (E-Commerce – Aplicação) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Eclipse Java Agentes de Software 

SVN Scrum  

 Transações Bancárias  

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Tabela 17 – Tabela de implementação de M2 (E-Commerce – Aplicação) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Eclipse Java Agentes de Software 

SVN Scrum  

 Transações Bancárias  

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Tabela 18 – Tabela de implementação de M3 (E-Commerce – Aplicação) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Eclipse Java Transações Bancárias 

SVN Scrum  

 Agentes de Software  

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Os novos módulos M1 e M2 possuem componentes que desempenham funcionalidades 

semelhantes, e, assim, as tabelas de implementação foram configuradas do mesmo modo, 

permitindo verificar se a abordagem de seleção realmente retorna as mesmas recomendações 

para ambos os módulos. O módulo M3 também possui componentes cujas funcionalidades 

não diferem muito das funcionalidades dos módulos M1 e M2. A tabela de implementação do 

módulo M3 foi feita de modo a ser semelhante às tabelas de implementação dos módulos M1 

e M2, alterando apenas duas tecnologias. Essa mudança pequena foi feita para averiguar o 

quanto estas pequenas diferenças alteram as recomendações (SOUSA, 2010). O resultado do 

cálculo do valor das habilidades técnicas pode ser observado na tabela 19, considerando as 

tecnologias requeridas nos módulos M1, M2 e M3. Porém, considerando que o módulo M0 já 

foi avaliado na iteração relativa a engenharia de domínio, as habilidades técnicas das equipes 

nas tecnologias requeridas pelo módulo M0 já foram indicadas anteriormente na tabela 14. 

 

Tabela 19 – Habilidades técnicas das equipes 

Equipe/Tecnologia Eclipse SVN JAVA Scrum Transações Agentes 

Equipe 1 0,7795 0,8291 0,6084 0,4211 0,4464 0,4563 
Equipe 2 0,7452 0,6285 0,5693 0,3745 0,4204 0,225 
Equipe 3 0,6271 0,6739 0,489 0,5368 0,165 0,2102 
Equipe 4 0,7152 0,6744 0,5553 0,4546 0,4902 0,3266 
Equipe 5 0,6874 0,5798 0,4348 0,4211 0,5006 0,3266 
Equipe 6 0,7693 0,7247 0,594 0,59 0,34 0,2833 
Equipe7 0,6336 0,6576 0,4396 0,6998 0,4204 0,3266 
Equipe8 0,7642 0,5925 0,5837 0,5025 0,426 0,5246 
Equipe9 0,6893 0,5995 0,532 0,4971 0,4436 0,3633 
Equipe10 0,6712 0,5187 0,3913 0,4454 0,3771 0,3699 
Equipe11 0,6916 0,6651 0,5015 0,424 0,4742 0,4245 
Equipe12 0,7536 0,7074 0,5659 0,4738 0,4098 0,3968 
Equipe13 0,6447 0,6887 0,4966 0,4601 0,4507 0,3584 
Equipe14 0,8114 0,7062 0,4783 0,4735 0,265 0,4758 
Equipe15 0,7469 0,7162 0,5676 0,4454 0,4507 0,4904 
Equipe16 0,8897 0,8522 0,7106 0,6844 0,8392 0,5833 
Equipe17 0,8746 0,8078 0,6437 0,4666 0 0 
Equipe18 0,8985 0,8793 0,7063 0,6015 0,6674 0,7911 
Equipe19 0,8832 0,8362 0,6488 0,6015 0,5833 0 
Equipe20 0,8924 0,9088 0,6809 0,5029 0,6981 0,5833 
Equipe21 0,9367 0,9047 0,7377 0,5029 0,5833 0,6674 
Equipe22 0,9594 0,7721 0,7285 0,5645 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Uma vez que estão representados os requisitos técnicos dos módulos e as habilidades 

técnicas das equipes, é possível aplicar a abordagem proposta considerando cada uma das 

políticas de seleção. Assim, utilizando a política qualificação equivalente e ponto de corte 

0.6 foi obtido o resultado apresentado na tabela 20. 

 

Tabela 20 – Habilidades técnicas das equipes (Política Qualificação Equivalente – EA) 

M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 15 0,7222 EQUIPE 15 0,6916 EQUIPE 15 0,6916 EQUIPE 4 0,6916 
EQUIPE 8 0,7194 EQUIPE 4 0,6875 EQUIPE 4 0,6875 EQUIPE 13 0,6916 

EQUIPE 13 0,7194 EQUIPE 13 0,6875 EQUIPE 13 0,6875 EQUIPE 15 0,6916 
EQUIPE 14 0,7194 EQUIPE 16 0,6833 EQUIPE 16 0,6833 EQUIPE 16 0,6833 
EQUIPE 7 0,6888 EQUIPE 3 0,6416 EQUIPE 3 0,6416 EQUIPE 11 0,6458 
EQUIPE 9 0,6888 EQUIPE 6 0,6416 EQUIPE 6 0,6416 EQUIPE 3 0,6416 

EQUIPE 11 0,6888 EQUIPE 8 0,6416 EQUIPE 8 0,6416 EQUIPE 9 0,6416 
EQUIPE 4 0,6861 EQUIPE 9 0,6416 EQUIPE 9 0,6416 EQUIPE 8 0,6375 
EQUIPE 6 0,6861 EQUIPE 14 0,6416 EQUIPE 14 0,6416 EQUIPE 14 0,6375 

EQUIPE 12 0,6861 EQUIPE 17 0,6375 EQUIPE 17 0,6375 EQUIPE 17 0,6375 
EQUIPE 2 0,6583 EQUIPE 18 0,6375 EQUIPE 18 0,6375 EQUIPE 18 0,6375 
EQUIPE 3 0,6583 EQUIPE 2 0,5958 EQUIPE 2 0,5958 EQUIPE 5 0,6 

EQUIPE 10 0,6583 EQUIPE 5 0,5958 EQUIPE 5 0,5958 EQUIPE 2 0,5958 
EQUIPE 5 0,6277 EQUIPE 7 0,5958 EQUIPE 7 0,5958 EQUIPE 7 0,5958 
EQUIPE 1 0,625 EQUIPE 11 0,5916 EQUIPE 11 0,5916 EQUIPE 6 0,5916 

EQUIPE 16 0,6222 EQUIPE 12 0,5916 EQUIPE 12 0,5916 EQUIPE 12 0,5916 
EQUIPE 17 0,5972 EQUIPE 19 0,5916 EQUIPE 19 0,5916 EQUIPE 19 0,5916 
EQUIPE 18 0,5916 EQUIPE 10 0,55 EQUIPE 10 0,55 EQUIPE 10 0,55 
EQUIPE 20 0,5916 EQUIPE 20 0,55 EQUIPE 20 0,55 EQUIPE 1 0,5416 
EQUIPE 21 0,5916 EQUIPE 1 0,5458 EQUIPE 1 0,5458 EQUIPE 20 0,5416 
EQUIPE 19 0,5333 EQUIPE 21 0,4541 EQUIPE 21 0,4541 EQUIPE 21 0,4541 
EQUIPE 22 0,5333 EQUIPE 22 0,4541 EQUIPE 22 0,4541 EQUIPE 22 0,4541 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Como pode ser visto, o módulo M0 apresenta as mesmas equipes adequadas ao ponto 

de corte estabelecidas na primeira iteração. Perceba que todas as equipes, nos módulos M1 e 

M2, possuem as mesmas adequabilidades, uma vez que as tecnologias requeridas pelos 

módulos são idênticas. As equipes 15, 4, 13, 16, 3, 6, 8, 9, 14, 17 e 18 foram as equipes 

classificadas como adequadas ao ponto de corte para esses módulos. Analisando, por 

exemplo, as tecnologias Java, Scrum e Transações Bancárias, que requerem que a habilidade 

técnica da equipe seja média, algumas equipes como as equipes 3, 4, 6, 8, entre outras, são as 

que apresentam as adequabilidades mais próximas para essa tecnologia e tendem a tornar a 

adequabilidade final da equipe alta. Embora algumas dessas equipes citadas anteriormente 

apresentassem uma habilidade inferior para a Tecnologia Transações, outras equipes 

classificadas como adequadas ao ponto de corte apresentavam uma adequabilidade ideal para 

essa mesma tecnologia, o que as equiparam com as outras equipes selecionadas. Ainda de 

acordo com a tabela 20, pode ser observado que as equipes classificadas como aquedadas ao 



CAPÍTULO 6 – ESTUDOS DE CASOS                                                                                        98 

 

ponto de corte para o módulo M2 são praticamente as mesmas equipes adequadas aos 

módulos M1 e M2, já que apresentam semelhanças nas tecnologias variando apenas a 

tecnologia Transações Bancárias que para o módulo M1 é requerida com uma habilidade 

técnica média enquanto que para o módulo M2 é requerida com uma habilidade técnica alta.   

Em uma nova avaliação, utilizando a política equipes mais hábeis e ponto de corte 

0.55 foi obtido o resultado apresentados na tabela 21. 

 

Tabela 21 – Habilidades técnicas das equipes (Política Equipes Mais Hábeis – EA) 

M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 18 0,8138 EQUIPE 16 0,7375 EQUIPE 16 0,7375 EQUIPE 16 0,7375 
EQUIPE 20 0,7527 EQUIPE 17 0,7375 EQUIPE 17 0,7375 EQUIPE 17 0,7375 
EQUIPE 21 0,7527 EQUIPE 18 0,6916 EQUIPE 18 0,6916 EQUIPE 18 0,6916 
EQUIPE 16 0,7222 EQUIPE 19 0,6916 EQUIPE 19 0,6916 EQUIPE 19 0,6916 
EQUIPE 19 0,6944 EQUIPE 20 0,6041 EQUIPE 20 0,6041 EQUIPE 20 0,6041 
EQUIPE 22 0,6944 EQUIPE 8 0,5958 EQUIPE 8 0,5958 EQUIPE 8 0,5958 
EQUIPE 17 0,6333 EQUIPE 14 0,5958 EQUIPE 14 0,5958 EQUIPE 14 0,5958 
EQUIPE 8 0,6305 EQUIPE 1 0,5916 EQUIPE 1 0,5916 EQUIPE 1 0,5916 
EQUIPE 14 0,6305 EQUIPE 4 0,55 EQUIPE 4 0,55 EQUIPE 4 0,55 
EQUIPE 1 0,6277 EQUIPE 13 0,55 EQUIPE 13 0,55 EQUIPE 13 0,55 
EQUIPE 4 0,5972 EQUIPE 15 0,55 EQUIPE 15 0,55 EQUIPE 15 0,55 
EQUIPE 6 0,5972 EQUIPE 6 0,5458 EQUIPE 6 0,5458 EQUIPE 12 0,5458 
EQUIPE 12 0,5972 EQUIPE 12 0,5458 EQUIPE 12 0,5458 EQUIPE 21 0,5166 
EQUIPE 13 0,5666 EQUIPE 21 0,5166 EQUIPE 21 0,5166 EQUIPE 22 0,5166 
EQUIPE 15 0,5666 EQUIPE 22 0,5166 EQUIPE 22 0,5166 EQUIPE 3 0,5 
EQUIPE 7 0,5333 EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 6 0,5 
EQUIPE 9 0,5333 EQUIPE 9 0,5 EQUIPE 9 0,5 EQUIPE 9 0,5 
EQUIPE 11 0,5333 EQUIPE 11 0,5 EQUIPE 11 0,5 EQUIPE 11 0,5 
EQUIPE 2 0,5 EQUIPE 2 0,45 EQUIPE 2 0,45 EQUIPE 2 0,45 
EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 5 0,45 EQUIPE 5 0,45 EQUIPE 5 0,45 
EQUIPE 10 0,5 EQUIPE 7 0,45 EQUIPE 7 0,45 EQUIPE 7 0,45 
EQUIPE 5 0,4666 EQUIPE 10 0,4 EQUIPE 10 0,4 EQUIPE 10 0,4 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Considerando o resultado exibido na tabela 21, observe novamente que todas as 

equipes, nos módulos M1 e M2, possuem as mesmas adequabilidades, e que o módulo M0 

também apresenta a mesma adequabilidade da primeira iteração. Para avaliar o resultado 

obtido, observe, por exemplo, as equipes 16, 17, 18, 19 e 20, para os módulos M1 e M2. De 

acordo com a tabela 19, tabela das habilidades técnicas das equipes, essas equipes apresentam 

as habilidades mais altas em quase todas as tecnologias quando comparadas com as demais 

equipes avaliadas como adequadas ao ponto de corte, o que as colocam nas primeiras posições 

do ranking. . Uma vez que a política de equipes mais hábeis, adotada para este caso, seleciona 

sempre as equipes que apresentam os maiores níveis de conhecimento, consequentemente, 

essas equipes se tornam as mais adequadas. Por outro lado, as equipes12, 21 e 22, 

consideradas inadequadas ao ponto de corte para o módulo M3, são assim categorizadas por 
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apresentam habilidades técnicas muito baixas para tecnologias como Transações Bancárias e 

Agentes de Software.  

Utilizando a política qualificação mínima e ponto de corte 0.7 foi obtido o resultado 

apresentado na tabela 22. 

 

Tabela 22 – Habilidades técnicas das equipes (Política Qualificação Mínima – EA) 

M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 18 0,875 EQUIPE 16 0,875 EQUIPE 16 0,875 EQUIPE 16 0,875 
EQUIPE 4 0,8444 EQUIPE 17 0,8291 EQUIPE 17 0,8291 EQUIPE 17 0,8291 
EQUIPE 8 0,8444 EQUIPE 18 0,8291 EQUIPE 18 0,8291 EQUIPE 18 0,8291 

EQUIPE 14 0,8444 EQUIPE 19 0,8291 EQUIPE 19 0,8291 EQUIPE 19 0,8291 
EQUIPE 16 0,8444 EQUIPE 8 0,7833 EQUIPE 8 0,7833 EQUIPE 4 0,7833 
EQUIPE 20 0,8444 EQUIPE 14 0,7833 EQUIPE 14 0,7833 EQUIPE 13 0,7833 
EQUIPE 21 0,8444 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 
EQUIPE 1 0,8138 EQUIPE 4 0,7791 EQUIPE 4 0,7791 EQUIPE 8 0,7791 

EQUIPE 15 0,8138 EQUIPE 13 0,7791 EQUIPE 13 0,7791 EQUIPE 14 0,7791 
EQUIPE 6 0,8111 EQUIPE 20 0,7416 EQUIPE 20 0,7416 EQUIPE 1 0,7333 

EQUIPE 12 0,8111 EQUIPE 1 0,7375 EQUIPE 1 0,7375 EQUIPE 3 0,7333 
EQUIPE 13 0,8111 EQUIPE 3 0,7333 EQUIPE 3 0,7333 EQUIPE 6 0,7333 
EQUIPE 17 0,7861 EQUIPE 6 0,7333 EQUIPE 6 0,7333 EQUIPE 9 0,7333 
EQUIPE 21 0,7861 EQUIPE 9 0,7333 EQUIPE 9 0,7333 EQUIPE 12 0,7333 
EQUIPE 22 0,7861 EQUIPE 11 0,7333 EQUIPE 11 0,7333 EQUIPE 20 0,6958 
EQUIPE 7 0,7805 EQUIPE 12 0,7333 EQUIPE 12 0,7333 EQUIPE 5 0,6916 
EQUIPE 9 0,7805 EQUIPE 2 0,6875 EQUIPE 2 0,6875 EQUIPE 11 0,6916 

EQUIPE 11 0,7805 EQUIPE 5 0,6875 EQUIPE 5 0,6875 EQUIPE 2 0,6875 
EQUIPE 2 0,75 EQUIPE 7 0,6875 EQUIPE 7 0,6875 EQUIPE 7 0,6875 
EQUIPE 3 0,75 EQUIPE 10 0,6416 EQUIPE 10 0,6416 EQUIPE 10 0,6416 

EQUIPE 10 0,75 EQUIPE 21 0,6083 EQUIPE 21 0,6083 EQUIPE 21 0,6083 
EQUIPE 5 0,7194 EQUIPE 22 0,6083 EQUIPE 22 0,6083 EQUIPE 22 0,6083 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Como resultado da adoção da política de qualificação mínima, todas as equipes foram 

consideradas como adequadas ao ponto de corte utilizado para o módulo M0, semelhante ao 

que foi visto na primeira iteração para a engenharia de domínio. Para avaliar e justificar o 

resultado obtido, considere apenas a equipe 16, ranqueada no topo da tabela para os módulos 

M1, M2 e M3. Essa equipe é assim classificada por apresentar habilidades técnicas altas para 

quase todas as tecnologias apresentadas nos módulos citados. Por outro lado, as equipes 21 e 

22, consideradas inadequadas ao ponto de corte para os módulos M2 e M3, embora 

apresentem habilidades altas para algumas tecnologias, a equipe 21 apresenta habilidade 

nenhuma para a tecnologia Transações Bancárias e a equipe 22 também apresenta habilidade 

nenhuma para a tecnologia Agentes de Software, o que as tornam, no cálculo da 

adequabilidade, equipes inadequadas ao ponto de corte.  

Por fim, utilizando a política provisão de treinamento e ponto de corte 0.75 foi 

obtido o resultado apresentado na tabela 23. 
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Tabela 23 – Habilidades técnicas das equipes (Política Provisão de Treinamento – EA) 

M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 4 0,7833 
EQUIPE 2 0,7527 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 5 0,7833 
EQUIPE 3 0,7527 EQUIPE 3 0,7375 EQUIPE 3 0,7375 EQUIPE 11 0,7833 
EQUIPE 5 0,7527 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 13 0,7833 
EQUIPE 6 0,7527 EQUIPE 5 0,7375 EQUIPE 5 0,7375 EQUIPE 15 0,7833 
EQUIPE 7 0,7527 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 2 0,7375 
EQUIPE 9 0,7527 EQUIPE 9 0,7375 EQUIPE 9 0,7375 EQUIPE 3 0,7375 
EQUIPE 10 0,7527 EQUIPE 10 0,7375 EQUIPE 10 0,7375 EQUIPE 7 0,7375 
EQUIPE 11 0,7527 EQUIPE 11 0,7375 EQUIPE 11 0,7375 EQUIPE 9 0,7375 
EQUIPE 13 0,7527 EQUIPE 13 0,7375 EQUIPE 13 0,7375 EQUIPE 10 0,7375 
EQUIPE 8 0,75 EQUIPE 8 0,7333 EQUIPE 8 0,7333 EQUIPE 6 0,6875 
EQUIPE 14 0,75 EQUIPE 14 0,7333 EQUIPE 14 0,7333 EQUIPE 8 0,6875 
EQUIPE 4 0,7194 EQUIPE 6 0,6875 EQUIPE 6 0,6875 EQUIPE 12 0,6875 
EQUIPE 12 0,7194 EQUIPE 12 0,6875 EQUIPE 12 0,6875 EQUIPE 14 0,6875 
EQUIPE 1 0,7166 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 16 0,6833 
EQUIPE 16 0,6527 EQUIPE 18 0,6833 EQUIPE 18 0,6833 EQUIPE 20 0,6833 
EQUIPE 17 0,6222 EQUIPE 20 0,6833 EQUIPE 20 0,6833 EQUIPE 21 0,6833 
EQUIPE 20 0,6222 EQUIPE 21 0,6833 EQUIPE 21 0,6833 EQUIPE 1 0,6375 
EQUIPE 21 0,6222 EQUIPE 16 0,6375 EQUIPE 16 0,6375 EQUIPE 18 0,6375 
EQUIPE 18 0,5916 EQUIPE 19 0,5875 EQUIPE 19 0,5875 EQUIPE 19 0,6375 
EQUIPE 19 0,5583 EQUIPE 17 0,5416 EQUIPE 17 0,5416 EQUIPE 17 0,5416 
EQUIPE 22 0,5583 EQUIPE 22 0,5416 EQUIPE 22 0,5416 EQUIPE 22 0,5416 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Note que para o módulo M1 apenas uma equipe, a equipe 15, foi considerada 

adequada ao ponto de corte. Isso pode ser retratado através da tabela 19, que demonstra que 

esta equipe apresenta uma habilidade média para a maioria das tecnologias, e, ao ser feito o 

cruzamento da habilidade técnica da equipe com o nível de habilidade requerida para 

implementar o módulo, a adequabilidade final da equipe seria “alta”, tornando-a uma equipe 

adequada ao ponto de corte para a política adotada. Além disso, novamente, pode ser visto 

que todas as equipes, nos módulos M1 e M2, possuem as mesmas adequabilidades, uma vez 

que suas tabelas de implementação são idênticas, assim como o módulo M0 apresenta a 

mesma adequabilidade da primeira iteração. 

