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ABSTRACT: The MOSE certification was created to help enterprises develop their 

production performance of goods and services, as well as promoting healthy growth in the 

face of market challenges. In this context, a tool was subsequently developed that performs 

this direction of the company following the guidelines of MOSE Competence, enabling this 

process to be performed automatically and online. However, the first version of the 

aforementioned tool, SPIDER Appraisal, did not fully address the full cycle of activities 

required to fully achieve MOSE bronze certification. Thus, this paper aims to present the use 

of an agile requirements method, REACT, to identify through numerous techniques the 

requirements modeling in a correct and efficient way and thus to develop the functionalities 

necessary to complete all stages of certification. 

Keywords: Agile method of requirements; Quality model; Free software; Enterprise 

improvement. 

  

  

Spider-MOSEAppraisal: Uma Ferramenta de Apoio à Avaliação de Contexto da Certificação 

MOSE Competence. 

  

RESUMO: A certificação MOSE foi criada visando auxiliar empreendimentos a desenvolver 

seu desempenho de produção de bens e serviços, além de promover um crescimento saudável 

frente aos desafios encontrados no mercado. Nesse contexto, foi desenvolvido uma 

ferramenta que realiza esse direcionamento da empresa seguindo as diretrizes da MOSE 

Competence, possibilitando que esse processo seja realizado de forma automatizada e online. 

Entretanto, a primeira versão da ferramenta supracitada, SPIDER Appraisal, não contemplava 

inteiramente todo o ciclo de atividades necessárias para realizar a certificação bronze da 

MOSE por completo. Dessa forma, esse trabalho visa apresentar a utilização de um método 

ágil de requisitos, o REACT, para identificar por intermédio de inúmeras técnicas a 

modelagem de requisitos de maneira correta e eficiente e assim realizar o desenvolvimento 

das funcionalidades necessárias para completar todas as etapas da certificação. 

Palavras-chave: Método Ágil de requisitos; Modelo de Qualidade; Software Livre; Melhoria 

de empreendimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

O REACT (Requirements Evolution in Agile ContexTs) propõe um desenvolvimento de 

requisito orientado ao cliente, ou seja, desenvolver as expectativas e as necessidades do 

negócio com a participação ativa do cliente nas etapas desse processo. Dessa forma, a 

interação entre cliente e equipe de desenvolvimento cria um ambiente de debate positivo 

frente aos desafios que possam aparecer na produção dos requisitos do produto (CORREA, 

2018). 

 Nesse contexto, de posse da necessidade de desenvolver todos os passos necessários 

para se cumprir o ciclo de certificação bronze da MOSE, esse artigo conta com a 

identificação dos novos requisitos por intermédio do REACT e a implementação dos mesmos 

para melhor atender os usuários da ferramenta Spider-MOSEAppraisal. 

  

1.1 Contexto da Pesquisa 

A certificação MOSE Competence foi montada para ser aplicada em empreendimentos 

(empresa, órgão público, grupo de pessoas, setores de organização, etc.) que desejam 

melhorar seu desempenho, de negócios e da produção de bens e serviços, além de se 

desenvolver de forma saudável, sobrevivendo e crescendo com capacidade para enfrentar o 

atual ambiente de negócios, cada vez mais competitivo (ROUILLER, 2017). Essencialmente, 

a MOSE representa um modelo de maturidade que visa evitar os problemas recorrentes que 

foram identificados durante o longo período em que os seus idealizadores dedicaram-se ao 

apoio de empreendimentos no mercado. 

 Destarte, este trabalho a partir da identificação de novos requisitos com a utilização 

do REACT como método ágil de requisito, apresenta uma evolução da ferramenta Spider-

MOSEAppraisal para apoio à adequação às recomendações da MOSE Competence. Esta 

nova versão da ferramenta tem a premissa de garantir a execução, com as novas 

funcionalidades implementadas, de todo o processo de certificação da empresa com as 

diretrizes descritas no modelo de maturidade anteriormente mencionados. 

 A evolução da ferramenta Spider-MOSEAppraisal é um dos resultados de pesquisas 

realizadas no Projeto SPIDER - Software Process Improvement: DEvelopment and Research 

sediado na Universidade Federal do Pará. O Projeto SPIDER tem concentrado seus esforços 

em criar um grande suíte de ferramentas livres que dêem apoio a pequenas e médias empresas 

na melhoria de processos. 