 

6.3 Multi-MOM 

 

O Multi-MOM consiste numa linha de produtos de middleware para computação 

móvel que está essencialmente focada na funcionalidade de comunicação. A partir da 

arquitetura de componentes apresentada em Burity (2011), foram definidos os módulos de 

software, segundo a fase de análise arquitetural do framework de alocações. Foram 

identificados cinco módulos distintos: M0, M1, M2, M3, M4. As tabelas de implementação 

foram elabordas pelo próprio arquiteto que concebeu e projetou o Multi-MOM. Apesar de 
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serem permitidas mudanças quanto ao número de termos ou sobre quais termos utilizar, o 

arquiteto do Multi-MOM achou os termos padrão Baixo, Médio e Alto suficientes para 

categorizar a complexidade esperada de cada tecnologia (SOUSA, 2010). As tabelas de 

implementação desses módulos foram definidas como mostrado nas tabelas a seguir, 

representando a etapa de Descrição dos Módulos. 

 

Tabela 24 – Tabela de implementação de M0 (Multi-MOM) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

 SQL JAVA 

  Android 

  Programação Reflexiva 

  Paradigmas de Comunicação 

Fonte: Morais (2010). 

 

Tabela 25 – Tabela de implementação de M1 – (Multi-MOM) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

SQL Java Android 

Programação Reflexiva Paradigmas de Comunicação Protocolos de Redes 

Fonte: Morais (2010). 

 

Tabela 26 – Tabela de implementação de M2 (Multi-MOM) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Paradigmas de Comunicação Java SQL 

  Android 

  Programação Reflexiva 

Fonte: Morais (2010). 

 

Tabela 27 – Tabela de implementação de M3 (Multi-MOM) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

SQL Java Sockets 

 Android  

 Programação Reflexiva  

 Paradigmas de Comunicação  

 Protocolos de Redes  

Fonte: Morais (2010). 

 

Tabela 28 – Tabela de implementação de M4 (Multi-MOM) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Paradigmas de Comunicação Java  

 SQL  

 Android  

 Programação Reflexiva  

Fonte: Morais (2010). 
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No que diz respeito à etapa de Descrição técnica das equipes, as equipes foram 

identificadas através dos questionários, e, em seguida, foi calculado para cada equipe o valor 

de sua habilidade técnica em cada tecnologia descrita em todas as tabelas de implementação. 

O resultado do cálculo do valor das habilidades técnicas das equipes pode ser observado na 

tabela 29. 

 

Tabela 29 – Habilidades técnicas das equipes (Multi-MOM) 

Equipe/Tecnologia SQL JAVA Android P. Reflexiva Paradigmas Protocolos Sockets 

Equipe 1 0,7007 0,6084 0,3564 0,6834 0,6299 0,6299 0,6658 
Equipe 2 0,5428 0,5693 0,344 0,4526 0,2164 0,3321 0,4346 
Equipe 3 0,5184 0,489 0,392 0,43 0,4211 0,4807 0,4125 
Equipe 4 0,763 0,5553 0,325 0,5771 0,4204 0,5462 0,6834 
Equipe 5 0,4905 0,4348 0,4073 0,3693 0,3483 0,4211 0,6883 
Equipe 6 0,5986 0,594 0,3124 0,6383 0,4807 0,5842 0,4694 
Equipe7 0,6751 0,4396 0,2361 0,6151 0,5142 0,6248 0,6268 
Equipe8 0,6483 0,5837 0,4739 0,5744 0,4497 0,5017 0,4777 
Equipe9 0,545 0,532 0,286 0,6251 0,4855 0,4557 0,5214 
Equipe10 0,5897 0,3913 0,4238 0,34 0,4744 0,3569 0,4857 
Equipe11 0,6238 0,5015 0,4489 0,7775 0,5501 0,6674 0,6357 
Equipe12 0,7117 0,5659 0,3652 0,4003 0,5715 0,5577 0,5631 
Equipe13 0,5482 0,4966 0,4331 0,436 0,4501 0,4238 0,4945 
Equipe14 0,6514 0,4783 0,4489 0,4507 0,5431 0,5431 0,5416 
Equipe15 0,7044 0,5676 0,3972 0,5956 0,5957 0,6087 0,6773 
Equipe16 0,7661 0,7106 0,375 0,8413 0,9047 0,7699 0,7139 
Equipe17 0,7136 0,6437 0 0,6981 0,5833 0,7608 0,6981 
Equipe18 0,7996 0,7063 0,3968 0,8171 0,7784 0,8308 0,8218 
Equipe19 0,7931 0,6488 0,375 0,8392 0,7608 0,8635 0,8083 
Equipe20 0,7669 0,6809 0,875 0,8254 0,7453 0,7911 0,8498 
Equipe21 0,8721 0,7377 0 0,7377 0,5833 1 0,5833 
Equipe22 0,7792 0,7285 0,375 0,763 0,6674 0,7841 0,5833 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Considerando que os requisitos técnicos dos módulos e as habilidades técnicas das 

equipes já são conhecidos, aplicou-se a abordagem proposta usando cada uma das políticas de 

seleção mencionadas. Inicialmente, utilizando a política qualificação equivalente, com seu 

ponto de corte 0.6, foi obtido o resultado apresentado na tabela 30. 

As equipes 20, 11, 16, 18 e 19 foram classificadas como adequadas ao ponto de corte 

para o módulo M0. Analisando por exemplo a tecnologia Java, que requer que a habilidade 

técnica da equipe seja alta, dentre todas as equipes, essas são as que apresentam as 

adequabilidades mais próximas para essa tecnologia. E, portanto, tendem a tornar a 

adequabilidade final das equipes alta. De acordo com a tabela 29, as habilidades técnicas das 

equipes 21 e 22 também são as mais próximas do requisitado para essa tecnologia. Porém, 

estas mesmas equipes apresentam habilidades baixas para a tecnologia Android, que requer 

habilidade alta, o que as deixam fora do ponto de corte. 
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Tabela 30 – Habilidades técnicas das equipes (Política Qualificação Equivalente – Multi-MOM) 

M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 20 0,71 EQUIPE 20 0,7107 EQUIPE 20 0,82 EQUIPE 1 0,7571 EQUIPE 8 0,875 
EQUIPE 11 0,65 EQUIPE 12 0,675 EQUIPE 8 0,71 EQUIPE 6 0,7571 EQUIPE 2 0,82 
EQUIPE 16 0,65 EQUIPE 17 0,6428 EQUIPE 4 0,705 EQUIPE 8 0,7571 EQUIPE 1 0,765 
EQUIPE 18 0,65 EQUIPE 8 0,6392 EQUIPE 22 0,705 EQUIPE 9 0,7571 EQUIPE 3 0,765 
EQUIPE 19 0,65 EQUIPE 1 0,6357 EQUIPE 2 0,65 EQUIPE 14 0,7571 EQUIPE 4 0,765 
EQUIPE 1 0,595 EQUIPE 6 0,6357 EQUIPE 9 0,65 EQUIPE 15 0,7571 EQUIPE 6 0,765 
EQUIPE 6 0,595 EQUIPE 9 0,6357 EQUIPE 11 0,65 EQUIPE 7 0,7178 EQUIPE 9 0,765 
EQUIPE 8 0,595 EQUIPE 14 0,6357 EQUIPE 15 0,65 EQUIPE 11 0,7178 EQUIPE 14 0,765 
EQUIPE 9 0,595 EQUIPE 15 0,6357 EQUIPE 16 0,645 EQUIPE 12 0,7178 EQUIPE 15 0,765 
EQUIPE 14 0,595 EQUIPE 13 0,6321 EQUIPE 18 0,645 EQUIPE 13 0,6785 EQUIPE 5 0,71 
EQUIPE 15 0,595 EQUIPE 21 0,6 EQUIPE 19 0,645 EQUIPE 4 0,675 EQUIPE 7 0,71 
EQUIPE 22 0,595 EQUIPE 7 0,5964 EQUIPE 21 0,605 EQUIPE 17 0,675 EQUIPE 11 0,71 
EQUIPE 17 0,55 EQUIPE 3 0,5928 EQUIPE 1 0,595 EQUIPE 20 0,675 EQUIPE 12 0,71 
EQUIPE 2 0,535 EQUIPE 10 0,5928 EQUIPE 6 0,595 EQUIPE 10 0,6392 EQUIPE 13 0,71 
EQUIPE 7 0,535 EQUIPE 11 0,5928 EQUIPE 14 0,595 EQUIPE 2 0,6357 EQUIPE 17 0,705 
EQUIPE 10 0,535 EQUIPE 18 0,5892 EQUIPE 3 0,59 EQUIPE 3 0,6357 EQUIPE 10 0,655 
EQUIPE 12 0,535 EQUIPE 19 0,5892 EQUIPE 17 0,55 EQUIPE 18 0,6357 EQUIPE 20 0,655 
EQUIPE 13 0,535 EQUIPE 22 0,5892 EQUIPE 7 0,54 EQUIPE 19 0,6357 EQUIPE 22 0,655 
EQUIPE 21 0,495 EQUIPE 4 0,5535 EQUIPE 5 0,535 EQUIPE 22 0,6357 EQUIPE 21 0,65 
EQUIPE 4 0,48 EQUIPE 5 0,5535 EQUIPE 12 0,535 EQUIPE 21 0,6321 EQUIPE 16 0,595 
EQUIPE 3 0,475 EQUIPE 16 0,55 EQUIPE 13 0,535 EQUIPE 5 0,6 EQUIPE 18 0,595 
EQUIPE 5 0,415 EQUIPE 2 0,5107 EQUIPE 10 0,48 EQUIPE 16 0,5964 EQUIPE 19 0,595 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Agora, utilizando a política equipes mais hábeis e ponto de corte 0.55 foi obtido o 

resultado apresentado na tabela 31. 

 

Tabela 31 – Habilidades técnicas das equipes (Política Equipes Mais Hábeis – Multi-MOM) 

M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 20 0,765 EQUIPE 20 0,7964 EQUIPE 20 0,765 EQUIPE 20 0,7964 EQUIPE 20 0,765 
EQUIPE 16 0,705 EQUIPE 18 0,7535 EQUIPE 16 0,705 EQUIPE 18 0,7535 EQUIPE 16 0,705 
EQUIPE 18 0,705 EQUIPE 19 0,7535 EQUIPE 18 0,705 EQUIPE 19 0,7535 EQUIPE 18 0,705 
EQUIPE 19 0,705 EQUIPE 16 0,7142 EQUIPE 19 0,705 EQUIPE 16 0,7142 EQUIPE 19 0,705 
EQUIPE 22 0,65 EQUIPE 22 0,675 EQUIPE 22 0,65 EQUIPE 22 0,675 EQUIPE 22 0,705 
EQUIPE 11 0,595 EQUIPE 21 0,6035 EQUIPE 11 0,595 EQUIPE 21 0,6035 EQUIPE 11 0,595 
EQUIPE 21 0,55 EQUIPE 11 0,5964 EQUIPE 21 0,55 EQUIPE 11 0,5964 EQUIPE 21 0,55 
EQUIPE 1 0,54 EQUIPE 17 0,5642 EQUIPE 1 0,54 EQUIPE 17 0,5642 EQUIPE 1 0,54 
EQUIPE 6 0,54 EQUIPE 1 0,5571 EQUIPE 6 0,54 EQUIPE 1 0,5571 EQUIPE 6 0,54 
EQUIPE 8 0,54 EQUIPE 6 0,5571 EQUIPE 8 0,54 EQUIPE 6 0,5571 EQUIPE 8 0,54 
EQUIPE 9 0,54 EQUIPE 8 0,5571 EQUIPE 9 0,54 EQUIPE 8 0,5571 EQUIPE 9 0,54 
EQUIPE 14 0,54 EQUIPE 9 0,5571 EQUIPE 14 0,54 EQUIPE 9 0,5571 EQUIPE 14 0,54 
EQUIPE 15 0,54 EQUIPE 14 0,5571 EQUIPE 15 0,54 EQUIPE 14 0,5571 EQUIPE 15 0,54 
EQUIPE 4 0,535 EQUIPE 15 0,5571 EQUIPE 4 0,535 EQUIPE 15 0,5571 EQUIPE 4 0,535 
EQUIPE 17 0,495 EQUIPE 4 0,5535 EQUIPE 17 0,495 EQUIPE 4 0,5535 EQUIPE 17 0,495 
EQUIPE 2 0,48 EQUIPE 7 0,5142 EQUIPE 2 0,48 EQUIPE 7 0,5142 EQUIPE 2 0,48 
EQUIPE 7 0,48 EQUIPE 12 0,5142 EQUIPE 7 0,48 EQUIPE 12 0,5142 EQUIPE 7 0,48 
EQUIPE 12 0,48 EQUIPE 10 0,4714 EQUIPE 12 0,48 EQUIPE 13 0,4714 EQUIPE 12 0,48 
EQUIPE 13 0,48 EQUIPE 13 0,4714 EQUIPE 13 0,48 EQUIPE 2 0,4285 EQUIPE 13 0,48 
EQUIPE 3 0,42 EQUIPE 2 0,4285 EQUIPE 3 0,42 EQUIPE 3 0,4285 EQUIPE 3 0,42 
EQUIPE 10 0,42 EQUIPE 3 0,4285 EQUIPE 10 0,42 EQUIPE 10 0,4285 EQUIPE 10 0,42 
EQUIPE 5 0,36 EQUIPE 5 0,3857 EQUIPE 5 0,36 EQUIPE 5 0,3857 EQUIPE 5 0,36 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 



CAPÍTULO 6 – ESTUDOS DE CASOS                                                                                        104 

 

Para avaliar o resultado obtido, observe, por exemplo, a equipe 20, ranqueada no topo da 

tabela para os módulos M0, M1, M2, M3 e M4. De acordo com a tabela das habilidades 

técnicas das equipes, tabela 29, essa equipe é a que apresenta habilidade técnica alta em quase 

todas as tecnologias. 

A política adotada pela tabela acima, tem por objetivo selecionar as equipes que 

possuem o nível de conhecimento mais elevado nas tecnologias, fazendo com que essa ocupe o 

primeiro lugar na classificação. Essa característica também pode ser observada para as equipes: 

16, 18, 19, 22, 11 e 21, para o módulo M0. O que faz essas equipes ocuparem posições 

diferentes se deve ao fato de, em algumas tecnologias, possuírem habilidades nenhuma ou 

baixa, como é o caso das equipes 16, 18 e 22 que apresentam habilidade baixa na tecnologia 

Android. 

Utilizando a política qualificação mínima e ponto de corte 0.7 foi obtido o resultado 

apresentado na tabela 32. 

 

Tabela 32 – Habilidades técnicas das equipes (Política Qualificação Mínima–Multi-MOM) 

M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 20 0,765 EQUIPE 20 0,875 EQUIPE 20 0,875 EQUIPE 20 0,875 EQUIPE 8 0,875 

EQUIPE 16 0,705 EQUIPE 18 0,7928 EQUIPE 16 0,76 EQUIPE 18 0,8357 EQUIPE 20 0,875 

EQUIPE 18 0,705 EQUIPE 19 0,7928 EQUIPE 18 0,76 EQUIPE 19 0,8357 EQUIPE 1 0,82 

EQUIPE 19 0,705 EQUIPE 16 0,7535 EQUIPE 19 0,76 EQUIPE 1 0,7964 EQUIPE 2 0,82 

EQUIPE 11 0,65 EQUIPE 22 0,7535 EQUIPE 22 0,76 EQUIPE 6 0,7964 EQUIPE 4 0,82 

EQUIPE 22 0,65 EQUIPE 17 0,7214 EQUIPE 8 0,71 EQUIPE 8 0,7964 EQUIPE 6 0,82 

EQUIPE 1 0,595 EQUIPE 21 0,7214 EQUIPE 4 0,705 EQUIPE 9 0,7964 EQUIPE 9 0,82 

EQUIPE 6 0,595 EQUIPE 8 0,7178 EQUIPE 11 0,705 EQUIPE 11 0,7964 EQUIPE 11 0,82 

EQUIPE 8 0,595 EQUIPE 1 0,7142 EQUIPE 21 0,66 EQUIPE 14 0,7964 EQUIPE 14 0,82 

EQUIPE 9 0,595 EQUIPE 6 0,7142 EQUIPE 1 0,65 EQUIPE 15 0,7964 EQUIPE 15 0,82 

EQUIPE 14 0,595 EQUIPE 9 0,7142 EQUIPE 2 0,65 EQUIPE 16 0,7964 EQUIPE 16 0,82 

EQUIPE 15 0,595 EQUIPE 11 0,7142 EQUIPE 6 0,65 EQUIPE 22 0,7964 EQUIPE 18 0,82 

EQUIPE 17 0,55 EQUIPE 12 0,7142 EQUIPE 9 0,65 EQUIPE 4 0,7571 EQUIPE 19 0,82 

EQUIPE 21 0,55 EQUIPE 14 0,7142 EQUIPE 14 0,65 EQUIPE 7 0,7571 EQUIPE 22 0,82 

EQUIPE 2 0,535 EQUIPE 15 0,7142 EQUIPE 15 0,65 EQUIPE 12 0,7571 EQUIPE 3 0,765 

EQUIPE 4 0,535 EQUIPE 4 0,675 EQUIPE 17 0,605 EQUIPE 17 0,7214 EQUIPE 7 0,765 

EQUIPE 7 0,535 EQUIPE 7 0,675 EQUIPE 7 0,595 EQUIPE 21 0,7214 EQUIPE 12 0,765 

EQUIPE 12 0,535 EQUIPE 10 0,675 EQUIPE 3 0,59 EQUIPE 13 0,7178 EQUIPE 13 0,765 

EQUIPE 13 0,535 EQUIPE 13 0,6714 EQUIPE 12 0,59 EQUIPE 10 0,6785 EQUIPE 17 0,715 

EQUIPE 3 0,475 EQUIPE 3 0,6321 EQUIPE 13 0,59 EQUIPE 2 0,675 EQUIPE 21 0,715 

EQUIPE 10 0,475 EQUIPE 5 0,5928 EQUIPE 5 0,535 EQUIPE 3 0,675 EQUIPE 5 0,71 

EQUIPE 5 0,415 EQUIPE 2 0,5892 EQUIPE 10 0,535 EQUIPE 5 0,6392 EQUIPE 10 0,71 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 



CAPÍTULO 6 – ESTUDOS DE CASOS                                                                                        105 

 

Como pode ser visto, para o módulo M4, todas as equipes foram consideradas 

adequadas ao ponto de corte, pois apresentam habilidades técnicas acima do estipulado para o 

módulo a ser implementado, caracterizando assim como adequadas pela política adotada neste 

caso. Para avaliar e justificar o resultado obtido, considere novamente as equipe 20, 16, 18 e 

19, ranqueadas nas primeiras posições da tabela para os módulos M0, M1, M2 e M3. Essas 

equipes, de acordo com a tabela das habilidades técnicas das equipes, apresenta habilidade 

alta em quase todas as tecnologias requeridas para os módulos em questão, e, para a política 

adotada para este caso, as equipes selecionadas são sempre as que apresentam as qualificações 

mínimas de conhecimento para o módulo, fazendo com que a adequabilidade final dessas 

equipes seja alta, tornando-as assim equipes com maior adequabilidade em relação ao ponto 

de corte utilizado. 

Por fim, utilizando a política provisão de treinamento e ponto de corte 0.75 foi 

obtido o resultado apresentado na tabela 33. 

 

Tabela 33 – Habilidades técnicas das equipes (Política Provisão de Treinamento – Multi-MOM) 

M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 1 0,82 EQUIPE 8 0,796 EQUIPE 8 0,875 EQUIPE 1 0,8357 EQUIPE 2 0,875 

EQUIPE 6 0,82 EQUIPE 12 0,796 EQUIPE 2 0,82 EQUIPE 5 0,8357 EQUIPE 3 0,875 

EQUIPE 8 0,82 EQUIPE 1 0,757 EQUIPE 4 0,82 EQUIPE 6 0,8357 EQUIPE 5 0,875 

EQUIPE 9 0,82 EQUIPE 3 0,757 EQUIPE 20 0,82 EQUIPE 7 0,8357 EQUIPE 8 0,875 

EQUIPE 11 0,82 EQUIPE 5 0,757 EQUIPE 1 0,765 EQUIPE 8 0,8357 EQUIPE 1 0,82 

EQUIPE 14 0,82 EQUIPE 6 0,757 EQUIPE 3 0,765 EQUIPE 9 0,8357 EQUIPE 4 0,82 

EQUIPE 15 0,82 EQUIPE 7 0,757 EQUIPE 5 0,765 EQUIPE 10 0,8357 EQUIPE 6 0,82 

EQUIPE 20 0,82 EQUIPE 9 0,757 EQUIPE 6 0,765 EQUIPE 12 0,8357 EQUIPE 7 0,82 

EQUIPE 2 0,765 EQUIPE 10 0,757 EQUIPE 7 0,765 EQUIPE 13 0,8357 EQUIPE 9 0,82 

EQUIPE 7 0,765 EQUIPE 13 0,757 EQUIPE 9 0,765 EQUIPE 14 0,8357 EQUIPE 10 0,82 

EQUIPE 12 0,765 EQUIPE 14 0,757 EQUIPE 11 0,765 EQUIPE 15 0,8357 EQUIPE 12 0,82 

EQUIPE 13 0,765 EQUIPE 15 0,757 EQUIPE 14 0,765 EQUIPE 2 0,7964 EQUIPE 13 0,82 

EQUIPE 16 0,765 EQUIPE 4 0,714 EQUIPE 15 0,765 EQUIPE 3 0,7964 EQUIPE 14 0,82 

EQUIPE 18 0,765 EQUIPE 11 0,714 EQUIPE 22 0,765 EQUIPE 11 0,7964 EQUIPE 15 0,82 

EQUIPE 19 0,765 EQUIPE 17 0,714 EQUIPE 10 0,71 EQUIPE 4 0,7928 EQUIPE 11 0,765 

EQUIPE 22 0,765 EQUIPE 20 0,71 EQUIPE 12 0,71 EQUIPE 17 0,7571 EQUIPE 17 0,765 

EQUIPE 17 0,76 EQUIPE 2 0,679 EQUIPE 13 0,71 EQUIPE 21 0,7142 EQUIPE 21 0,71 

EQUIPE 3 0,71 EQUIPE 21 0,671 EQUIPE 16 0,705 EQUIPE 22 0,7142 EQUIPE 20 0,655 

EQUIPE 4 0,71 EQUIPE 22 0,671 EQUIPE 17 0,705 EQUIPE 16 0,675 EQUIPE 22 0,655 

EQUIPE 10 0,71 EQUIPE 16 0,632 EQUIPE 18 0,705 EQUIPE 18 0,675 EQUIPE 16 0,65 

EQUIPE 21 0,705 EQUIPE 18 0,632 EQUIPE 19 0,705 EQUIPE 19 0,675 EQUIPE 18 0,65 

EQUIPE 5 0,655 EQUIPE 19 0,632 EQUIPE 21 0,705 EQUIPE 20 0,675 EQUIPE 19 0,65 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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As equipes 8, 12, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 foram consideradas adequadas ao 

ponto de corte para o módulo M1.  Isso pode ser retratado através da tabela de habilidades 

técnicas das equipes, tabela 29, que demonstra que estas equipes apresentam habilidades 

média para a maioria das tecnologias, e, ao ser feito o cruzamento da habilidade técnica da 

equipe com o nível de habilidade requerida para implementar o módulo, a adequabilidade 

final dessas equipes  alta, tornando-as equipes adequadas ao ponto de corte para a política 

adotada. Porém, para o mesmo módulo, as equipes 3, 4, 10, 21 e 5 foram consideradas 

inadequadas ao ponto de corte por apresentarem habilidades superiores ao que era esperado 

pelas tecnologias dos módulos em questão, uma vez que a política adotada nesse caso 

seleciona equipes que apresentam habilidades abaixo do esperado para as tecnologias. 

 

6.4 Comparativo com a Abordagem Baseada em Lógica Fuzzy 

 

Considerando que a abordagem de seleção de equipes foi originalmente baseada em 

lógica fuzzy, e, aqui nesta dissertação, propõe-se sua instanciação usando ontologias, neste 

seção é apresentada uma análise comparativa dos resultados dos estudos de casos 

apresentados nas seções anteriores deste capítulo, cujo objetivo é verificar se o conjunto de 

equipes consideradas habilitadas a implementar os módulos de software são equivalentes ou 

próximos entre a abordagem ontológica e a abordagem baseada em lógica fuzzy. 

Como foi visto anteriormente, a adequabilidade da abordagem utilizando ontologia 

apresentava uma diferença de valor, variando entre 0.1, da abordagem utilizando lógica fuzzy. 

Assim, pontos de cortes diferentes foram utilizados para cada abordagem e para cada política 

de seleção. Para ambas as abordagens, os pontos de corte são aqueles anteriormente indicados 

na tabela 6. 

O estudo comparativo realizado foi baseado na interseção de conjuntos para que fosse 

possível avaliar o grau de similaridade dos resultados recomendados pelas abordagens. Sendo 

assim, para cada política e ponto de corte adotado, os resultados são expressos em termos de 

percentagem que apresentam essa semelhança, sendo no final do capítulo, nas considerações 

finais, apresentado uma análise desses resultados. Os resultados de adequabilidade das 

equipes para a abordagem ontológica e para a abordagem baseada em lógica fuzzy são 

integralmente apresentados na forma de tabelas nos apêndices C, D e E, para a abordagem 

ontológica e F, G, H, para a abordagem de lógica fuzzy.  

As seções subsequentes apresentam as percentagens de semelhança, encontradas entre 

as abordagens para cada conjunto de equipes. 
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6.4.1 Linha de Produto de Comércio Eletrônico 

 

Como citado anteriormente, a linha de produtos de comércio eletrônico consiste em 

uma arquitetura altamente distribuída baseada na World Wide Web que controla tanto sistemas 

B2B (business-to-business) como B2C (business-to-consumer) (GOMMA, 2004). Trata-se de 

uma linha de produtos desenvolvida segundo um processo de engenharia reversa. Para 

demonstrar o uso da presente abordagem para o desenvolvimento de um projeto em várias 

iterações, é considerado que a LPS é implementada em duas iterações: uma primeira iteração 

para implementar os componentes comuns e variantes, caracterizando a engenharia de 

domínio; e uma segunda iteração para desenvolver as aplicações B2B e B2C, em conjunto, 

caracterizando a engenharia de aplicações. 

 

6.4.1.1 Primeira Iteração (Engenharia de Domínio) 

 

Utilizando a política qualificação equivalente, e, pontos de corte 0.6 para a 

abordagem ontológica e 0.7 para a abordagem de lógica fuzzy, a interseção entre as equipes 

consideradas qualificadas para os módulos M0, M1 e M2 são respectivamente, 95%, 55% e 

86%, como pode ser visto nas figuras 42, 43 e 44. 

 

Figura 42 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M0 – ED) 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 43 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M1 – ED) 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Figura 44 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M2 – ED) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Analisando a interseção dos conjuntos para o estudo de caso da engenharia de 

domínio, podemos constatar que, para a política de qualificação equivalente, no módulo M0, a 

interseção dos conjuntos foi de 16 equipes, sendo que a abordagem ontológica recomenda 

extamente as mesmas 16 equipes e a abordagem de lógica fuzzy apresenta apenas 1(uma) 

equipe adicional, portanto, representando um resultado comum de aproximadamente 95%. Já 

para o módulo M1, a interseção foi de 6 equipes,  sendo que a abordagem ontológica 

recomenda 1 (uma) equipe adicional e a abordagem de lógica fuzzy recomenda 4 equipes 

adicionais, resultando em  um valor próximo de 55%. E para o módulo M2, a interseção foi de 

17 equipes, sendo que a abordagem ontológica apresenta 1 (uma) equipe adicional, enquanto 

que a abordagem de lógica fuzzy apresenta 2 equipes adicionais, resultando em um valor  

aproximado de 86%. 

Para as demais políticas de seleção também foi aplicada a mesma operação de 

interseção de conjuntos. Os resultados foram sintetizados na tabela 34. 

 

Tabela 34 – Resultado da interseção da Engenharia de Domínio 

Política/Módulo M0 M1 M2 

Qualificação Equivalente 95% 55% 86% 

Equipes mais Hábeis 94% 87% 87% 

Qualificação Mínima 100% 73% 96% 

Provisão de Treinamento 92% 17% 85% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Utilizando a política equipes mais hábeis, e, pontos de corte 0.55 para a abordagem 

ontológica e 0.65 para a abordagem de lógica fuzzy, a interseção das equipes consideradas 

qualificadas para os módulos M0, M1 e M2 são, respectivamente, 94%, 87% e 87%, como 

pode ser visto na tabela 34. No caso do módulo M0, a interseção dos conjuntos foi de 15 

equipes, correspondendo as mesmas 15 equipes recomendadas pela abordagem ontológica, 
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porém, correspondendo a quase totalidade das 16 equipes recomendadas pela abordagem de 

lógica fuzzy, representando assim um resultado de 94%. Analisando os módulos M1 e M2, as 

interseções foram de 13 equipes, embora diferentes em cada módulo, sendo que a abordagem 

ontológica apresenta 2 equipes adicionais e a abordagem de lógica fuzzy recomenda 

extamente as mesmas 13 equipes, resultando em  um valor de aproximadamrnte 87%. 

Utilizando a política qualificação mínima, e, pontos de corte 0.7 para a abordagem 

ontológica e 0.8 para a abordagem de lógica fuzzy, a interseção das equipes consideradas 

qualificadas para os módulos M0, M1 e M2 são respectivamente, 100%, 73% e 96%, como 

pode ser visto na tabela 34. Avaliando sob o ponto de vista da política qualificação mínima, 

podemos constatar que para o módulo M0 a interseção dos conjuntos foi de 22 equipes, 

representando um resultado de 100%. 

Analisando o módulo M1, a interseção foi de 13 equipes, todas recomendadas pela 

abordagem ontológica, porém acrescidas de outras 5 equipes recomendadas pela abordagem 

de lógica fuzzy, resultando em  um valor próximo de 73%. Para o módulo M2, a interseção foi 

de 21 equipes, sendo que a abordagem ontológica recomenda as mesma 21 equipes enquanto 

que a abordagem de lógica fuzzy recomenda 1 (uma) equipe adicional, resultando em um 

valor de aproximadamente 96%. 

Por fim, considerando a política de provisão de treinamento, e, pontos de corte 0.75 

para a abordagem ontológica e 0.85 para a abordagem utilizando lógica fuzzy, é possível 

verificar que para o módulo M0 a interseção dos conjuntos foi de 11, sendo que a abordagem 

ontolológica inclui 1 equipe adicional e a abordagem de lógica fuzzy recomenda exatamente 

as mesmas 11 equipes, resultando em um valor de aproximadamente 92%. Analisando o 

módulo M1, a interseção foi de 1 (uma) equipe, recomendada pela abordagem ontológica, 

porém acrescidas de outras 5 equipes recomendadas pela abordagem de lógica fuzzy, 

resultando em  um valor próximo de 17%. Para o módulo M2, a interseção foi de 11 equipes, 

recomendadas pela abordagem ontológica, porém acrescida de outras 2 equipes recomendadas 

pela abordagem de lógica fuzzy resultando em um valor de aproximadamente 85%. 

Para representar esses dados de forma mais concreta, uma média dos dados obtidos 

para essas políticas foi realizada, de forma a categorizar a qualidade desses resultados. Para o 

estudo de caso desta seção, engenharia de domínio, as médias representadas para os módulos 

M0, M1 e M2, nas políticas de qualificação equivalente, política de equipes mais hábeis, 

política de qualificação mínima e política de previsão de treinamento foram, respectivamente, 

78,66%, 89,33%, 89,66% e 64,66%. 
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6.4.1.2 Segunda Iteração (Engenharia de aplicação) 

 

Utilizando a política de qualificação equivalente, e, pontos de corte 0.6 para a 

abordagem ontológica e 0.7 para a abordagem utilizando lógica fuzzy, a interseção das 

equipes consideradas qualificadas para os módulos M1, M2 e M3, são respectivamente 61%, 

61% e 79%, como pode ser visto nas figuras, 45, 46 e 47, respectivamente. 

 

Figura 45 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M1 - EA) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 46 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M2 - EA) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 47 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M3 - EA) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Analisando a interseção dos conjuntos para o estudo de caso da engenharia de 

aplicação, podemos constatar que, para a política de qualificação equivalente, nos módulos 

M1 e M2, a interseção dos conjuntos foi de 9 equipes, sendo que a abordagem ontológica 

apresenta 2 equipes adicionais e a abordagem de lógica fuzzy apresenta quatro equipes 

adicionais, portanto, representando um resultado de aproximadamente 61%. Para o módulo 

M3, a interseção foi de 11 equipes, sendo que a abordagem ontológica apresenta 1 (uma) 

equipe adicional , enquanto que a abordagem de lógica fuzzy apresenta 2 equipes adicionais, 

resultando em um valor de 79%. 

Para as demais políticas de seleção também foi aplicada a mesma operação de 

interseção de conjuntos. Os resultados foram sintetizados na tabela 35. 

 

Tabela 35 – Resultado da interseção da engenharia de aplicação 

Política/Módulo M1 M2 M3 

Qualificação Equivalente 61% 61% 79% 

Equipes mais Hábeis 82% 82% 82% 

Qualificação Mínima 85% 85% 74% 

Provisão de Treinamento 13% 13% 50% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Utilizando a política equipes mais hábeis, e, pontos de corte 0.55 para a abordagem 

ontológica e 0.65 para a abordagem de lógica fuzzy, a interseção das equipes consideradas 

qualificadas para os módulos M1, M2 e M3 são, respectivamente, 82%, 82% e 82%, como 

pode ser visto na tabela 35. Para os módulos M1 e M2, a interseção dos conjuntos foi de 9 

equipes, porém a abordagem ontológica apresenta 2 equipes adicionais enquanto que a 

abordagem de lógica fuzzy recomenda exatamente as mesmas 9 equipes, resultando em um 

valor aproximado de 82%. Analisando o módulo M3, a interseção foi de 9 equipes, sendo que 

a abordagem ontológica apresenta 2 equipes adicionais e a abordagem de lógica fuzzy 

recomenda extamente as mesmas 9 equipes, resultando em um valor de aproximadamrnte 

82%. 

Utilizando a política de qualificação mínima, e, pontos de corte 0.7 para a 

abordagem ontológica e 0.8 para a abordagem de lógica fuzzy, a interseção das equipes 

consideradas qualificadas para os módulos M1, M2 e M3 são, respectivamente, 85%, 85% e 

74%, como pode ser visto na tabela 35. Avaliando sob o ponto de vista da política de 

qualificação mínima, podemos constatar que, para os módulos M1 e M2, a interseção dos 

conjuntos foi de 16 equipes, todas recomendadas pela abordagem ontológica, porém 
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acrescidas de outras 3 equipes recomendadas pela abordagem de lógica fuzzy, resultando em  

um valor próximo de 85%. Para o módulo M3, a interseção foi de 14 equipes, recomendadas 

pela abordagem ontológica, porém acrescidas de 5 equipes recomendadas pela abordagem de 

lógica fuzzy, resultando em um valor aproximado de 74%.  

Por fim, considerando a política de provisão de treinamento, e, pontos de corte 0.75 

para abordagem ontológica e 0.85 para a abordagem utilizando lógica fuzzy, a interseção das 

equipes consideradas qualificadas para os módulos M1, M2 e M3 são, respectivamente, 13%, 

13% e 50%. É possível verificar que, para os módulos M1 e M2, a interseção dos conjuntos 

foi de 1 (uma) equipe recomendada pela abordagem ontológica, porém acrescidas de 7 

equipes pela abordagem de lógica fuzzy, resultando em uma interseção de apenas 

aproximadamente 13%. Analisando o módulo M3, a interseção foi 4 equipes, sendo que a 

abordagem ontolológica recomenda 1 equipe adicional e a abordagem de lógica fuzzy 

recomenda 3 equipes adicionais, resultando em  um valor próximo de 50%.  

A média dos dados obtidos para o estudo de caso, engenharia de aplicação para os 

módulos M1, M2 e M3, nas políticas de qualificação equivalente, política de equipes mais 

hábeis, política de qualificação mínima e política de previsão de treinamento foram, 

respectivamente, 67%, 82%, 81,33% e 25,33%. 

 

6.4.1.3 Multi-MOM 

 

Utilizando a política de qualificação equivalente, e, pontos de corte 0.6 para a 

abordagem ontológica e 0.7 para a abordagem utilizando lógica fuzzy, a interseção das 

equipes consideradas qualificadas para os módulos M0, M1, M2, M3 e M4, são 

respectivamente 84%, 77%, 86%, 91% e 87%, como pode ser visto nas figuras 48, 49, 50, 51 

e 52, respectivamente. 

 

Figura 48 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M0 - Multi_MOM) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Figura 49 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M1 - Multi_MOM) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 50 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M2 - Multi_MOM) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 51 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M3 - Multi_MOM) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Figura 52 – Interseção de conjuntos (Política Qualificação Equivalente M4 - Multi_MOM) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Analisando a interseção dos conjuntos para o estudo de caso MULTI-MOM, podemos 

constatar que, para a política qualificação equivalente, no módulo M0, a interseção dos 

conjuntos foi de 5 equipes, sendo que a abordagem ontológica recomenda extamente as 

mesmas 5 equipes e a abordagem de lógica fuzzy apresenta apenas 1 (uma) equipe adicional, 

portanto, representando um resultado comum de aproximadamente 84%. Já para o módulo 

M1, a interseção foi de 10 equipes, sendo que a abordagem ontológica recomenda apenas 1 

(uma) equipe adicional enquanto que a abordagem de lógica fuzzy recomenda 2 equipes 

adicionais, resultando em um valor aproximado de 77%. Para o módulo M2, a interseção dos 

conjuntos foi de 12 equipes, recomendadas pela abordagem ontológica, enquanto que a 

abordagem de lógica fuzzy apresenta 2 equipes adicionais, resultando em um valor próximo 

de 86%. Para o módulo M3, a interseção foi de 20 equipes, sendo que a abordagem ontológica 

apresenta 1 (uma) equipe adicional e a abordagem de lógica fuzzy também, apresenta 1 (uma) 

equipe adicional, resultando em um valor de 91%. E, para o módulo M4, a interseção foi de 

19 equipes, todas recomendadas pela abordagem ontológica, enquanto que a abordagem de 

lógica fuzzy ógica fuzzy recomenda 3 equipes adicionais, resultando em um valor aproximado 

de 87%. 

Para as demais políticas de seleção também foi aplicada a mesma operação de 

interseção de conjuntos. Os resultados foram sintetizados na tabela 36. 