 

1.2 Justificativa e Objetivos 

A versão inicial da ferramenta Spider-MOSEAppraisal teve a proposta de apresentar um 

apoio ferramental online para dar suporte aos avaliadores e empresas que visavam a 

realização da avaliação de contexto, por conseguinte a certificação bronze. 

Entretanto, não houve a implementação de todas as funcionalidade necessárias para 

contemplar inteiramente as atividades para certificação de um empreendimento, descritas na 

MOSE, em destaque a realização da auditoria e a geração de certificados e relatórios que 

serão apresentados nesse trabalho. 

Este projeto tem como objetivo geral apresentar a evolução ferramenta Spider-

MOSEAppraisal, melhorada a partir de uma metodologia ágil de requisitos para a 

identificação e a implementação de novas funcionalidades para completar o processo de 

certificação de contexto baseada no modelo de maturidade MOSE Competence. 

Como objetivos específicos destacam-se: descrever o funcionamento das novas 

funcionalidades correspondentes a cada papel no processo de certificação; e apresentar o 

processo de identificação dos novos requisitos por intermédio do REACT. 

 

  



1.3 Metodologia 

O desenvolvimento do trabalho teve início com uma pesquisa da literatura especializada 

sobre o método ágil de requisitos REACT, buscando entender seus objetivos, limitações e 

principalmente como executá-lo passo a passo. Além disso, a pesquisa abordou o guia sobre a 

Base de competências da MOSE, visando identificar as funcionalidades que faltavam para 

concluir a certificação bronze de uma empresa. 

A partir do entendimento do REACT e das funcionalidades restantes, foi iniciado o 

processo de realização das cerimônias do REACT, responsável por permitir a obtenção da 

visão do produto, identificação e detalhamento dos requisitos, possibilitando a 

implementação desses. Primeiramente, foi construído um quadro Canvas do produto, 

objetivando identificar importantes características do que seria desenvolvido, como por 

exemplo: o que é a ferramenta que será desenvolvida; o que ela não é; os problemas que a 

ferramenta visa sanar; as soluções para esses problemas; as Personas envolvidas; e as 

restrições do software a ser desenvolvido. 

Posteriormente, com o auxílio do orientador deste trabalho, que representou o cliente 

da ferramenta, foram identificadas as metas da ferramenta e sua classificação quanto o nível 

de prioridade para o cliente, entre alta, média e baixa, além de relacionar cada meta a uma 

persona que foi modelada na etapa anterior. 

Em seguida, foi realizado um detalhamento maior das personas já existentes, 

identificando suas funções em relação ao produto, dados do seu perfil e as suas expectativas 

com o uso da ferramenta em seu dia-a-dia. 

Após, foram modeladas as jornadas dos usuários, ou seja, as metas das personas 

foram detalhadas em user stories em um fluxo de ações que se finaliza no cumprimento da 

meta em questão, sendo realizadas com base no diagrama de atividades. Além disso, de posse 

das user stories, foi possível identificar as classes do software e com o auxílio da técnica de 

CRC Cards (Class-Responsibility-Collaboration), montar um quadro de relações entre as 

classes, assim construindo um modelo de como as classes do sistema relacionam-se. 

A seguir, de posse das metas, suas prioridades e user stories que a compõem, foi 

construído o gráfico de priorização das stories, onde no eixo das ordenadas são dispostas as 

metas de forma crescente em relação a sua prioridade definida previamente, e no eixo das 

abscissas são organizadas as user stories ao lado da sua respectiva meta, além de ordenadas 

em ordem crescente de complexidade de implementação. 

Em seguida, para cada user story foram identificados as suas regras de negócio, que 

são importantes informações sobre o contexto em que a respectiva user storie está inserida, 

além de representar uma condição que precisa ser atendida pela ferramenta (CORREA, 2018) 

e os cenários de aceitação, que representam o fluxo correto de informação que a user story 

deve seguir, apresentando as condições e as possíveis mudanças de estado. 

Baseadas nas metas identificadas, foram criados os StoryBoards, as interfaces, que 

são utilizadas para clarear a equipe de desenvolvimento e ao usuário como será o resultado 

final das metas da ferramenta. 