 

Tabela 36 – Resultado da interseção Multi-MOM 

Política/Módulo M0 M1 M2 M3 M4 

Qualificação Equivalente 84% 77% 86% 91% 87% 

Equipes mais Hábeis 88% 67% 88% 67% 88% 

Qualificação Mínima 50% 88% 88% 100% 100% 

Provisão de Treinamento 95% 93% 88% 100% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Utilizando a política equipes mais hábeis, e, pontos de corte 0.55 para a abordagem 

ontológica e 0.65 para a abordagem de lógica fuzzy, a interseção das equipes consideradas 

qualificadas para os módulos M0, M1, M2, M3 e M4 são, respectivamente, 88%, 67%, 88%, 

67% e 88%, como pode ser visto na tabela 36. No módulo M0, a interseção dos conjuntos foi 

de 7 equipes, sendo que a abordagem ontológica recomenda extamente as mesmas 7 equipes e 

a abordagem de lógica fuzzy apresenta apenas 1 (uma) equipe adicional, portanto, 

representando um resultado comum de aproximadamente 88%. Já para o módulo M1, a 

interseção foi de 10 equipes, sendo que a abordagem ontológica recomenada 5 equipes 
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adicionais enquanto que a abordagem de lógica fuzzy recomenda as mesmas 10 equipes, 

resultando em um valor aproximado de 67%. Para o módulo M2, a interseção dos conjuntos 

foi de 7 equipes, sendo que a abordagem ontológica recomenda exatamente as mesmas 7 

equipes enquanto que a abordagem de lógica fuzzy recomenda 1 (uma) equipe adicional, 

resultando em um valor próximo de 88%. Para o módulo M3, a interseção foi de 10 equipes, 

sendo que a abordagem ontológica apresentou 5 equipes adicionais e a abordagem de lógica 

fuzzy recomenda as mesmas 20 equipes, resultando em um valor próximo de 67%. E, para o 

módulo M4, a interseção foi de 7 equipes, todas recomendadas pela abordagem ontológica, 

enquanto que a abordagem de lógica fuzzy recomenda 1 (uma) equipe adicional, resultando 

em um valor aproximado de 88%. 

Utilizando a política qualificação mínima, e, pontos de corte 0.7 para a abordagem 

ontológica e 0.8 para a abordagem de lógica fuzzy, a interseção das equipes consideradas 

qualificadas para os módulos M0, M1, M2, M3 e M4 são, respectivamente, 50%, 88%, 88%, 

100% e 100%, como pode ser visto na tabela 35. Avaliando sob o ponto de vista da política de 

qualificação mínima, podemos constatar que para o módulo M0, a interseção dos conjuntos 

foi de 2 equipes, sendo que a abordagem ontológica recomenda extamente as mesmas 2 

equipes e a abordagem de lógica fuzzy apresenta 2 equipes adicionais, portanto, representando 

um resultado de aproximadamente 50%. Já para o módulo M1, a interseção foi de 14 equipes, 

sendo que a abordagem ontológica recomenada 1 (uma) equipe adicional enquanto que a 

abordagem de lógica fuzzy recomenda também apenas 1 (uma) equipe adicional, resultando 

em um valor aproximado de 88%. Para o módulo M2, a intersação dos conjuntos foi de 7 

equipes, sendo que a abordagem ontológica recomenda 1 (uma) equipe adicional enquanto 

que a abordagem de lógica fuzzy recomenda exatamente as mesmas 7 equipes, resultando em 

um valor próximo de 88%. Para o módulo M3, a interseção foi de 18 equipes, sendo que a 

abordagem ontológica e abordagem de lógica fuzzy recomendaram as mesmas 18 equipes, 

resultando em um valor de 100%. E, para o módulo M4, a interseção foi de 22 equipes, todas 

recomendadas pela abordagem ontológica e pela abordagem de lógica fuzzy, resultando em 

um valor de 100%. 

Por fim, considerando a política provisão de treinamento, e, pontos de corte 0.75 

para abordagem ontológica e 0.85 para a abordagem utilizando lógica fuzzy, a interseção das 

equipes consideradas qualificadas para os módulos M0, M1, M2, M3 e M4 são, 

respectivamente, 95%, 93%, 88%, 100% e 100%, como pode ser visto na tabela 35.  É 

possível verificar que, para o módulo M0, a interseção dos conjuntos foi de 17 equipes, sendo 

que a abordagem ontológica recomenda extamente as mesmas 17 equipes e a abordagem de 
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lógica fuzzy apresenta 1 (uma) equipe adicional, portanto, representando um resultado de 

aproximadamente 95%. Já para o módulo M1, a interseção foi de 12 equipes, onde a 

abordagem ontológica recomenda exatamente as mesmas 12 equipes enquanto que a 

abordagem de lógica fuzzy recomenda apenas 1 (uma) equipe adicional, resultando em um 

valor aproximado de 93%. Para o módulo M2, a interseção dos conjuntos foi de 14 equipes, 

onde a abordagem ontológica recomenda exatamente as mesmas 14 equipes enquanto que a 

abordagem de lógica fuzzy recomenda 2 equipes adicionais, resultando em um valor próximo 

de 88%. Para o módulo M3, a interseção foi de 16 equipes, sendo que ambas abordagens 

recomendaram as mesmas 16 equipes, resultando em um valor de 100%. E, para o módulo 

M4, a interseção também foi de 16 equipes, todas recomendadas por ambas abordagens, 

resultando em um valor de 100%. 

A média dos dados obtidos para o estudo de caso MULTI-MOM, para os módulos M0, 

M1, M2, M3 e M4, nas políticas de qualificação equivalente, política de equipes mais hábeis, 

política de qualificação mínima e política de previsão de treinamento foram, respectivamente, 

87%, 79,6%, 85,2% e 95,2%. 

 

6.5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram apresentados os resultados dos estudos de casos, com o objetivo 

de avaliar a abordagem desenvolvida. Primeiramente foi apresentado um estudo de caso de 

linha de produto hipotética, documentada em Goma (2004): uma linha de produto de 

comércio eletrônico (E-Commerce), que foi organizada em duas iterações de desenvolvimento 

(engenharia de domínio e engenharia de aplicação). Em seguida, foi apresentado um estudo de 

caso de projeto real com artefatos definidos pelo arquiteto do projeto: Multi-MOM 

(MORAIS, 2010), uma linha de produtos de middleware para dispositivos móveis. 

Para os 3 estudos de casos foi utilizado um conjunto de 22 equipes. Como na etapa de 

Definição de Políticas foram estabelecidas 4 políticas distintas para a seleção de equipes, para 

cada estudo de caso foram obtidos 4 avaliações diferentes, sendo gerado assim 12 resultados 

que foram discutidos durante a execução de cada política. Quanto ao ponto de corte, 

diferentes pontos de corte foram utilizados para cada política de seleção de equipe adotada. 

Como foi visto que a adequabilidade da abordagem utilizando ontologia apresentava uma 

diferença de valor, variando entre 0.1 da abordagem utilizando lógica fuzzy, os pontos de 

corte também foram diferentes. Houve também a necessidade de se utilizar pontos de corte 

diferentes para cada política. 
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Comparando os resultados das abordagens, como pode ser observado, as 

adequabilidades das equipes de acordo com a abordagem baseada em ontologia apresentam 

diferenças em relação às adequabilidades de acordo com a abordagem baseada em lógica 

fuzzy. Em alguns casos, é notório que algumas equipes foram cortadas em uma abordagem e 

não foram cortadas em outra, de acordo com o ponto de corte estabelecido para cada uma das 

políticas e abordagens. Por isso, a intersecção de equipes foi utilizada na análise comparativa, 

para que fosse possível perceber o nível de equivalência ou proximidade das recomendações 

de ambas abordagens. E assim, para cada política e ponto de corte adotado, os resultados 

foram expressos em termos de percentagem para que pudessem representar essa semelhança.  

Para concluir os estudos de caso, podemos avaliar os resultados apresentando uma 

média para cada estudo de caso. Sendo assim, considerando o estudo de caso engenharia de 

aplicação, seus módulos M0, M1 e M2, bem como as políticas utilizadas, a média foi de 

80,57%. Já para o estudo de caso, enganharia de aplicação, seus módulos M1, M2 e M3, as 

políticas citadas anteriormente, a média foi de 63,91%. E por fim, para o estudo de caso, 

Multi-MOM, seus módulos M0, M1, M2, M3 e M4 e as políticas adotadas no projeto, a média 

foi de 86,75%. De acordo com essas médias obtidas, podemos ainda fazer uma média geral, 

com um resultado de 77,07%, tornando a proposta da abordagem ontológica, uma proposta de 

sucesso, visto que apresenta um resultado próximo de 80%. 
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Capítulo 7 

 

Conclusão 

 

Neste trabalho, foi apresentada uma abordagem para a seleção de equipes distribuídas 

tecnicamente qualificadas para implementação de módulos de software num projeto de LPS 

utilizando ontologia. A abordagem possui quatro etapas distintas e é parte integrante de um 

framework que tem como objetivo principal dar suporte ao gerente de projetos a executar o 

processo de alocação de equipes distribuídas às tarefas de implementação de uma LPS. A 

proposta original do framework é apresentada em (PEREIRA et al., 2010). 

As etapas da abordagem proposta contempla um conjunto de atividades: a) identificar 

as tecnologias requeridas para implementar os módulos de software; b) identificar o nível de 

conhecimento requerido nas tecnologias para cada módulo de software; c) realizar o 

levantamento da habilidade técnica individual dos membros de cada equipe para cada uma das 

tecnologias; d) estimar a habilidade técnica das equipes em cada tecnologia; e) definir 

políticas de seleção de equipes; f) determinar a adequabilidade das equipes para implementar 

os módulos de software de acordo com a política adotada; g) recomendar  as equipes que são 

mais adequadas tecnicamente para implementar os módulos de software. 

A fim de demonstrar o uso da abordagem e avaliar sua eficácia, foram desenvolvidos 

dois estudos de caso. O primeiro estudo de caso foi realizado com base em um projeto de 

linha de produto hipotética, documentada em Goma (2004): uma linha de produto de 

comércio eletrônico (E-Commerce), que foi organizada em duas iterações de desenvolvimento 

(engenharia de domínio e engenharia de aplicação). O segundo estudo de caso foi realizado 

com base em um projeto real com artefatos definidos pelo arquiteto do projeto: Multi-MOM 

(MORAIS, 2010), uma linha de produtos de middleware para aplicações móveis. 

 

7.1 Contribuições, Limitações e Trabalhos Futuros 

 

As principais contribuições do trabalho foram: a) a abordagem ontológica para seleção 

de equipes distribuídas tecnicamente qualificadas para a implementação de módulos de 

software em um projeto de LPS, referente à recomendação técnica de equipes do framework 
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de recomendações; b) especificação da ontologia, contemplando elementos como classes, 

propriedades, instâncias; c) implementação da ontologia em uma ferramenta; e, d) a 

comparação entre a abordagem ontológica e a abordagem baseada em lógica fuzzy. A adoção 

de uma abordagem ontológica proporciona raciocínio e entendimento do domínio, facilita a 

comunicação e formalização, uma vez que disponibiliza um vocabulário que permite 

representar conhecimento de um domínio específico e reutilização a partir do vocabulário do 

domínio. Embora não represente uma contribuição de fato, além de especificar a ontologia em 

classes, subclasses, propriedades de objetos e dados, instâncias (ou indíviduos) e axiomas a 

ontologia proposta foi classificada quanto ao grau de formalismo em semi-informal, expressa 

em linguagem natural de forma restrita e estruturada contendo os termos e relacionamentos 

necessários para a realização da recomendação de equipes, quanto a sua aplicação em de 

especificação, baseada em uma ontologia de domínio, e quanto a função em ontologia de 

domínio, descrevendo conceitos e vocabulários de domínios particulares, e por fim 

estabelecendo uma metodologia para elaboração da Ontologia, proposta por Falbo, utilizando 

as atividades de identificação do propósito e especificação dos requisitos, captura da 

ontologia, formalização e avaliação da ontologia. A ferramenta utilizada para implementar a 

Ontologia proposta foi a Protegé, com arquitetura baseada em Java, que provê suporte a 

linguagem de especificação de ontologia OWL, recomendada pelo W3C, e escolhida para 

modelar a abordagem. Utilizando a ferramenta foi possível criar e modelar classes, 

propriedades de dados e objetos, funções entre as propriedades e criar as instâncias 

(indivíduos) das classes, além de realizar consultas e visualizar os resultados das equipes 

consideradas adequadas a implementar os módulos de software de um projeto. A análise 

comparativa dos resultados dos estudos de casos apresentados foi baseada na interseção entre 

a abordagem ontológica proposta neste trabalho e a abordagem utilizando lógica fuzzy 

proposta por Santos (2010) com o intuito de verificar se o conjunto de equipes consideradas 

adequadas a implementar os módulos de software são equivalentes ou próximos entre essas 

abordagens. 

Além das contribuições, algumas limitações foram observadas quanto à abordagem 

proposta. Dentre elas, podemos citar: a) o fato de não explorar a API da ferramenta para 

manipular a base de dados ontológica de forma programática em Java; b) estudos de casos não 

realizados com equipes reais; c) menor precisão das estimativas de adequabilidade sem uso de 

lógica fuzzy. Sem o uso da API, a criação das classes, propriedades de objetos, propriedades 

de dados e os indivíduos foram criados de forma manual, ocasionando em desperdício de 

tempo, uma vez que os dados podem necessitar serem modificados ou alterados. As equipes 
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criadas para gerar as recomendações foram equipes fictícias baseadas em alunos de 

computação e funcionários de equipes de desenvolvimento, o que não traz uma validação real 

para abordagem, embora torne possível a avaliação e os resultados das recomendações das 

equipes consideradas adequadas a implementar os módulos. A imprecisão das estimativas de 

adequabilidade sem uso de lógica fuzzy, é analisada através da possibilidade que uma mesma 

equipe pode apresentar diferentes níveis de habilidade técnica com diferentes graus de 

pertinência, utilizando esta abordagem. Uma equipe, por exemplo, pode ter habilidade técnica 

média e alta com graus de pertinência 0.6 e 0.4, respectivamente, representando que sua 

habilidade técnica é mais média do que alta. Em contrapartida com a abordagem ontológica, 

uma equipe pode ter apenas um nível de habilidade técnica, valor representado pelo ponto 

médio do intervalo de valores usados para representar os termos vagos na lógica fuzzy. 

Tendo em vista as limitações percebidas, alguns trabalhos futuros foram identificados. 

Dentre eles, podemos citar: a) utilizar a API da ferramenta com o intuito de manipular a base 

de dados ontológica de forma programática, a partir de um framework chamado Jena, 

evitando que essa manipulação seja feita de forma manual diretamente na ferramenta Protegé; 

b) utilizar a abordagem ontológica proposta em um projeto real mais complexo para que possa 

ser de fato validada e uma avaliação mais completa das contribuições práticas da abordagem 

possa ser obtida; c) alterar a forma como a adequabilidade é calculada para aproximar-se dos 

cálculos realizados com lógica fuzzy, para que os processos de transformação de valores 

numéricos em termos vagos tornem a adequabilidade na abordagem ontológica mais próxima 

possível desta abordagem. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário 

 

Seção 1.03 Conhecimento:JAVA 

Conhecimento e familiaridade na utilização da linguagem Java 

Há quantos anos você desenvolve projetos em JAVA?  
( ) Nenhum 
( ) 1-3  
( ) 3-5  
( ) 5-7  
( ) 7-9  
( ) 9 ou mais. 

Quantos projetos você desenvolveu utilizando a linguagem JAVA? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5  
( ) 5-10  
( ) 10-15  
( ) 15-20  
( ) 20-25  
( ) 25-30  
( ) 30 ou mais. 

Quais dessas certificações você possui em JAVA? 
( ) SCJA 
( ) SCJP  
( ) SCJD  
( ) SCWCD 
( ) SCBCD  
( ) SCDWJC  
( ) SCEA  
( ) SMAD 

Seção 1.04 Conhecimento: Eclipse 

Conhecimento e familiaridade na utilização da IDE Eclipse para JAVA 

Há quantos anos você trabalha com o Eclipse? 
( ) Nenhum 
( ) 1-3 
( ) 3-5 
( )5 ou mais. 
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Quantos projetos você desenvolveu utilizando Eclipse? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5 
( ) 5-10 
( ) 10-15 
( ) 15 ou mais. 

Seção 1.05 Conhecimento: JSF (Java Server Faces) 

Conhecimento e familiaridade na utilização do framework JSF 

Há quantos anos você desenvolve projetos em JSF?  
( ) Nenhum 
( ) 1-3  
( ) 3-5  
( ) 5 ou mais. 

Quantos projetos você desenvolveu utilizando JSF? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5  
( ) 5-10  
( ) 10-15  
( ) 15-20  
( ) 20 ou mais. 

Seção 1.06 Conhecimento: Hibernate 

Conhecimento e familiaridade na utilização do framework Hibernate 

Há quantos anos você utiliza o Hibernate? 
( ) Nenhum 
( ) 1-3 
( ) 3-5 
( ) 5 ou mais. 

Quantos projetos você desenvolveu utilizando Hibernate? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5 
( ) 5-10 
( ) 10-15 
( ) 15-20 
( ) 20 ou mais-25 
 

Seção 1.07 Conhecimento: Programação Reflexiva 

Conhecimento e familiaridade na utilização de programação reflexiva 

Há quantos anos você utiliza programação reflexiva?  
( ) Nenhum 
( ) 1-3  
( ) 3-5  
( ) 5 ou mais. 
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Quantos projetos você desenvolveu utilizando programação reflexiva? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5  
( ) 5-10  
( ) 10-15  
( ) 15-20  
( ) 20 ou mais. 

Seção 1.08 Conhecimento: SVN 

Conhecimento e familiaridade na utilização de sistemas de controle de versão 
JAVA 

Há quantos anos você utiliza o SVN? 
( ) Nenhum 
( ) 1-3 
( ) 3-5 
( ) 5 ou mais. 

Quantos projetos você desenvolveu utilizando SVN? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5 
( ) 5-10 
( ) 10-15 
( ) 15-20 
( )20ou mais. 

Seção 1.09 Conhecimento: SQL 

Conhecimento e familiaridade na utilização da linguagem SQL 

Há quantos anos você desenvolve utiliza SQL?  
( ) Nenhum 
( ) 1-3  
( ) 3-5  
( ) 5-7  
( ) 7-9  
( ) 9 ou mais. 

Quantos projetos você desenvolveu utilizando SQL? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5  
( ) 5-10  
( ) 10-15  
( ) 15-20  
( ) 20 ou mais. 

Seção 1.10 Conhecimento: Android 

Conhecimento e familiaridade na utilização da plataforma Android 

Há quantos anos você trabalha com o Eclipse? 
( ) Nenhum 
( ) 1-3 
( ) 3-5 
( )5 ou mais. 
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Quantos projetos você desenvolveu utilizando Android? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5 
( ) 5-10 
( ) 10-15 
( ) 15-20 
( )20-25 
( )25-30 
( )30ou mais. 
Quais certificações ou especializações você possui relacionadas a 
plataforma Android? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seção 1.11 Conhecimento: Agentes de Software 

Conhecimento e familiaridade na utilização de Agentes Inteligentes de Software 

Há quantos anos você utiliza agentes de software?  
( ) Nenhum 
( ) 1-3  
( ) 3-5  
( ) 5-7  
( ) 7 ou mais. 

Quantos projetos você desenvolveu utilizando Agentes de Software? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5  
( ) 5-10  
( ) 10-15  
( ) 15-20  
( ) 20 ou mais. 

Seção 1.12 Conhecimento: Redes de Computadores (Protocolos)  

Conhecimento e familiaridade na utilização de: i) protocolos de descoberta 
dinâmica de serviços (UPnP, SLP, etc) ii) protocolos de transporte (UDP, TCP) 
Há quantos anos você desenvolve projetos que necessitam de protocolos de 
redes? 
( ) Nenhum 
( ) 1-3 
( ) 3-5 
( ) 5-7 
( ) 7 ou mais. 
Quantos projetos você desenvolveu que necessitam protocolos de redes? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5 
( ) 5-10 
( ) 10-15 
( ) 15-20 
( )20ou mais. 
Quais certificações ou especializações você possui relacionadas ao 
conhecimento acerca de protocolos de redes? 
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Seção 1.13 Conhecimento:Redes de Computadores (Paradigmas)  

Conhecimento e familiaridade na utilização de: i) redes sem fio (bluetooth, wifi) 

paradigmas de comunicação (fila, espaço de tuplas, publisher/subscriber, etc) 

 
Há quantos anos você desenvolve projetos que necessitam de paradigmas de 
comunicação de redes? 
( ) Nenhum 
( ) 1-3 
( ) 3-5 
( ) 5-7 
( ) 7 ou mais. 
 
Quantos projetos você desenvolveu que necessitam  de algum paradigma de 
comunicação redes? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5 
( ) 5-10 
( ) 10-15 
( ) 15-20 
( )20ou mais. 
Quais certificações ou especializações você possui relacionadas ao 
conhecimento acerca de protocolos de redes? 
 
 
 
 
 
 

Seção 1.14 Conhecimento: SCRUM  

Conhecimento e familiaridade na utilização do processo de desenvolvimento 

Scrum 

 
Há quantos anos você utiliza Scrum? 
( ) Nenhum 
( ) 1-3 
( ) 3-5 
( ) 5-7 
( ) 7 ou mais. 
Quantos projetos você desenvolveu que necessitam protocolos de redes? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5 
( ) 5-10 
( ) 10-15 
( ) 15-20 
( )20ou mais. 
Quais dessas certificações você possui em JAVA? 
( ) Certified Scrum Product Owner 
( ) Certified Scrum Master 
( ) Certified Scrum Practiconer 
( ) Certified Scrum Coach 
( ) Certified Srcum Trainer 
 
 



                                                                                                                                            132 

 

Seção 1.15 Conhecimento: Transações Bancárias Web  

Conhecimento e familiaridade na implementação de projeto que utilizam de 
transações bancárias na WEB (E-Commerce) 

Há quantos anos você utiliza Scrum? 
( ) Nenhum 
( ) 1-3 
( ) 3-5 
( ) 5 ou mais. 

Quantos projetos você desenvolveu que necessitam protocolos de redes? 
( ) Nenhum 
( ) 1-5 
( ) 5-10 
( ) 10-15 
( ) 15-20 
( )20ou mais. 
 
.... 
... 
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APÊNDICE B – Políticas de Seleção de Equipes 

 

Política de qualificação equivalente 

Essa política visa selecionar equipes que possuem as habilidades técnicas mais 

próximas possíveis dos requisitos necessários para o desenvolvimento dos módulos de 

software. Com a adoção dessa política, evita-se que equipes com um conhecimento alto sejam 

alocadas para a implementação de módulos de software que não demandem um conhecimento 

elevado em uma determinada tecnologia, deixando assim essas equipes disponíveis para 

atividades mais complexas. Do mesmo modo, equipes caracterizadas com pouca habilidade 

técnica em um determinado domínio ou em uma determinada tecnologia podem participar dos 

projetos sendo boas opções para módulos de software que demandem baixa habilidade 

técnica.  

Nessa política, mesmo uma equipe possuindo um nível de conhecimento abaixo do 

que é esperada para o módulo de software, ela pode ser considerada uma opção desde que os 

níveis estejam próximos (ou equivalentes). Quanto mais distantes os níveis se encontram, seja 

para mais ou para menos, menor será a adequabilidade. 

O uso dessa política pode trazer um bom custo-benefício ao projeto uma vez que as 

equipes são selecionadas de acordo com as necessidades e não por serem as equipes com 

maiores habilidades técnicas. Esta política é apresentada na tabela a seguir. 

 

Política de Qualificação Equivalente 

 
Complexidade de tecnologia dos módulos 

Baixo Médio Alto 

H
a

b
il

id
a

d
e 

T
éc

n
ic

a
 d

a
s 

eq
u

ip
es

 

Nenhum Médio Baixo Nenhum 

Baixo Alto Médio Baixo 

Médio Médio Alto Médio 

Alto Baixo Médio Alto 

 

Política de equipes mais hábeis 

 

Essa política visa selecionar equipes que possuem as maiores habilidades técnicas 

apresentadas. Fazendo uma análise das regras que são acionadas para essa política, é possível 

observar que as equipes possuem menos chances de serem selecionadas para módulos cujas 

complexidades das tecnologias são superiores às habilidades técnicas das equipes. Também é 
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possível observar que as equipes que possuem conhecimentos mais altos sempre levam 

vantagem sobre aquelas que possuem conhecimentos mais baixos. 

O uso dessa política pode ser feita com o objetivo de acelerar o projeto, uma vez que 

seleciona sempre as equipes que possuem os níveis de habilidades técnicas mais altas, já que 

na teoria estas equipes podem realizar o trabalho em menor tempo. Porém, os custos 

decorrentes dessa decisão podem se tornar maiores. Esta política pode ser observada na tabela 

abaixo. 

 

 

Política de Equipes mais Hábeis 

 
Complexidade de tecnologia dos módulos 

Baixo Médio Alto 

H
a

b
il

id
a

d
e 

T
éc

n
ic

a
 d

a
s 

eq
u

ip
es

 

Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

Médio Médio Médio Médio 

Alto Alto Alto Alto 

 

 

Política de qualificação mínima 

 

Essa política é baseada na política de qualificação equivalente, apresentada na tabela 

35, fazendo os ajustes, para selecionar equipes que possuam as habilidades técnicas mínimas 

dos requisitos necessários para o desenvolvimento dos módulos de software. De forma similar 

a política de qualificação equivalente, essa política preza pelo custo-benefício. Porém, as 

equipes nunca serão selecionadas se possuírem um conhecimento um pouco abaixo do 

esperado. Esta política pode ser observada na tabela a seguir. 

 

Política de Qualificação Mínima 

 
Complexidade de tecnologia dos módulos 

Baixo Médio Alto 

H
a

b
il

id
a

d
e 

T
éc

n
ic

a
 d

a
s 

eq
u

ip
es

 

Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum 

Baixo Alto Médio Baixo 

Médio Alto Alto Médio 

Alto Alto Alto Alto 
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Política de Provisão de Treinamento 

 

Essa política visa selecionar as equipes que possuem as habilidades técnicas abaixo 

dos requisitos necessários para o desenvolvimento dos módulos de software. Considerando, 

por exemplo, que uma determinada equipe E, tenha sido identificada como qualificada 

baseada em uma determinada política, para implementar alguns módulos e não tenha sido 

qualificada para implementar outros módulos por possuir uma habilidade técnica baixa ou 

nenhuma, uma possível política apta a selecionar essas equipes que não foram qualificadas 

seria a política de provisão de treinamento, que tem por objetivo selecionar essas equipes 

que necessitam obter conhecimento e experiência. Essa política pode ser vista na tabela 

abaixo. 

 

Política de Provisão de Treinamento 

 
Complexidade de tecnologia dos módulos 

Baixo Médio Alto 

H
a

b
il

id
a

d
e 

T
éc

n
ic

a
 d

a
s 

eq
u

ip
es

 

Nenhum Alto Médio Baixo 

Baixo Alto Alto Médio 

Médio Médio Alto Alto 

Alto Baixo Médio Alto 
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APÊNDICE C – Resultados das Equipes da Abordagem Ontológica– Engenharia de Domínio 

 

As tabelas apresentadas a seguir representam as recomendações técnicas das equipes 

habilidatadas a implementarem os módulos de software para a abordagem Ontológica para o 

estudo de caso Linha de Comércio Eletrônico e sua primeira iteração, Engenharia de 

Domínio, de acordo com as políticas de seleção de equipes: Política Qualificação Equivalente, 

Política Equipes Mais Hábeis, Política Qualificção Mínima e Provisão de Treinamento, 

respectivamente. 

 

 

 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE 

M0 M1 M2 

EQUIPE 15 0,7222 EQUIPE 18 0,6833 EQUIPE 4 0,7375 

EQUIPE 8 0,7194 EQUIPE 15 0,6458 EQUIPE 13 0,7375 

EQUIPE 13 0,7194 EQUIPE 13 0,6416 EQUIPE 15 0,7375 

EQUIPE 14 0,7194 EQUIPE 14 0,6416 EQUIPE 8 0,7333 

EQUIPE 7 0,6888 EQUIPE 4 0,6416 EQUIPE 14 0,7333 

EQUIPE 9 0,6888 EQUIPE 8 0,6416 EQUIPE 2 0,6916 

EQUIPE 11 0,6888 EQUIPE 21 0,6375 EQUIPE 3 0,6916 

EQUIPE 4 0,6861 EQUIPE 11 0,5958 EQUIPE 7 0,6916 

EQUIPE 6 0,6861 EQUIPE 2 0,5958 EQUIPE 9 0,6916 

EQUIPE 12 0,6861 EQUIPE 7 0,5958 EQUIPE 6 0,6875 

EQUIPE 2 0,6583 EQUIPE 12 0,5916 EQUIPE 12 0,6875 

EQUIPE 3 0,6583 EQUIPE 16 0,5916 EQUIPE 16 0,6833 

EQUIPE 10 0,6583 EQUIPE 20 0,5916 EQUIPE 17 0,6833 

EQUIPE 5 0,6277 EQUIPE 3 0,5916 EQUIPE 10 0,6458 

EQUIPE 1 0,625 EQUIPE 6 0,5916 EQUIPE 11 0,6458 

EQUIPE 16 0,6222 EQUIPE 9 0,5916 EQUIPE 1 0,6375 

EQUIPE 17 0,5972 EQUIPE 10 0,55 EQUIPE 18 0,6375 

EQUIPE 18 0,5916 EQUIPE 22 0,55 EQUIPE 5 0,6 

EQUIPE 20 0,5916 EQUIPE 1 0,5458 EQUIPE 19 0,5916 

EQUIPE 21 0,5916 EQUIPE 17 0,5041 EQUIPE 20 0,5875 

EQUIPE 19 0,5333 EQUIPE 19 0,5041 EQUIPE 21 0,5875 

EQUIPE 22 0,5333 EQUIPE 5 0,5 EQUIPE 22 0,5416 
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POLÍTICA EQUIPES MAIS HÁBEIS 

M0 M1 M2 

EQUIPE 18 0,8138 EQUIPE 18 0,7833 EQUIPE 18 0,7833 

EQUIPE 20 0,7527 EQUIPE 21 0,7375 EQUIPE 21 0,7375 

EQUIPE 21 0,7527 EQUIPE 16 0,6916 EQUIPE 16 0,6916 

EQUIPE 16 0,7222 EQUIPE 20 0,6916 EQUIPE 20 0,6916 

EQUIPE 19 0,6944 EQUIPE 22 0,65 EQUIPE 22 0,65 

EQUIPE 22 0,6944 EQUIPE 8 0,6458 EQUIPE 8 0,6458 

EQUIPE 17 0,6333 EQUIPE 14 0,6458 EQUIPE 14 0,6458 

EQUIPE 8 0,6305 EQUIPE 1 0,6416 EQUIPE 1 0,6416 

EQUIPE 14 0,6305 EQUIPE 17 0,6041 EQUIPE 17 0,6041 

EQUIPE 1 0,6277 EQUIPE 19 0,6041 EQUIPE 19 0,6041 

EQUIPE 4 0,5972 EQUIPE 12 0,5958 EQUIPE 6 0,5958 

EQUIPE 6 0,5972 EQUIPE 4 0,55 EQUIPE 12 0,5958 

EQUIPE 12 0,5972 EQUIPE 6 0,55 EQUIPE 4 0,55 

EQUIPE 13 0,5666 EQUIPE 13 0,55 EQUIPE 13 0,55 

EQUIPE 15 0,5666 EQUIPE 15 0,55 EQUIPE 15 0,55 

EQUIPE 7 0,5333 EQUIPE 2 0,5 EQUIPE 2 0,5 

EQUIPE 9 0,5333 EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 3 0,5 

EQUIPE 11 0,5333 EQUIPE 7 0,5 EQUIPE 7 0,5 

EQUIPE 2 0,5 EQUIPE 9 0,5 EQUIPE 9 0,5 

EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 11 0,5 EQUIPE 11 0,5 

EQUIPE 10 0,5 EQUIPE 10 0,45 EQUIPE 10 0,45 

EQUIPE 5 0,4666 EQUIPE 5 0,4 EQUIPE 5 0,4 

 
POLÍTICA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA 

M0 M1 M2 

EQUIPE 18 0,875 EQUIPE 18 0,875 EQUIPE 8 0,875 
EQUIPE 4 0,8444 EQUIPE 21 0,8291 EQUIPE 14 0,875 
EQUIPE 8 0,8444 EQUIPE 8 0,7833 EQUIPE 16 0,875 

EQUIPE 14 0,8444 EQUIPE 14 0,7833 EQUIPE 18 0,875 
EQUIPE 16 0,8444 EQUIPE 16 0,7833 EQUIPE 20 0,875 

EQUIPE 20 0,8444 EQUIPE 20 0,7833 EQUIPE 21 0,875 
EQUIPE 21 0,8444 EQUIPE 22 0,7416 EQUIPE 1 0,8291 
EQUIPE 1 0,8138 EQUIPE 1 0,7375 EQUIPE 4 0,8291 

EQUIPE 15 0,8138 EQUIPE 15 0,7375 EQUIPE 6 0,8291 
EQUIPE 6 0,8111 EQUIPE 4 0,7333 EQUIPE 12 0,8291 

EQUIPE 12 0,8111 EQUIPE 6 0,7333 EQUIPE 13 0,8291 
EQUIPE 13 0,8111 EQUIPE 12 0,7333 EQUIPE 15 0,8291 

EQUIPE 17 0,7861 EQUIPE 13 0,7333 EQUIPE 2 0,7833 
EQUIPE 19 0,7861 EQUIPE 17 0,6958 EQUIPE 3 0,7833 
EQUIPE 22 0,7861 EQUIPE 19 0,6958 EQUIPE 7 0,7833 

EQUIPE 7 0,7805 EQUIPE 2 0,6875 EQUIPE 9 0,7833 
EQUIPE 9 0,7805 EQUIPE 7 0,6875 EQUIPE 11 0,7833 

EQUIPE 11 0,7805 EQUIPE 11 0,6875 EQUIPE 17 0,7416 
EQUIPE 2 0,75 EQUIPE 3 0,6833 EQUIPE 19 0,7416 
EQUIPE 3 0,75 EQUIPE 9 0,6833 EQUIPE 22 0,7416 

EQUIPE 10 0,75 EQUIPE 10 0,6416 EQUIPE 10 0,7375 
EQUIPE 5 0,7194 EQUIPE 5 0,5916 EQUIPE 5 0,6916 
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POLÍTICA PROVISÃO DE TREINAMENTO 
M0 M1 M2 

EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 2 0,7833 

EQUIPE 2 0,7527 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 3 0,7833 

EQUIPE 3 0,7527 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 4 0,7833 

EQUIPE 5 0,7527 EQUIPE 6 0,7375 EQUIPE 5 0,7833 

EQUIPE 6 0,7527 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 6 0,7833 

EQUIPE 7 0,7527 EQUIPE 10 0,7375 EQUIPE 7 0,7833 

EQUIPE 9 0,7527 EQUIPE 11 0,7375 EQUIPE 9 0,7833 

EQUIPE 10 0,7527 EQUIPE 13 0,7375 EQUIPE 10 0,7833 

EQUIPE 11 0,7527 EQUIPE 8 0,7333 EQUIPE 11 0,7833 

EQUIPE 13 0,7527 EQUIPE 14 0,7333 EQUIPE 13 0,7833 

EQUIPE 8 0,75 EQUIPE 3 0,6916 EQUIPE 15 0,7833 

EQUIPE 14 0,75 EQUIPE 5 0,6916 EQUIPE 8 0,7333 

EQUIPE 4 0,7194 EQUIPE 9 0,6916 EQUIPE 12 0,7333 

EQUIPE 12 0,7194 EQUIPE 12 0,6875 EQUIPE 14 0,7333 

EQUIPE 1 0,7166 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 1 0,6833 

EQUIPE 16 0,6527 EQUIPE 16 0,6833 EQUIPE 16 0,6833 

EQUIPE 17 0,6222 EQUIPE 18 0,6833 EQUIPE 20 0,6833 

EQUIPE 20 0,6222 EQUIPE 20 0,6833 EQUIPE 17 0,6375 

EQUIPE 21 0,6222 EQUIPE 21 0,6833 EQUIPE 19 0,6375 

EQUIPE 18 0,5916 EQUIPE 17 0,5875 EQUIPE 21 0,6375 

EQUIPE 19 0,5583 EQUIPE 19 0,5875 EQUIPE 18 0,5916 

EQUIPE 22 0,5583 EQUIPE 22 0,5875 EQUIPE 22 0,5916 
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APÊNDICE D – Resultados das Equipes da Abordagem Ontológica– Engenharia de 

Aplicação 

 

As tabelas apresentadas a seguir representam as recomendações técnicas das equipes 

habilidatadas a implementarem os módulos de software para a abordagem Ontológica para o 

estudo de caso Linha de Comércio Eletrônico e sua segunda iteração, Engenharia de 

Aplicação, de acordo com as políticas de seleção de equipes: Política Qualificação 

Equivalente, Política Equipes Mais Hábeis, Política Qualificção Mínima e Provisão de 

Treinamento, respectivamente. 

 

 

 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE 
M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 15 0,7222 EQUIPE 15 0,6916 EQUIPE 15 0,6916 EQUIPE 4 0,6916 

EQUIPE 8 0,7194 EQUIPE 4 0,6875 EQUIPE 4 0,6875 EQUIPE 13 0,6916 

EQUIPE 13 0,7194 EQUIPE 13 0,6875 EQUIPE 13 0,6875 EQUIPE 15 0,6916 

EQUIPE 14 0,7194 EQUIPE 16 0,6833 EQUIPE 16 0,6833 EQUIPE 16 0,6833 

EQUIPE 7 0,6888 EQUIPE 3 0,6416 EQUIPE 3 0,6416 EQUIPE 11 0,6458 

EQUIPE 9 0,6888 EQUIPE 6 0,6416 EQUIPE 6 0,6416 EQUIPE 3 0,6416 

EQUIPE 11 0,6888 EQUIPE 8 0,6416 EQUIPE 8 0,6416 EQUIPE 9 0,6416 

EQUIPE 4 0,6861 EQUIPE 9 0,6416 EQUIPE 9 0,6416 EQUIPE 8 0,6375 

EQUIPE 6 0,6861 EQUIPE 14 0,6416 EQUIPE 14 0,6416 EQUIPE 14 0,6375 

EQUIPE 12 0,6861 EQUIPE 17 0,6375 EQUIPE 17 0,6375 EQUIPE 17 0,6375 

EQUIPE 2 0,6583 EQUIPE 18 0,6375 EQUIPE 18 0,6375 EQUIPE 18 0,6375 

EQUIPE 3 0,6583 EQUIPE 2 0,5958 EQUIPE 2 0,5958 EQUIPE 5 0,6 

EQUIPE 10 0,6583 EQUIPE 5 0,5958 EQUIPE 5 0,5958 EQUIPE 2 0,5958 

EQUIPE 5 0,6277 EQUIPE 7 0,5958 EQUIPE 7 0,5958 EQUIPE 7 0,5958 

EQUIPE 1 0,625 EQUIPE 11 0,5916 EQUIPE 11 0,5916 EQUIPE 6 0,5916 

EQUIPE 16 0,6222 EQUIPE 12 0,5916 EQUIPE 12 0,5916 EQUIPE 12 0,5916 

EQUIPE 17 0,5972 EQUIPE 19 0,5916 EQUIPE 19 0,5916 EQUIPE 19 0,5916 

EQUIPE 18 0,5916 EQUIPE 10 0,55 EQUIPE 10 0,55 EQUIPE 10 0,55 

EQUIPE 20 0,5916 EQUIPE 20 0,55 EQUIPE 20 0,55 EQUIPE 1 0,5416 

EQUIPE 21 0,5916 EQUIPE 1 0,5458 EQUIPE 1 0,5458 EQUIPE 20 0,5416 

EQUIPE 19 0,5333 EQUIPE 21 0,4541 EQUIPE 21 0,4541 EQUIPE 21 0,4541 

EQUIPE 22 0,5333 EQUIPE 22 0,4541 EQUIPE 22 0,4541 EQUIPE 22 0,4541 
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POLÍTICA EQUIPES MAIS HÁBEIS 
M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 18 0,8138 EQUIPE 16 0,7375 EQUIPE 16 0,7375 EQUIPE 16 0,7375 