 

1.4 Estrutura do Artigo 

Além desta seção introdutória, este artigo contempla: a Seção 2 que apresenta de forma 

detalhada e aprofundada todos os conceitos que dizem respeito a MOSE competence, bem 

como as suas avaliações para a melhoria de processo em empreendimentos; a Seção 3 trata de 

um conjunto de trabalhos relacionados ao tema de melhoria de processo e avaliação para 

certificação; a Seção 4 apresenta a evolução da ferramenta, com os seus novos objetivos, 

funcionalidades e papel adicionados, além do processo de concepção e uso da ferramenta; a 

Seção 5 apresenta a arquitetura da ferramenta Spider-MOSEAppraisal em detalhes; por fim, a 



Seção 6 apresenta as considerações finais, tais como: conclusões, limitações do trabalho e 

trabalhos futuros. 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A MOSE Competence foi desenvolvida visando estabelecer um conjunto de práticas e 

métodos dentro de sua utilização que direcionam um empreendimento ao sucesso 

(ROUILLER 2017). Entre seus objetivos, destaca-se a capacidade de avaliar um 

empreendimento segundo as dimensões da MOSE, sendo elas: Talento Humano, Gestão e 

Qualidade, Cliente e Mercado, Inovação, Sociedade e Sustentabilidade; assim identificando 

suas fraquezas organizacionais e possibilitando a modelagem de soluções para resolvê-las. 

Além disso, esse modelo conta com um conjunto de práticas que quando implantadas com 

sucesso beneficiam segmentos do empreendimento como a melhoria da produção de bens e 

serviços e a sustentabilidade do mesmo na sociedade em que está inserido. 
 

2.1 Avaliação dentro da MOSE Competence 

A avaliação da MOSE visa medir o nível de alinhamento entre as atividades do 

empreendimento e as recomendações do modelo, atribuindo estrelas, de 0 a 5, a cada 

dimensão citada anteriormente. Com a realização desse processo avaliativo, é possível 

identificar pontos fracos de cada dimensão e propor soluções que viabilizem a evolução de 

cada aspecto do empreendimento e, consequentemente, a sua aproximação ao sucesso e ao 

crescimento saudável. 

A avaliação de contexto, abordagem mais branda entre as disponíveis na certificação 

MOSE e a utilizada na ferramenta Spider-MOSEAppraisal, é indicada a empresas que estão 

iniciando a sua adequação às diretrizes da MOSE, geralmente buscando entender como 

funciona a certificação e as suas características, além de entender a estruturação do 

empreendimento avaliado. Ademais, esse tipo de avaliação é marcado pelo autodiagnóstico, 

onde a empresa de posse dos pilares da MOSE e seus conceitos, identifica seus pontos fortes 

e fracos em cada segmento da instituição. 

Nesse contexto, a avaliação é realizada em diversas etapas sequenciais que visam 

apresentar os resultados do diagnóstico e os itens que o justificam. Dos artefatos gerados 

durante a avaliação, destacam-se:  

(A)  O termo de confidencialidade, que objetiva preservar o sigilo das informações e dos 

dados levantados na avaliação, por parte dos membros envolvidos;  

(B)  O resultado da avaliação, onde o avaliador designa para cada uma das 5 dimensões da 

MOSE o seu resultado e os problemas identificados;  

(C)  O quadro de calor, que representa um panorama geral dos resultados em cada 

dimensão supracitada e o resultado final da avaliação; 

(D)  O plano de melhoria, onde o responsável da empresa pela avaliação cadastra a 

solução, o membro responsável por executá-la, o prazo para essa ação e o status da 

mesma, para cada problema que foi identificado anteriormente. 

 Observar a execução correta da avaliação e a geração dos documentos seguindo as 

recomendações  da MOSE Competence de forma satisfatória é o papel da auditoria, que 

representa uma etapa essencial para manter o nível de qualidade alto (ROUILLER 2017). A 

implementação dessa etapa é abordada nas próximas seções. 

 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

BRABO, FILHO e OLIVEIRA (2018) apresentam uma proposta de ferramenta para dar 

suporte a uma preparação de empresas que serão avaliadas dentro das diretrizes do MPS.BR. 

Esta ferramenta possui dois diferentes perfis de acesso à ferramenta (administrador e 

avaliador) e conta com funcionalidades que vão desde a fornecer e relacionar documentos aos 



resultados esperados dentro de uma avaliação MPS.BR, até a geração de relatórios 

automáticos, criação e controle de projeto, organizações e membros. O principal intuito dessa 

ferramenta é o de dar suporte para a identificação de gaps e incompatibilidades dos processos 

desenvolvidos dentro da empresa, em um projeto específico visando, assim, preparar a 

organização adequadamente para uma transição tranquila, segura e eficiente para o alcance do 

MPS.BR. 

         A ferramenta Spider-MOSEAppraisal, apresentada em (SOUZA, AVIZ e OLIVEIRA, 

2018), apresenta a proposta de prover uma avaliação integrada tanto do MPS.BR e CMMI-

DEV. A integração é feita por meio da verificação da aderência da avaliação tanto MPS.BR 

quanto ao CMMI-DEV a partir da realização conjunta de atividades constantes em ambos os 

métodos de avaliação: MA-MPS e SCAMPI A. A ferramenta conta com um fluxo de 

execução das avaliações que servem de inspiração e dão suporte para a criação da ferramenta 

relatada neste trabalho, fluxo esse que possui atividades como planejar e preparar, realizar a 

pré-avaliação, realizar a avaliação e, por fim, relatar e documentar os resultados. 

         KITSON et al. (2008) propuseram a ferramenta Appraisal Assistant. A ferramenta foi 

desenvolvida pela Software Quality Institute (SQI), da universidade Griffith, e tem como 

principal objetivo apoiar a avaliação da capacidade dos processos e da maturidade 

organizacional. O diferencial da ferramenta é que ela adota uma abordagem explícita 

orientada por evidências para registrar as informações geradas em uma avaliação. Além 

disso, a ferramenta dá suporte para vários métodos de avaliação, incluindo os métodos de 

avaliação em conformidade com o SCAMPI A, e genéricos com ISO / IEC 15504. 

         Além dessas ferramentas apresentadas que trazem inspiração e apoio tanto para a 

implementação quanto questões de acesso e controle da Spider-MOSEAppraisal, pode-se 

aqui discorrer ainda sobre a ferramenta proposta por FURTADO e OLIVEIRA (2009), a 

WISE. Esta ferramenta dá suporte para os processos de avaliação realizados no MPS.BR, e 

tem como principal objetivo sanar os problemas trazidos pelas atividades manuais que são 

feitas dentro de uma avaliação. Ela é dividida em três módulos que separa as permissões e as 

atividades de cada um dos papéis relacionados à avaliação (módulo avaliador, módulo 

avaliado e módulo avaliador). Além disso, conta com funções semelhantes às que serão 

apresentadas na ferramenta que neste trabalho é relatada, tais como: criação de projetos, 

adição e avaliação de artefatos, bem como, relatos de pontos fracos e oportunidade de 

melhorias. 

 

4 A EVOLUÇÃO DA FERRAMENTA SPIDER-MOSEAPPRAISAL 

A primeira versão da Spider-MOSE-Appraisal foi desenvolvida com o intuito de 

disponibilizar a comunidade que utiliza o modelo de maturidade MOSE Competence uma 

ferramenta que apoie a realização das atividades que compõem a avaliação de contexto do 

modelo, de forma automatizada e online. Essa ferramenta foi construída como parte do 

Projeto SPIDER, visando criar um conjunto de softwares que apoiam empresas e, por 

conseguinte, a ferramenta possui a característica de software livre, sendo de código aberto e 

está disponibilizada sobre a licença livre e open source, a GLP (COSTA, REGO e OLIVEIRA, 

2019). 

 Nesta seção é apresentada a evolução da ferramenta Spider-MOSEAppraisal. Na 

próxima seção serão identificados os objetivos da evolução da ferramenta, em seguida será 

apresentado o novo papel adicionado à ferramenta e suas respectivas responsabilidades. 

Após, será apresentada a aplicação do método ágil de requisitos REACT, utilizado para guiar 

a evolução da ferramenta, e, por fim, a descrição da arquitetura utilizada no desenvolvimento 

da aplicação. 

 

 



4.1 Objetivos 

A evolução da ferramenta surgiu da necessidade de desenvolver as etapas restantes para se 

cumprir o processo de certificação de contexto de um empreendimento, sendo este o objetivo 

fundamental deste trabalho. As etapas desenvolvidas foram: a criação de relatórios para os 

resultados obtidos; a geração de um certificado de conclusão das etapas de avaliação da 

MOSE; e a realização da auditoria das avaliações realizadas.  

Dessa forma, pôde-se acrescentar à ferramenta final as etapas restantes ao ciclo de 

realização da certificação de contexto e adicionar a criação de documentos que apoiam os 

interessados à realização da MOSE a identificar falhas e oportunidades de crescimento em 

seu empreendimento, como visto na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Funcionalidades das versões 1 e 2 da ferramente . 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

4.2  Papel adicionado à Ferramenta 

Os objetivos supracitados apresentam relações com os papéis criados na ferramenta 

SpiderMOSE-Appraisal, sendo esses: avaliador, patrocinador, responsável e team. Como 

resultado desse trabalho de evolução, foi adicionado a ferramenta um quinto papel, o Auditor, 

responsável direto pela realização da auditoria e avaliação do nível de qualidade dos 

relatórios e processos realizados durante a avaliação. Assim, tendo acesso a todos os 

relatórios e itens criados durante a avaliação. 