EQUIPE 20 0,7527 EQUIPE 17 0,7375 EQUIPE 17 0,7375 EQUIPE 17 0,7375 

EQUIPE 21 0,7527 EQUIPE 18 0,6916 EQUIPE 18 0,6916 EQUIPE 18 0,6916 

EQUIPE 16 0,7222 EQUIPE 19 0,6916 EQUIPE 19 0,6916 EQUIPE 19 0,6916 

EQUIPE 19 0,6944 EQUIPE 20 0,6041 EQUIPE 20 0,6041 EQUIPE 20 0,6041 

EQUIPE 22 0,6944 EQUIPE 8 0,5958 EQUIPE 8 0,5958 EQUIPE 8 0,5958 

EQUIPE 17 0,6333 EQUIPE 14 0,5958 EQUIPE 14 0,5958 EQUIPE 14 0,5958 

EQUIPE 8 0,6305 EQUIPE 1 0,5916 EQUIPE 1 0,5916 EQUIPE 1 0,5916 

EQUIPE 14 0,6305 EQUIPE 4 0,55 EQUIPE 4 0,55 EQUIPE 4 0,55 

EQUIPE 1 0,6277 EQUIPE 13 0,55 EQUIPE 13 0,55 EQUIPE 13 0,55 

EQUIPE 4 0,5972 EQUIPE 15 0,55 EQUIPE 15 0,55 EQUIPE 15 0,55 

EQUIPE 6 0,5972 EQUIPE 6 0,5458 EQUIPE 6 0,5458 EQUIPE 12 0,5458 

EQUIPE 12 0,5972 EQUIPE 12 0,5458 EQUIPE 12 0,5458 EQUIPE 21 0,5166 

EQUIPE 13 0,5666 EQUIPE 21 0,5166 EQUIPE 21 0,5166 EQUIPE 22 0,5166 

EQUIPE 15 0,5666 EQUIPE 22 0,5166 EQUIPE 22 0,5166 EQUIPE 3 0,5 

EQUIPE 7 0,5333 EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 6 0,5 

EQUIPE 9 0,5333 EQUIPE 9 0,5 EQUIPE 9 0,5 EQUIPE 9 0,5 

EQUIPE 11 0,5333 EQUIPE 11 0,5 EQUIPE 11 0,5 EQUIPE 11 0,5 

EQUIPE 2 0,5 EQUIPE 2 0,45 EQUIPE 2 0,45 EQUIPE 2 0,45 

EQUIPE 3 0,5 EQUIPE 5 0,45 EQUIPE 5 0,45 EQUIPE 5 0,45 

EQUIPE 10 0,5 EQUIPE 7 0,45 EQUIPE 7 0,45 EQUIPE 7 0,45 

EQUIPE 5 0,4666 EQUIPE 10 0,4 EQUIPE 10 0,4 EQUIPE 10 0,4 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA 
M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 18 0,875 EQUIPE 16 0,875 EQUIPE 16 0,875 EQUIPE 16 0,875 
EQUIPE 4 0,8444 EQUIPE 17 0,8291 EQUIPE 17 0,8291 EQUIPE 17 0,8291 

EQUIPE 8 0,8444 EQUIPE 18 0,8291 EQUIPE 18 0,8291 EQUIPE 18 0,8291 
EQUIPE 14 0,8444 EQUIPE 19 0,8291 EQUIPE 19 0,8291 EQUIPE 19 0,8291 

EQUIPE 16 0,8444 EQUIPE 8 0,7833 EQUIPE 8 0,7833 EQUIPE 4 0,7833 
EQUIPE 20 0,8444 EQUIPE 14 0,7833 EQUIPE 14 0,7833 EQUIPE 13 0,7833 

EQUIPE 21 0,8444 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 
EQUIPE 1 0,8138 EQUIPE 4 0,7791 EQUIPE 4 0,7791 EQUIPE 8 0,7791 

EQUIPE 15 0,8138 EQUIPE 13 0,7791 EQUIPE 13 0,7791 EQUIPE 14 0,7791 

EQUIPE 6 0,8111 EQUIPE 20 0,7416 EQUIPE 20 0,7416 EQUIPE 1 0,7333 
EQUIPE 12 0,8111 EQUIPE 1 0,7375 EQUIPE 1 0,7375 EQUIPE 3 0,7333 

EQUIPE 13 0,8111 EQUIPE 3 0,7333 EQUIPE 3 0,7333 EQUIPE 6 0,7333 
EQUIPE 17 0,7861 EQUIPE 6 0,7333 EQUIPE 6 0,7333 EQUIPE 9 0,7333 
EQUIPE 19 0,7861 EQUIPE 9 0,7333 EQUIPE 9 0,7333 EQUIPE 12 0,7333 

EQUIPE 22 0,7861 EQUIPE 11 0,7333 EQUIPE 11 0,7333 EQUIPE 20 0,6958 
EQUIPE 7 0,7805 EQUIPE 12 0,7333 EQUIPE 12 0,7333 EQUIPE 5 0,6916 

EQUIPE 9 0,7805 EQUIPE 2 0,6875 EQUIPE 2 0,6875 EQUIPE 11 0,6916 
EQUIPE 11 0,7805 EQUIPE 5 0,6875 EQUIPE 5 0,6875 EQUIPE 2 0,6875 

EQUIPE 2 0,75 EQUIPE 7 0,6875 EQUIPE 7 0,6875 EQUIPE 7 0,6875 
EQUIPE 3 0,75 EQUIPE 10 0,6416 EQUIPE 10 0,6416 EQUIPE 10 0,6416 

EQUIPE 10 0,75 EQUIPE 21 0,6083 EQUIPE 21 0,6083 EQUIPE 21 0,6083 

EQUIPE 5 0,7194 EQUIPE 22 0,6083 EQUIPE 22 0,6083 EQUIPE 22 0,6083 
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POLÍTICA DE PROVISÃO DE TREINAMENTO 
M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 15 0,7833 EQUIPE 4 0,7833 

EQUIPE 2 0,7527 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 2 0,7375 EQUIPE 5 0,7833 

EQUIPE 3 0,7527 EQUIPE 3 0,7375 EQUIPE 3 0,7375 EQUIPE 11 0,7833 

EQUIPE 5 0,7527 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 4 0,7375 EQUIPE 13 0,7833 

EQUIPE 6 0,7527 EQUIPE 5 0,7375 EQUIPE 5 0,7375 EQUIPE 15 0,7833 

EQUIPE 7 0,7527 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 7 0,7375 EQUIPE 2 0,7375 

EQUIPE 9 0,7527 EQUIPE 9 0,7375 EQUIPE 9 0,7375 EQUIPE 3 0,7375 

EQUIPE 10 0,7527 EQUIPE 10 0,7375 EQUIPE 10 0,7375 EQUIPE 7 0,7375 

EQUIPE 11 0,7527 EQUIPE 11 0,7375 EQUIPE 11 0,7375 EQUIPE 9 0,7375 

EQUIPE 13 0,7527 EQUIPE 13 0,7375 EQUIPE 13 0,7375 EQUIPE 10 0,7375 

EQUIPE 8 0,75 EQUIPE 8 0,7333 EQUIPE 8 0,7333 EQUIPE 6 0,6875 

EQUIPE 14 0,75 EQUIPE 14 0,7333 EQUIPE 14 0,7333 EQUIPE 8 0,6875 

EQUIPE 4 0,7194 EQUIPE 6 0,6875 EQUIPE 6 0,6875 EQUIPE 12 0,6875 

EQUIPE 12 0,7194 EQUIPE 12 0,6875 EQUIPE 12 0,6875 EQUIPE 14 0,6875 

EQUIPE 1 0,7166 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 1 0,6833 EQUIPE 16 0,6833 

EQUIPE 16 0,6527 EQUIPE 18 0,6833 EQUIPE 18 0,6833 EQUIPE 20 0,6833 

EQUIPE 17 0,6222 EQUIPE 20 0,6833 EQUIPE 20 0,6833 EQUIPE 21 0,6833 

EQUIPE 20 0,6222 EQUIPE 21 0,6833 EQUIPE 21 0,6833 EQUIPE 1 0,6375 

EQUIPE 21 0,6222 EQUIPE 16 0,6375 EQUIPE 16 0,6375 EQUIPE 18 0,6375 

EQUIPE 18 0,5916 EQUIPE 19 0,5875 EQUIPE 19 0,5875 EQUIPE 19 0,6375 

EQUIPE 19 0,5583 EQUIPE 17 0,5416 EQUIPE 17 0,5416 EQUIPE 17 0,5416 

EQUIPE 22 0,5583 EQUIPE 22 0,5416 EQUIPE 22 0,5416 EQUIPE 22 0,5416 
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APÊNDICE E – Resultados das Equipes da Abordagem Ontológica– MULTI-MOM 

 

As tabelas apresentadas a seguir representam as recomendações técnicas das equipes 

habilidatadas a implementarem os módulos de software para a abordagem Ontológica para o 

estudo de caso Linhas de Produto de middleware para computação móvel (Multi-MOM), de 

acordo com as políticas de seleção de equipes: Política Qualificação Equivalente, Política 

Equipes Mais Hábeis, Política Qualificção Mínima e Provisão de Treinamento, 

respectivamente. 

 

 

 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE 
M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 20 0,71 EQUIPE 20 0,7107 EQUIPE 20 0,82 EQUIPE 1 0,7571 EQUIPE 8 0,875 

EQUIPE 11 0,65 EQUIPE 12 0,675 EQUIPE 8 0,71 EQUIPE 6 0,7571 EQUIPE 2 0,82 

EQUIPE 16 0,65 EQUIPE 17 0,6428 EQUIPE 4 0,705 EQUIPE 8 0,7571 EQUIPE 1 0,765 

EQUIPE 18 0,65 EQUIPE 8 0,6392 EQUIPE 22 0,705 EQUIPE 9 0,7571 EQUIPE 3 0,765 

EQUIPE 19 0,65 EQUIPE 1 0,6357 EQUIPE 2 0,65 EQUIPE 14 0,7571 EQUIPE 4 0,765 

EQUIPE 1 0,595 EQUIPE 6 0,6357 EQUIPE 9 0,65 EQUIPE 15 0,7571 EQUIPE 6 0,765 

EQUIPE 6 0,595 EQUIPE 9 0,6357 EQUIPE 11 0,65 EQUIPE 7 0,7178 EQUIPE 9 0,765 

EQUIPE 8 0,595 EQUIPE 14 0,6357 EQUIPE 15 0,65 EQUIPE 11 0,7178 EQUIPE 14 0,765 

EQUIPE 9 0,595 EQUIPE 15 0,6357 EQUIPE 16 0,645 EQUIPE 12 0,7178 EQUIPE 15 0,765 

EQUIPE 14 0,595 EQUIPE 13 0,6321 EQUIPE 18 0,645 EQUIPE 13 0,6785 EQUIPE 5 0,71 

EQUIPE 15 0,595 EQUIPE 21 0,6 EQUIPE 19 0,645 EQUIPE 4 0,675 EQUIPE 7 0,71 

EQUIPE 22 0,595 EQUIPE 7 0,5964 EQUIPE 21 0,605 EQUIPE 17 0,675 EQUIPE 11 0,71 

EQUIPE 17 0,55 EQUIPE 3 0,5928 EQUIPE 1 0,595 EQUIPE 20 0,675 EQUIPE 12 0,71 

EQUIPE 2 0,535 EQUIPE 10 0,5928 EQUIPE 6 0,595 EQUIPE 10 0,6392 EQUIPE 13 0,71 

EQUIPE 7 0,535 EQUIPE 11 0,5928 EQUIPE 14 0,595 EQUIPE 2 0,6357 EQUIPE 17 0,705 

EQUIPE 10 0,535 EQUIPE 18 0,5892 EQUIPE 3 0,59 EQUIPE 3 0,6357 EQUIPE 10 0,655 

EQUIPE 12 0,535 EQUIPE 19 0,5892 EQUIPE 17 0,55 EQUIPE 18 0,6357 EQUIPE 20 0,655 

EQUIPE 13 0,535 EQUIPE 22 0,5892 EQUIPE 7 0,54 EQUIPE 19 0,6357 EQUIPE 22 0,655 

EQUIPE 21 0,495 EQUIPE 4 0,5535 EQUIPE 5 0,535 EQUIPE 22 0,6357 EQUIPE 21 0,65 

EQUIPE 4 0,48 EQUIPE 5 0,5535 EQUIPE 12 0,535 EQUIPE 21 0,6321 EQUIPE 16 0,595 

EQUIPE 3 0,475 EQUIPE 16 0,55 EQUIPE 13 0,535 EQUIPE 5 0,6 EQUIPE 18 0,595 

EQUIPE 5 0,415 EQUIPE 2 0,5107 EQUIPE 10 0,48 EQUIPE 16 0,5964 EQUIPE 19 0,595 
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POLÍTICA EQUIPES MAIS HÁBEIS 
M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 20 0,765 EQUIPE 20 0,7964 EQUIPE 20 0,765 EQUIPE 20 0,7964 EQUIPE 20 0,765 

EQUIPE 16 0,705 EQUIPE 18 0,7535 EQUIPE 16 0,705 EQUIPE 18 0,7535 EQUIPE 16 0,705 

EQUIPE 18 0,705 EQUIPE 19 0,7535 EQUIPE 18 0,705 EQUIPE 19 0,7535 EQUIPE 18 0,705 

EQUIPE 19 0,705 EQUIPE 16 0,7142 EQUIPE 19 0,705 EQUIPE 16 0,7142 EQUIPE 19 0,705 

EQUIPE 22 0,65 EQUIPE 22 0,675 EQUIPE 22 0,65 EQUIPE 22 0,675 EQUIPE 22 0,705 

EQUIPE 11 0,595 EQUIPE 21 0,6035 EQUIPE 11 0,595 EQUIPE 21 0,6035 EQUIPE 11 0,595 

EQUIPE 21 0,55 EQUIPE 11 0,5964 EQUIPE 21 0,55 EQUIPE 11 0,5964 EQUIPE 21 0,55 

EQUIPE 1 0,54 EQUIPE 17 0,5642 EQUIPE 1 0,54 EQUIPE 17 0,5642 EQUIPE 1 0,54 

EQUIPE 6 0,54 EQUIPE 1 0,5571 EQUIPE 6 0,54 EQUIPE 1 0,5571 EQUIPE 6 0,54 

EQUIPE 8 0,54 EQUIPE 6 0,5571 EQUIPE 8 0,54 EQUIPE 6 0,5571 EQUIPE 8 0,54 

EQUIPE 9 0,54 EQUIPE 8 0,5571 EQUIPE 9 0,54 EQUIPE 8 0,5571 EQUIPE 9 0,54 

EQUIPE 14 0,54 EQUIPE 9 0,5571 EQUIPE 14 0,54 EQUIPE 9 0,5571 EQUIPE 14 0,54 

EQUIPE 15 0,54 EQUIPE 14 0,5571 EQUIPE 15 0,54 EQUIPE 14 0,5571 EQUIPE 15 0,54 

EQUIPE 4 0,535 EQUIPE 15 0,5571 EQUIPE 4 0,535 EQUIPE 15 0,5571 EQUIPE 4 0,535 

EQUIPE 17 0,495 EQUIPE 4 0,5535 EQUIPE 17 0,495 EQUIPE 4 0,5535 EQUIPE 17 0,495 

EQUIPE 2 0,48 EQUIPE 7 0,5142 EQUIPE 2 0,48 EQUIPE 7 0,5142 EQUIPE 2 0,48 

EQUIPE 7 0,48 EQUIPE 12 0,5142 EQUIPE 7 0,48 EQUIPE 12 0,5142 EQUIPE 7 0,48 

EQUIPE 12 0,48 EQUIPE 10 0,4714 EQUIPE 12 0,48 EQUIPE 13 0,4714 EQUIPE 12 0,48 

EQUIPE 13 0,48 EQUIPE 13 0,4714 EQUIPE 13 0,48 EQUIPE 2 0,4285 EQUIPE 13 0,48 

EQUIPE 3 0,42 EQUIPE 2 0,4285 EQUIPE 3 0,42 EQUIPE 3 0,4285 EQUIPE 3 0,42 

EQUIPE 10 0,42 EQUIPE 3 0,4285 EQUIPE 10 0,42 EQUIPE 10 0,4285 EQUIPE 10 0,42 

EQUIPE 5 0,36 EQUIPE 5 0,3857 EQUIPE 5 0,36 EQUIPE 5 0,3857 EQUIPE 5 0,36 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA 
M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 20 0,765 EQUIPE 20 0,875 EQUIPE 20 0,875 EQUIPE 20 0,875 EQUIPE 8 0,875 

EQUIPE 16 0,705 EQUIPE 18 0,7928 EQUIPE 16 0,76 EQUIPE 18 0,8357 EQUIPE 20 0,875 
EQUIPE 18 0,705 EQUIPE 19 0,7928 EQUIPE 18 0,76 EQUIPE 19 0,8357 EQUIPE 1 0,82 

EQUIPE 19 0,705 EQUIPE 16 0,7535 EQUIPE 19 0,76 EQUIPE 1 0,7964 EQUIPE 2 0,82 
EQUIPE 11 0,65 EQUIPE 22 0,7535 EQUIPE 22 0,76 EQUIPE 6 0,7964 EQUIPE 4 0,82 
EQUIPE 22 0,65 EQUIPE 17 0,7214 EQUIPE 8 0,71 EQUIPE 8 0,7964 EQUIPE 6 0,82 

EQUIPE 1 0,595 EQUIPE 21 0,7214 EQUIPE 4 0,705 EQUIPE 9 0,7964 EQUIPE 9 0,82 
EQUIPE 6 0,595 EQUIPE 8 0,7178 EQUIPE 11 0,705 EQUIPE 11 0,7964 EQUIPE 11 0,82 

EQUIPE 8 0,595 EQUIPE 1 0,7142 EQUIPE 21 0,66 EQUIPE 14 0,7964 EQUIPE 14 0,82 
EQUIPE 9 0,595 EQUIPE 6 0,7142 EQUIPE 1 0,65 EQUIPE 15 0,7964 EQUIPE 15 0,82 

EQUIPE 14 0,595 EQUIPE 9 0,7142 EQUIPE 2 0,65 EQUIPE 16 0,7964 EQUIPE 16 0,82 
EQUIPE 15 0,595 EQUIPE 11 0,7142 EQUIPE 6 0,65 EQUIPE 22 0,7964 EQUIPE 18 0,82 
EQUIPE 17 0,55 EQUIPE 12 0,7142 EQUIPE 9 0,65 EQUIPE 4 0,7571 EQUIPE 19 0,82 

EQUIPE 21 0,55 EQUIPE 14 0,7142 EQUIPE 14 0,65 EQUIPE 7 0,7571 EQUIPE 22 0,82 
EQUIPE 2 0,535 EQUIPE 15 0,7142 EQUIPE 15 0,65 EQUIPE 12 0,7571 EQUIPE 3 0,765 

EQUIPE 4 0,535 EQUIPE 4 0,675 EQUIPE 17 0,605 EQUIPE 17 0,7214 EQUIPE 7 0,765 
EQUIPE 7 0,535 EQUIPE 7 0,675 EQUIPE 7 0,595 EQUIPE 21 0,7214 EQUIPE 12 0,765 
EQUIPE 12 0,535 EQUIPE 10 0,675 EQUIPE 3 0,59 EQUIPE 13 0,7178 EQUIPE 13 0,765 

EQUIPE 13 0,535 EQUIPE 13 0,6714 EQUIPE 12 0,59 EQUIPE 10 0,6785 EQUIPE 17 0,715 
EQUIPE 3 0,475 EQUIPE 3 0,6321 EQUIPE 13 0,59 EQUIPE 2 0,675 EQUIPE 21 0,715 

EQUIPE 10 0,475 EQUIPE 5 0,5928 EQUIPE 5 0,535 EQUIPE 3 0,675 EQUIPE 5 0,71 
EQUIPE 5 0,415 EQUIPE 2 0,5892 EQUIPE 10 0,535 EQUIPE 5 0,6392 EQUIPE 10 0,71 
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POLÍTICA PROVISÃO DE TREINAMENTO 
M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 1 0,82 EQUIPE 8 0,7964 EQUIPE 8 0,875 EQUIPE 1 0,8357 EQUIPE 2 0,875 

EQUIPE 6 0,82 EQUIPE 12 0,7964 EQUIPE 2 0,82 EQUIPE 5 0,8357 EQUIPE 3 0,875 

EQUIPE 8 0,82 EQUIPE 1 0,7571 EQUIPE 4 0,82 EQUIPE 6 0,8357 EQUIPE 5 0,875 

EQUIPE 9 0,82 EQUIPE 3 0,7571 EQUIPE 20 0,82 EQUIPE 7 0,8357 EQUIPE 8 0,875 

EQUIPE 11 0,82 EQUIPE 5 0,7571 EQUIPE 1 0,765 EQUIPE 8 0,8357 EQUIPE 1 0,82 

EQUIPE 14 0,82 EQUIPE 6 0,7571 EQUIPE 3 0,765 EQUIPE 9 0,8357 EQUIPE 4 0,82 

EQUIPE 15 0,82 EQUIPE 7 0,7571 EQUIPE 5 0,765 EQUIPE 10 0,8357 EQUIPE 6 0,82 

EQUIPE 20 0,82 EQUIPE 9 0,7571 EQUIPE 6 0,765 EQUIPE 12 0,8357 EQUIPE 7 0,82 

EQUIPE 2 0,765 EQUIPE 10 0,7571 EQUIPE 7 0,765 EQUIPE 13 0,8357 EQUIPE 9 0,82 

EQUIPE 7 0,765 EQUIPE 13 0,7571 EQUIPE 9 0,765 EQUIPE 14 0,8357 EQUIPE 10 0,82 

EQUIPE 12 0,765 EQUIPE 14 0,7571 EQUIPE 11 0,765 EQUIPE 15 0,8357 EQUIPE 12 0,82 

EQUIPE 13 0,765 EQUIPE 15 0,7571 EQUIPE 14 0,765 EQUIPE 2 0,7964 EQUIPE 13 0,82 

EQUIPE 16 0,765 EQUIPE 4 0,7142 EQUIPE 15 0,765 EQUIPE 3 0,7964 EQUIPE 14 0,82 

EQUIPE 18 0,765 EQUIPE 11 0,7142 EQUIPE 22 0,765 EQUIPE 11 0,7964 EQUIPE 15 0,82 

EQUIPE 19 0,765 EQUIPE 17 0,7142 EQUIPE 10 0,71 EQUIPE 4 0,7928 EQUIPE 11 0,765 

EQUIPE 22 0,765 EQUIPE 20 0,7101 EQUIPE 12 0,71 EQUIPE 17 0,7571 EQUIPE 17 0,765 

EQUIPE 17 0,76 EQUIPE 2 0,6785 EQUIPE 13 0,71 EQUIPE 21 0,7142 EQUIPE 21 0,71 

EQUIPE 3 0,71 EQUIPE 21 0,6714 EQUIPE 16 0,705 EQUIPE 22 0,7142 EQUIPE 20 0,655 

EQUIPE 4 0,71 EQUIPE 22 0,6714 EQUIPE 17 0,705 EQUIPE 16 0,675 EQUIPE 22 0,655 

EQUIPE 10 0,71 EQUIPE 16 0,6321 EQUIPE 18 0,705 EQUIPE 18 0,675 EQUIPE 16 0,65 

EQUIPE 21 0,705 EQUIPE 18 0,6321 EQUIPE 19 0,705 EQUIPE 19 0,675 EQUIPE 18 0,65 

EQUIPE 5 0,655 EQUIPE 19 0,6321 EQUIPE 21 0,705 EQUIPE 20 0,675 EQUIPE 19 0,65 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                            145 

 

APÊNDICE F – Resultados das Equipes da Abordagem de Lógica Fuzzy– Engenharia de 

Domínio 

 

As tabelas apresentadas a seguir representam as recomendações técnicas das equipes 

habilidatadas a implementarem os módulos de software para a abordagem de lógica fuzzy para 

o estudo de caso Linha de Comércio Eletrônico e sua primeira iteração, Engenharia de 

Domínio, de acordo com as políticas de seleção de equipes: Política Qualificação Equivalente, 

Política Equipes Mais Hábeis, Política Qualificção Mínima e Provisão de Treinamento, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE 
M0 M1 M2 

EQUIPE 8 0,8353 EQUIPE 8 0,7673 EQUIPE 8 0,8653 

EQUIPE 15 0,8168 EQUIPE 18 0,7477 EQUIPE 13 0,8271 

EQUIPE 11 0,82 EQUIPE 15 0,7286 EQUIPE 15 0,83 

EQUIPE 13 0,81 EQUIPE 11 0,72 EQUIPE 11 0,83 

EQUIPE 7 0,81 EQUIPE 13 0,72 EQUIPE 7 0,82 

EQUIPE 9 0,81 EQUIPE 21 0,7132 EQUIPE 9 0,82 

EQUIPE 14 0,80 EQUIPE 7 0,71 EQUIPE 3 0,81 

EQUIPE 6 0,78 EQUIPE 9 0,70 EQUIPE 4 0,80 

EQUIPE 3 0,77 EQUIPE 3 0,70 EQUIPE 12 0,80 

EQUIPE 4 0,77 EQUIPE 4 0,70 EQUIPE 6 0,80 

EQUIPE 12 0,77 EQUIPE 16 0,6984 EQUIPE 14 0,79 

EQUIPE 5 0,76 EQUIPE 14 0,69 EQUIPE 20 0,7843 

EQUIPE 2 0,76 EQUIPE 12 0,69 EQUIPE 2 0,78 

EQUIPE 1 0,76 EQUIPE 6 0,69 EQUIPE 10 0,77 

EQUIPE 10 0,75 EQUIPE 20 0,6883 EQUIPE 16 0,7513 

EQUIPE 16 0,7046 EQUIPE 2 0,67 EQUIPE 5 0,75 

EQUIPE 20 0,7001 EQUIPE 10 0,67 EQUIPE 1 0,73 

EQUIPE 18 0,6793 EQUIPE 5 0,64 EQUIPE 21 0,7132 

EQUIPE 17 0,6782 EQUIPE 22 0,6375 EQUIPE 18 0,7055 

EQUIPE 21 0,6716 EQUIPE 1 0,63 EQUIPE 19 0,6668 

EQUIPE 22 0,6303 EQUIPE 19 0,5947 EQUIPE 17 0,6469 

EQUIPE 19 0,6192 EQUIPE 17 0,5747 EQUIPE 22 0,6277 
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POLÍTICA EQUIPES MAIS HÁBEIS 
M0 M1 M2 

EQUIPE 18 0,9079 EQUIPE 18 0,8730 EQUIPE 18 0,8730 

EQUIPE 21 0,8803 EQUIPE 21 0,8694 EQUIPE 21 0,8694 

EQUIPE 20 0,8561 EQUIPE 16 0,8286 EQUIPE 16 0,8286 

EQUIPE 16 0,8439 EQUIPE 20 0,8039 EQUIPE 20 0,8039 

EQUIPE 19 0,8028 EQUIPE 22 0,7503 EQUIPE 22 0,7503 

EQUIPE 22 0,7919 EQUIPE 8 0,7338 EQUIPE 8 0,7338 

EQUIPE 17 0,7179 EQUIPE 1 0,7197 EQUIPE 1 0,7197 

EQUIPE 1 0,7154 EQUIPE 19 0,7123 EQUIPE 19 0,7123 

EQUIPE 8 0,7146 EQUIPE 14 0,71 EQUIPE 14 0,71 

EQUIPE 14 0,71 EQUIPE 17 0,6915 EQUIPE 17 0,6915 

EQUIPE 15 0,70 EQUIPE 15 0,69 EQUIPE 15 0,69 

EQUIPE 12 0,69 EQUIPE 6 0,69 EQUIPE 6 0,69 

EQUIPE 6 0,68 EQUIPE 12 0,66 EQUIPE 12 0,66 

EQUIPE 4 0,66 EQUIPE 11 0,62 EQUIPE 11 0,62 

EQUIPE 11 0,65 EQUIPE 13 0,62 EQUIPE 13 0,62 

EQUIPE 13 0,65 EQUIPE 4 0,61 EQUIPE 4 0,61 

EQUIPE 7 0,64 EQUIPE 7 0,61 EQUIPE 7 0,61 

EQUIPE 9 0,64 EQUIPE 2 0,61 EQUIPE 2 0,61 

EQUIPE 2 0,62 EQUIPE 9 0,61 EQUIPE 9 0,61 

EQUIPE 3 0,60 EQUIPE 3 0,60 EQUIPE 3 0,60 

EQUIPE 5 0,58 EQUIPE 10 0,56 EQUIPE 10 0,56 

EQUIPE 10 0,58 EQUIPE 5 0,53 EQUIPE 5 0,53 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA 
M0 M1 M2 

EQUIPE 18 0,9958 EQUIPE 18 0,9680 EQUIPE 8 1,0 
EQUIPE 16 0,9673 EQUIPE 21 0,9510 EQUIPE 16 1,0 

EQUIPE 20 0,9673 EQUIPE 16 0,9216 EQUIPE 18 1,0 
EQUIPE 21 0,9673 EQUIPE 8 0,9020 EQUIPE 20 1,0 

EQUIPE 8 0,9578 EQUIPE 20 0,9020 EQUIPE 21 1,0 
EQUIPE 15 0,9431 EQUIPE 15 0,8657 EQUIPE 15 0,9638 

EQUIPE 14 0,94 EQUIPE 14 0,86 EQUIPE 14 0,95 
EQUIPE 1 0,92 EQUIPE 22 0,8529 EQUIPE 6 0,95 
EQUIPE 12 0,92 EQUIPE 6 0,84 EQUIPE 1 0,94 

EQUIPE 6 0,92 EQUIPE 1 0,84 EQUIPE 12 0,93 
EQUIPE 11 0,91 EQUIPE 12 0,83 EQUIPE 13 0,93 

EQUIPE 13 0,91 EQUIPE 11 0,82 EQUIPE 11 0,92 
EQUIPE 7 0,91 EQUIPE 13 0,82 EQUIPE 7 0,92 
EQUIPE 19 0,9020 EQUIPE 19 0,8104 EQUIPE 9 0,91 

EQUIPE 22 0,9020 EQUIPE 7 0,81 EQUIPE 4 0,91 
EQUIPE 9 0,90 EQUIPE 4 0,80 EQUIPE 3 0,91 

EQUIPE 4 0,90 EQUIPE 9 0,80 EQUIPE 2 0,90 
EQUIPE 17 0,8886 EQUIPE 3 0,80 EQUIPE 10 0,87 

EQUIPE 2 0,87 EQUIPE 17 0,7904 EQUIPE 19 0,8529 
EQUIPE 3 0,87 EQUIPE 2 0,79 EQUIPE 22 0,8529 
EQUIPE 5 0,86 EQUIPE 10 0,76 EQUIPE 5 0,84 

EQUIPE 10 0,85 EQUIPE 5 0,73 EQUIPE 17 0,8330 
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POLÍTICA PROVISÃO DE TREINAMENTO 

M0 M1 M2 

EQUIPE 8 0,8775 EQUIPE 8 0,8653 EQUIPE 10 0,9020 

EQUIPE 11 0,8766 EQUIPE 11 0,8639 EQUIPE 3 0,9020 

EQUIPE 5 0,87 EQUIPE 15 0,86 EQUIPE 5 0,90 

EQUIPE 10 0,87 EQUIPE 10 0,85 EQUIPE 7 0,90 

EQUIPE 3 0,87 EQUIPE 7 0,85 EQUIPE 13 0,90 

EQUIPE 7 0,87 EQUIPE 13 0,85 EQUIPE 11 0,90 

EQUIPE 13 0,87 EQUIPE 4 0,83 EQUIPE 9 0,90 

EQUIPE 9 0,87 EQUIPE 2 0,83 EQUIPE 4 0,89 

EQUIPE 15 0,87 EQUIPE 14 0,82 EQUIPE 2 0,87 

EQUIPE 2 0,85 EQUIPE 5 0,82 EQUIPE 8 0,87 

EQUIPE 14 0,85 EQUIPE 3 0,82 EQUIPE 12 0,87 

EQUIPE 4 0,84 EQUIPE 9 0,82 EQUIPE 15 0,86 

EQUIPE 6 0,83 EQUIPE 12 0,82 EQUIPE 6 0,85 

EQUIPE 12 0,82 EQUIPE 6 0,80 EQUIPE 14 0,84 

EQUIPE 1 0,82 EQUIPE 20 0,7843 EQUIPE 1 0,80 

EQUIPE 16 0,7373 EQUIPE 18 0,7796 EQUIPE 20 0,7843 

EQUIPE 20 0,7327 EQUIPE 16 0,7769 EQUIPE 16 0,7513 

EQUIPE 17 0,7176 EQUIPE 1 0,77 EQUIPE 17 0,7257 

EQUIPE 21 0,7042 EQUIPE 21 0,7623 EQUIPE 19 0,7257 

EQUIPE 18 0,7015 EQUIPE 17 0,6765 EQUIPE 21 0,7132 

EQUIPE 19 0,6564 EQUIPE 19 0,6765 EQUIPE 18 0,7055 

EQUIPE 22 0,6454 EQUIPE 22 0,6767 EQUIPE 22 0,6865 
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APÊNDICE G – Resultados das Equipes da Abordagem de Lógica Fuzzy– Engenharia de 

Aplicação 

 

As tabelas apresentadas a seguir representam as recomendações técnicas das equipes 

habilidatadas a implementarem os módulos de software para a abordagem de lógica fuzzy para 

o estudo de caso Linha de Comércio Eletrônico e sua segunda iteração, Engenharia de 

Aplicação, de acordo com as políticas de seleção de equipes: Política Qualificação 

Equivalente, Política Equipes Mais Hábeis, Política Qualificção Mínima e Provisão de 

Treinamento, respectivamente. 

 

 

 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE 
M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 8 0,8353 EQUIPE 8 0,78 EQUIPE 8 0,78 EQUIPE 16 0,7768 

EQUIPE 15 0,8168 EQUIPE 16 0,7733 EQUIPE 16 0,7733 EQUIPE 8 0,77 

EQUIPE 11 0,82 EQUIPE 9 0,76 EQUIPE 9 0,76 EQUIPE 9 0,77 

EQUIPE 13 0,81 EQUIPE 11 0,76 EQUIPE 11 0,76 EQUIPE 11 0,76 

EQUIPE 7 0,81 EQUIPE 4 0,75 EQUIPE 4 0,75 EQUIPE 4 0,76 

EQUIPE 9 0,81 EQUIPE 15 0,75 EQUIPE 15 0,75 EQUIPE 13 0,75 

EQUIPE 14 0,80 EQUIPE 13 0,74 EQUIPE 13 0,74 EQUIPE 15 0,75 

EQUIPE 6 0,78 EQUIPE 17 0,7353 EQUIPE 17 0,7353 EQUIPE 17 0,7353 

EQUIPE 3 0,77 EQUIPE 3 0,72 EQUIPE 3 0,72 EQUIPE 3 0,73 

EQUIPE 4 0,77 EQUIPE 7 0,72 EQUIPE 7 0,72 EQUIPE 5 0,73 

EQUIPE 12 0,77 EQUIPE 5 0,72 EQUIPE 5 0,72 EQUIPE 7 0,73 

EQUIPE 5 0,76 EQUIPE 18 0,7132 EQUIPE 18 0,7132 EQUIPE 18 0,7132 

EQUIPE 2 0,76 EQUIPE 12 0,70 EQUIPE 12 0,70 EQUIPE 12 0,7 

EQUIPE 1 0,76 EQUIPE 14 0,69 EQUIPE 14 0,69 EQUIPE 6 0,69 

EQUIPE 10 0,75 EQUIPE 6 0,69 EQUIPE 6 0,69 EQUIPE 19 0,6857 

EQUIPE 16 0,7046 EQUIPE 2 0,68 EQUIPE 2 0,68 EQUIPE 14 0,68 

EQUIPE 20 0,7001 EQUIPE 19 0,6787 EQUIPE 19 0,6787 EQUIPE 2 0,68 

EQUIPE 18 0,6973 EQUIPE 10 0,67 EQUIPE 10 0,67 EQUIPE 10 0,67 

EQUIPE 17 0,6782 EQUIPE 1 0,65 EQUIPE 1 0,65 EQUIPE 1 0,65 

EQUIPE 21 0,6716 EQUIPE 20 0,6373 EQUIPE 20 0,6373 EQUIPE 20 0,6275 

EQUIPE 22 0,6303 EQUIPE 21 0,5296 EQUIPE 21 0,5296 EQUIPE 21 0,5296 

EQUIPE 19 0,6192 EQUIPE 22 0,5094 EQUIPE 22 0,5094 EQUIPE 22 0,5094 
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POLÍTICA EQUIPES MAIS HÁBEIS 
M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 18 0,9079 EQUIPE 16 0,8579 EQUIPE 16 0,8579 EQUIPE 16 0,8579 

EQUIPE 21 0,8803 EQUIPE 17 0,8497 EQUIPE 17 0,8497 EQUIPE 17 0,8497 

EQUIPE 20 0,8561 EQUIPE 18 0,8204 EQUIPE 18 0,8204 EQUIPE 18 0,8204 

EQUIPE 16 0,8439 EQUIPE 19 0,8039 EQUIPE 19 0,8039 EQUIPE 19 0,8039 

EQUIPE 19 0,8028 EQUIPE 20 0,7059 EQUIPE 20 0,7059 EQUIPE 20 0,7059 

EQUIPE 22 0,7919 EQUIPE 8 0,69 EQUIPE 8 0,69 EQUIPE 8 0,69 

EQUIPE 17 0,7179 EQUIPE 1 0,69 EQUIPE 1 0,69 EQUIPE 1 0,69 

EQUIPE 1 0,7154 EQUIPE 15 0,67 EQUIPE 15 0,67 EQUIPE 15 0,67 

EQUIPE 8 0,7146 EQUIPE 14 0,65 EQUIPE 14 0,65 EQUIPE 14 0,65 

EQUIPE 14 0,71 EQUIPE 6 0,63 EQUIPE 6 0,63 EQUIPE 6 0,63 

EQUIPE 15 0,70 EQUIPE 4 0,62 EQUIPE 4 0,62 EQUIPE 4 0,62 

EQUIPE 12 0,69 EQUIPE 9 0,61 EQUIPE 9 0,61 EQUIPE 9 0,61 

EQUIPE 6 0,68 EQUIPE 11 0,61 EQUIPE 11 0,61 EQUIPE 11 0,61 

EQUIPE 4 0,66 EQUIPE 12 0,61 EQUIPE 12 0,61 EQUIPE 12 0,61 

EQUIPE 11 0,65 EQUIPE 21 0,6033 EQUIPE 21 0,6033 EQUIPE 21 0,6033 

EQUIPE 13 0,65 EQUIPE 13 0,59 EQUIPE 13 0,59 EQUIPE 13 0,59 

EQUIPE 7 0,64 EQUIPE 22 0,5870 EQUIPE 22 0,5870 EQUIPE 22 0,5870 

EQUIPE 9 0,64 EQUIPE 3 0,58 EQUIPE 3 0,58 EQUIPE 3 0,58 

EQUIPE 2 0,62 EQUIPE 7 0,57 EQUIPE 7 0,57 EQUIPE 7 0,57 

EQUIPE 3 0,60 EQUIPE 5 0,57 EQUIPE 5 0,57 EQUIPE 5 0,57 

EQUIPE 5 0,58 EQUIPE 2 0,56 EQUIPE 2 0,56 EQUIPE 2 0,56 

EQUIPE 10 0,58 EQUIPE 10 0,50 EQUIPE 10 0,50 EQUIPE 10 0,50 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA 
M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 18 0,9958 EQUIPE 16 0,9937 EQUIPE 16 0,9937 EQUIPE 16 1,0 
EQUIPE 16 0,9673 EQUIPE 17 0,9510 EQUIPE 17 0,9510 EQUIPE 17 0,9510 

EQUIPE 20 0,9673 EQUIPE 18 0,9510 EQUIPE 18 0,9510 EQUIPE 18 0,9510 
EQUIPE 21 0,9673 EQUIPE 19 0,9510 EQUIPE 19 0,9510 EQUIPE 19 0,9510 

EQUIPE 8 0,9578 EQUIPE 8 0,91 EQUIPE 8 0,91 EQUIPE 8 0,91 
EQUIPE 15 0,9431 EQUIPE 15 0,89 EQUIPE 15 0,89 EQUIPE 15 0,89 

EQUIPE 14 0,94 EQUIPE 9 0,86 EQUIPE 9 0,86 EQUIPE 4 0,87 
EQUIPE 1 0,92 EQUIPE 4 0,86 EQUIPE 4 0,86 EQUIPE 9 0,87 

EQUIPE 12 0,92 EQUIPE 1 0,86 EQUIPE 1 0,86 EQUIPE 11 0,86 

EQUIPE 6 0,92 EQUIPE 14 0,86 EQUIPE 14 0,86 EQUIPE 1 0,86 
EQUIPE 11 0,91 EQUIPE 11 0,86 EQUIPE 11 0,86 EQUIPE 13 0,85 

EQUIPE 13 0,91 EQUIPE 20 0,8529 EQUIPE 20 0,8529 EQUIPE 14 0,85 
EQUIPE 7 0,91 EQUIPE 6 0,84 EQUIPE 6 0,84 EQUIPE 6 0,84 

EQUIPE 19 0,9020 EQUIPE 13 0,84 EQUIPE 13 0,84 EQUIPE 12 0,83 

EQUIPE 22 0,9020 EQUIPE 12 0,83 EQUIPE 12 0,83 EQUIPE 3 0,83 
EQUIPE 9 0,90 EQUIPE 3 0,82 EQUIPE 3 0,82 EQUIPE 5 0,83 

EQUIPE 4 0,90 EQUIPE 7 0,82 EQUIPE 7 0,82 EQUIPE 7 0,83 
EQUIPE 17 0,8886 EQUIPE 5 0,82 EQUIPE 5 0,82 EQUIPE 2 0,81 

EQUIPE 2 0,87 EQUIPE 2 0,80 EQUIPE 2 0,80 EQUIPE 20 0,8039 
EQUIPE 3 0,87 EQUIPE 10 0,76 EQUIPE 10 0,76 EQUIPE 10 0,76 
EQUIPE 5 0,86 EQUIPE 21 0,7059 EQUIPE 21 0,7059 EQUIPE 21 0,7059 

EQUIPE 10 0,85 EQUIPE 22 0,6859 EQUIPE 22 0,6859 EQUIPE 22 0,6859 
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POLÍTICA PROVISÃO DE TREINAMENTO 
M0 M1 M2 M3 

EQUIPE 8 0,8775 EQUIPE 8 0,87 EQUIPE 8 0,87 EQUIPE 5 0,90 

EQUIPE 11 0,8766 EQUIPE 11 0,86 EQUIPE 11 0,86 EQUIPE 11 0,89 

EQUIPE 5 0,87 EQUIPE 15 0,86 EQUIPE 15 0,86 EQUIPE 4 0,88 

EQUIPE 10 0,87 EQUIPE 13 0,85 EQUIPE 13 0,85 EQUIPE 13 0,87 

EQUIPE 3 0,87 EQUIPE 9 0,85 EQUIPE 9 0,85 EQUIPE 9 0,87 

EQUIPE 7 0,87 EQUIPE 7 0,85 EQUIPE 7 0,85 EQUIPE 7 0,86 

EQUIPE 13 0,87 EQUIPE 10 0,85 EQUIPE 10 0,85 EQUIPE 10 0,85 

EQUIPE 9 0,87 EQUIPE 5 0,85 EQUIPE 5 0,85 EQUIPE 3 0,84 

EQUIPE 15 0,87 EQUIPE 4 0,84 EQUIPE 4 0,84 EQUIPE 15 0,84 

EQUIPE 2 0,85 EQUIPE 3 0,84 EQUIPE 3 0,84 EQUIPE 2 0,84 

EQUIPE 14 0,85 EQUIPE 2 0,83 EQUIPE 2 0,83 EQUIPE 8 0,83 

EQUIPE 4 0,84 EQUIPE 14 0,82 EQUIPE 14 0,82 EQUIPE 12 0,82 

EQUIPE 6 0,83 EQUIPE 12 0,82 EQUIPE 12 0,82 EQUIPE 6 0,80 

EQUIPE 12 0,82 EQUIPE 6 0,80 EQUIPE 6 0,80 EQUIPE 14 0,79 

EQUIPE 1 0,82 EQUIPE 16 0,7843 EQUIPE 16 0,7843 EQUIPE 16 0,7843 

EQUIPE 16 0,7373 EQUIPE 17 0,7796 EQUIPE 17 0,7796 EQUIPE 17 0,7768 

EQUIPE 20 0,7327 EQUIPE 1 0,77 EQUIPE 1 0,77 EQUIPE 1 0,77 

EQUIPE 17 0,7176 EQUIPE 18 0,7623 EQUIPE 18 0,7623 EQUIPE 18 0,7623 

EQUIPE 21 0,7042 EQUIPE 19 0,7277 EQUIPE 19 0,7277 EQUIPE 19 0,7353 

EQUIPE 18 0,7015 EQUIPE 20 0,6765 EQUIPE 20 0,6765 EQUIPE 20 0,7347 

EQUIPE 22 0,6564 EQUIPE 21 0,6277 EQUIPE 21 0,6277 EQUIPE 21 0,6277 

EQUIPE 19 0,6454 EQUIPE 22 0,6275 EQUIPE 22 0,6275 EQUIPE 22 0,6275 
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APÊNDICE H – Resultados das Equipes da Abordagem de Lógica Fuzzy– MULTI-MOM 

 

As tabelas apresentadas a seguir representam as recomendações técnicas das equipes 

habilidatadas a implementarem os módulos de software para a abordagem de lógica fuzzy para 

o estudo de caso Linhas de Produto de middleware para computação móvel (Multi-MOM), de 

acordo com as políticas de seleção de equipes: Política Qualificação Equivalente, Política 

Equipes Mais Hábeis, Política Qualificção Mínima e Provisão de Treinamento, 

respectivamente. 

 

 

 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE 
M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 20 0,8645 EQUIPE 20 0,8056 EQUIPE 20 0,8849 EQUIPE 1 0,87 EQUIPE 8 0,95 

EQUIPE 16 0,7767 EQUIPE 12 0,77 EQUIPE 8 0,77 EQUIPE 15 0,87 EQUIPE 2 0,91 

EQUIPE 11 0,77 EQUIPE 14 0,77 EQUIPE 11 0,77 EQUIPE 8 0,87 EQUIPE 6 0,89 

EQUIPE 18 0,7401 EQUIPE 8 0,74 EQUIPE 4 0,77 EQUIPE 11 0,86 EQUIPE 9 0,89 

EQUIPE 19 0,7296 EQUIPE 1 0,74 EQUIPE 19 0,7638 EQUIPE 14 0,86 EQUIPE 4 0,89 

EQUIPE 8 0,71 EQUIPE 15 0,74 EQUIPE 18 0,7524 EQUIPE 7 0,85 EQUIE 13 0,88 

EQUIPE 22 0,6946 EQUIPE 11 0,73 EQUIPE 22 0,7484 EQUIPE 6 0,85 EQUIPE 1 0,88 

EQUIPE 1 0,69 EQUIPE 17 0,7202 EQUIPE 2 0,72 EQUIPE 9 0,84 EQUIPE 15 0,88 

EQUIPE 15 0,69 EQUIPE 13 0,71 EQUIPE 16 0,7079 EQUIPE 12 0,82 EQUIPE 3 0,87 

EQUIPE 9 0,68 EQUIPE 7 0,71 EQUIPE 6 0,70 EQUIPE 4 0,81 EQUIPE 11 0,86 

EQUIPE 6 0,68 EQUIPE 6 0,71 EQUIPE 9 0,70 EQUIPE 13 0,80 EQUIPE 14 0,86 

EQUIPE 14 0,68 EQUIPE 9 0,71 EQUIPE 21 0,70 EQUIPE 17 0,7878 EQUIPE 7 0,84 

EQUIPE 7 0,65 EQUIPE 19 0,6996 EQUIPE 13 0,70 EQUIPE 20 0,7809 EQUIPE 5 0,84 

EQUIPE 13 0,64 EQUIPE 22 0,6877 EQUIPE 15 0,70 EQUIPE 19 0,7584 EQUIPE 12 0,81 

EQUIPE 17 0,6357 EQUIPE 18 0,6852 EQUIPE 1 0,69 EQUIPE 22 0,7562 EQUIPE 17 0,8004 

EQUIPE 21 0,6277 EQUIPE 5 0,68 EQUIPE 3 0,68 EQUIPE 3 0,75 EQUIPE 10 0,79 

EQUIPE 12 0,61 EQUIPE 10 0,68 EQUIPE 14 0,68 EQUIPE 18 0,7440 EQUIPE 22 0,7740 

EQUIPE 4 0,60 EQUIPE 4 0,67 EQUIPE 7 0,66 EQUIPE 2 0,74 EQUIPE 20 0,7495 

EQUIPE 2 0,59 EQUIPE 3 0,67 EQUIPE 17 0,6547 EQUIPE 10 0,73 EQUIPE 19 0,7267 

EQUIPE 3 0,58 EQUIPE 21 0,6587 EQUIPE 5 0,64 EQUIPE 5 0,73 EQUIPE 18 0,7059 

EQUIPE 10 0,55 EQUIPE 16 0,6401 EQUIPE 12 0,63 EQUIPE 16 0,7260 EQUIPE 16 0,7028 

EQUIPE 5 0,51 EQUIPE 2 0,63 EQUIPE 10 0,60 EQUIPE 21 0,6933 EQUIPE 21 0,70 
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POLÍTICA EQUIPES MAIS HÁBEIS 
M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 20 0,8822 EQUIPE 20 0,9104 EQUIPE 20 0,8822 EQUIPE 20 0,9104 EQUIPE 20 0,8822 

EQUIPE 18 0,7984 EQUIPE 18 0,8560 EQUIPE 18 0,7984 EQUIPE 18 0,8560 EQUIPE 18 0,7984 

EQUIPE 16 0,7935 EQUIPE 19 0,8418 EQUIPE 16 0,7935 EQUIPE 19 0,8418 EQUIPE 16 0,7935 

EQUIPE 19 0,7786 EQUIPE 16 0,8003 EQUIPE 19 0,7786 EQUIPE 16 0,8003 EQUIPE 19 0,7786 

EQUIPE 22 0,7260 EQUIPE 22 0,7531 EQUIPE 22 0,7260 EQUIPE 22 0,7531 EQUIPE 22 0,7260 

EQUIPE 11 0,71 EQUIPE 21 0,7341 EQUIPE 11 0,71 EQUIPE 21 0,7341 EQUIPE 11 0,71 

EQUIPE 21 0,6866 EQUIPE 11 0,71 EQUIPE 21 0,6866 EQUIPE 11 0,71 EQUIPE 21 0,6866 

EQUIPE 8 0,65 EQUIPE 15 0,66 EQUIPE 8 0,65 EQUIPE 15 0,66 EQUIPE 8 0,65 

EQUIPE 15 0,64 EQUIPE 1 0,66 EQUIPE 15 0,64 EQUIPE 1 0,66 EQUIPE 15 0,64 

EQUIPE 1 0,64 EQUIPE 8 0,65 EQUIPE 1 0,64 EQUIPE 8 0,65 EQUIPE 1 0,64 

EQUIPE 9 0,62 EQUIPE 17 0,6499 EQUIPE 9 0,62 EQUIPE 17 0,6499 EQUIPE 9 0,62 

EQUIPE 6 0,62 EQUIPE 14 0,64 EQUIPE 6 0,62 EQUIPE 14 0,64 EQUIPE 6 0,62 

EQUIPE 14 0,62 EQUIPE 4 0,64 EQUIPE 14 0,62 EQUIPE 4 0,64 EQUIPE 14 0,62 

EQUIPE 4 0,61 EQUIPE 6 0,63 EQUIPE 4 0,61 EQUIPE 6 0,63 EQUIPE 4 0,61 

EQUIPE 17 0,5958 EQUIPE 7 0,63 EQUIPE 17 0,5958 EQUIPE 7 0,63 EQUIPE 17 0,5958 

EQUIPE 7 0,59 EQUIPE 9 0,62 EQUIPE 7 0,59 EQUIPE 9 0,62 EQUIPE 7 0,59 

EQUIPE 13 0,58 EQUIPE 12 0,61 EQUIPE 13 0,58 EQUIPE 12 0,61 EQUIPE 13 0,58 

EQUIPE 12 0,57 EQUIPE 13 0,57 EQUIPE 12 0,57 EQUIPE 13 0,57 EQUIPE 12 0,57 

EQUIPE 2 0,53 EQUIPE 3 0,52 EQUIPE 2 0,53 EQUIPE 3 0,52 EQUIPE 2 0,53 

EQUIPE 3 0,52 EQUIPE 2 0,50 EQUIPE 3 0,52 EQUIPE 2 0,50 EQUIPE 3 0,52 

EQUIPE 10 0,49 EQUIPE 10 0,49 EQUIPE 10 0,49 EQUIPE 10 0,49 EQUIPE 10 0,49 

EQUIPE 5 0,45 EQUIPE 5 0,48 EQUIPE 5 0,45 EQUIPE 5 0,48 EQUIPE 5 0,45 

 

POLÍTICA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA 
M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 20 0,9059 EQUIPE 20 0,9946 EQUIPE 20 0,9762 EQUIPE 20 1,0 EQUIPE 20 1,0 
EQUIPE 16 0,8177 EQUIPE 18 0,9076 EQUIPE 18 0,8702 EQUIPE 18 0,9580 EQUIPE 8 0,98 

EQUIPE 18 0,7987 EQUIPE 19 0,9076 EQUIPE 19 0,8646 EQUIPE 19 0,9580 EQUIPE 11 0,97 
EQUIPE 19 0,7846 EQUIPE 22 0,8564 EQUIPE 16 0,8464 EQUIPE 11 0,93 EQUIPE 16 0,9412 

EQUIPE 11 0,77 EQUIPE 16 0,8554 EQUIPE 11 0,83 EQUIPE 16 0,9215 EQUIPE 18 0,9412 
EQUIPE 22 0,7422 EQUIPE 11 0,85 EQUIPE 22 0,8285 EQUIPE 1 0,92 EQUIPE 19 0,9412 

EQUIPE 8 0,71 EQUIPE 14 0,84 EQUIPE 8 0,80 EQUIPE 15 0,92 EQUIPE 22 0,9412 
EQUIPE 1 0,69 EQUIPE 21 0,8319 EQUIPE 4 0,79 EQUIPE 22 0,9160 EQUIPE 9 0,94 

EQUIPE 15 0,69 EQUIPE 12 0,82 EQUIPE 21 0,7845 EQUIPE 8 0,91 EQUIPE 4 0,94 

EQUIPE 21 0,6866 EQUIPE 1 0,82 EQUIPE 15 0,76 EQUIPE 14 0,90 EQUIPE 1 0,94 
EQUIPE 9 0,68 EQUIPE 15 0,82 EQUIPE 1 0,75 EQUIPE 7 0,89 EQUIPE 15 0,94 

EQUIPE 6 0,68 EQUIPE 8 0,82 EQUIPE 9 0,75 EQUIPE 6 0,89 EQUIPE 6 0,94 
EQUIPE 14 0,68 EQUIPE 17 0,8125 EQUIPE 6 0,75 EQUIPE 9 0,89 EQUIPE 14 0,92 
EQUIPE 7 0,65 EQUIPE 7 0,80 EQUIPE 14 0,74 EQUIPE 4 0,88 EQUIPE 13 0,92 

EQUIPE 17 0,6471 EQUIPE 6 0,80 EQUIPE 13 0,73 EQUIPE 12 0,87 EQUIPE 2 0,91 
EQUIPE 4 0,64 EQUIPE 9 0,79 EQUIPE 2 0,72 EQUIPE 13 0,84 EQUIPE 7 0,90 

EQUIPE 13 0,64 EQUIPE 4 0,79 EQUIPE 7 0,71 EQUIPE 17 0,8319 EQUIPE 3 0,89 
EQUIPE 12 0,62 EQUIPE 13 0,77 EQUIPE 17 0,7135 EQUIPE 21 0,8319 EQUIPE 12 0,88 

EQUIPE 2 0,59 EQUIPE 3 0,73 EQUIPE 3 0,70 EQUIPE 3 0,79 EQUIPE 5 0,84 
EQUIPE 3 0,58 EQUIPE 10 0,72 EQUIPE 12 0,69 EQUIPE 2 0,78 EQUIPE 10 0,84 

EQUIPE 10 0,55 EQUIPE 5 0,72 EQUIPE 10 0,64 EQUIPE 10 0,78 EQUIPE 21 0,8235 

EQUIPE 5 0,51 EQUIPE 2 0,70 EQUIPE 5 0,64 EQUIPE 5 0,77 EQUIPE 17 0,8235 
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POLÍTICA PROVISÃO DE TREINAMENTO 

M0 M1 M2 M3 M4 

EQUIPE 11 0,97 EQUIPE 14 0,91 EQUIPE 8 0,95 EQUIPE 5 0,96 EQUIPE 2 1,0 

EQUIPE 20 0,9585 EQUIPE 12 0,91 EQUIPE 4 0,93 EQUIPE 9 0,96 EQUIPE 5 1,0 

EQUIPE 8 0,95 EQUIPE 8 0,89 EQUIPE 2 0,91 EQUIPE 7 0,96 EQUIPE 3 0,98 

EQUIPE 1 0,94 EQUIPE 5 0,89 EQUIPE 11 0,91 EQUIPE 14 0,96 EQUIPE 8 0,97 

EQUIPE 15 0,94 EQUIPE 10 0,87 EQUIPE 20 0,9086 EQUIPE 1 0,96 EQUIPE 13 0,97 

EQUIPE 9 0,93 EQUIPE 7 0,87 EQUIPE 6 0,89 EQUIPE 15 0,96 EQUIPE 10 0,95 

EQUIPE 6 0,93 EQUIPE 13 0,87 EQUIPE 9 0,89 EQUIPE 13 0,95 EQUIPE 6 0,95 

EQUIPE 14 0,92 EQUIPE 1 0,87 EQUIPE 13 0,89 EQUIPE 12 0,95 EQUIPE 9 0,95 

EQUIPE 16 0,9001 EQUIPE 15 0,87 EQUIPE 7 0,88 EQUIPE 10 0,95 EQUIPE 4 0,94 

EQUIPE 7 0,90 EQUIPE 6 0,86 EQUIPE 1 0,88 EQUIPE 8 0,95 EQUIPE 7 0,94 

EQUIPE 22 0,8936 EQUIPE 11 0,85 EQUIPE 15 0,88 EQUIPE 6 0,94 EQUIPE 14 0,94 

EQUIPE 19 0,8862 EQUIPE 9 0,85 EQUIPE 3 0,88 EQUIPE 2 0,93 EQUIPE 1 0,94 

EQUIPE 18 0,8826 EQUIPE 3 0,85 EQUIPE 5 0,88 EQUIPE 4 0,93 EQUPE 15 0,94 

EQUIPE 13 0,88 EQUIPE 4 0,84 EQUIPE 14 0,88 EQUIPE 11 0,92 EQUIPE 12 0,93 

EQUIPE 12 0,87 EQUIPE 2 0,82 EQUIPE 22 0,8611 EQUIPE 3 0,92 EQUIPE 11 0,89 

EQUIPE 17 0,8592 EQUIPE 17 0,8153 EQUIPE 10 0,85 EQUIPE 17 0,8803 EQUIPE 17 0,8710 

EQUIPE 4 0,85 EQUIPE 20 0,8110 EQUIPE 19 0,8404 EQUIPE 22 0,8402 EQUIPE 22 0,8328 

EQUIPE 2 0,85 EQUIPE 22 0,7893 EQUIPE 18 0,8233 EQUIPE 16 0,8045 EQUIPE 19 0,7855 

EQUIPE 3 0,84 EQUIPE 19 0,75 EQUIPE 12 0,82 EQUIPE 19 0,8004 EQUIPE 21 0,7706 

EQUIPE 10 0,82 EQUIPE 16 0,7427 EQUIPE 17 0,8118 EQUIPE 18 0,7860 EQUIPE 18 0,7647 

EQUIPE 21 0,8118 EQUIPE 18 0,7356 EQUIPE 16 0,8027 EQUIPE 21 0,7857 EQUIPE 16 0,7616 

EQUIPE 5 0,79 EQUIPE 21 0,7343 EQUIPE 21 0,7853 EQUIPE 20 0,7809 EQUIPE 20 0,7495 
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