 

4.3  Concepção da Ferramenta 

Visando a definição do objetivo principal desse trabalho, foi realizado a construção de uma 

visão geral do produto pretendido, primeiramente utilizando a técnica do quadro Canvas para 

reunir as informações coletadas e organizando-as de forma eficiente. As informações obtidas 

foram:  

- Problema: representa os problemas identificados no cenário anterior ao 

desenvolvimento do produto, ou seja, aspectos que serão solucionados com a 

ferramenta. Os itens identificados foram: a versão anterior da ferramenta não realiza a 

auditoria das avaliações, não emite certificados e não gera os relatórios dos resultados; 

- Solução: representa as soluções identificadas para cada problema identificado no 

grupo Problema. Os itens identificados foram: evoluir a ferramenta para realizar 

auditoria das avaliações, emitir certificados e gerar os relatórios dos resultados; 

- Personas: representa a prototipação dos usuários finais da ferramenta, que irão 

interagir com a mesma, tendo foco nas personas que interagem com as novas 

funcionalidades desenvolvidas. Os itens identificados foram: o Auditor, o 

Patrocinador e o Avaliador; 

- O que é: representa o que é o produto pretendido, ou seja, as características que 

devem ser atendidas para a correta implementação do mesmo. Os itens identificados 

foram: é uma plataforma Web, é uma ferramenta para gestão de avaliação da MOSE e 

é restrita ao certificado Bronze; 

- O que não é: representa o que não é o produto pretendido, ou seja, o que não deve ser 

feito na implementação do mesmo. Os itens identificados foram: é uma aplicação 



Desktop, ferramenta para gestão de avaliações além da MOSE, ferramenta para 

atender as práticas da certificação Prata e Ouro; 

- Restrições: representa as restrições do produto pretendido, ou seja, informações que 

devem ser aplicadas para o bom funcionamento e corretude do projeto. Os itens 

identificados foram: utilizar as mesmas tecnologias da versão atual da ferramenta, 

utilizar os mesmos padrões usados na versão atual da ferramenta, consultar dados do 

banco de dados atual da ferramenta e incluir controle de acesso ao auditor. 

Posteriormente, foram traçadas as metas, que tratam dos objetivos que os clientes 

visam realizar com a utilização da ferramenta, assim, cada meta é relacionada a uma persona 

e um determinado grau de prioridade ao ser implementada no produto final. Assim, as metas 

identificadas foram: 

- Meta 1: Emitir resultado da avaliação. 

Prioridade: Alta. 

Persona: Avaliador. 

- Meta 2: Emitir plano de ação. 

Prioridade: Média. 

Persona: Avaliador. 

- Meta 3: Emitir quadro de calor. 

Prioridade: Baixa. 

Persona: Avaliador. 

- Meta 4: Emitir certificado. 

Prioridade: Alta. 

Persona: Patrocinador. 

- Meta 5: Realizar auditoria. 

Prioridade: Alta. 

Persona: Auditor. 

- Meta 6: Emitir resultado da auditoria. 

Prioridade: Média. 

Persona: Avaliador/Auditor. 

A seguir foram especificadas as personas, que tratam da personificação dos perfis dos 

clientes que a ferramenta final terá, destacando suas características, papéis e expectativas 

quanto ao produto. 

- Persona 1: 

Nome: Ana Cristina 

Papel: Auditor 

Profile/Behaviors: 

- Possui 20 anos de experiência em avaliação de processos; 

- Criou um modelo de maturidade para empreendimentos; 

- Ensina melhoria de processos em universidades. 

Expectations: 

- Realizar a auditoria da avaliação de maneira sistematizada. 

Goals: 

- Realizar auditoria; 

- Emitir resultado da auditoria. 

 

- Persona 2: 

Nome: Lutiano 

Papel: Patrocinador 

Profile/Behaviors: 

- Possui 15 anos de experiência em gestão governamental; 



- Atua como diretor de uma secretaria de processamento de dados no norte do Brasil; 

- Realiza a gestão de unidades de serviço. 

Expectations: 

- Receber na forma de relatório os resultados dos achados da avaliação; 

- Receber de maneira digital o Certificado da avaliação. 

Goals: 

- Emitir certificado 

 

- Persona 3: 

Nome: Sandro 

Papel: Avaliador 

Profile/Behaviors: 

- Possui 20 anos de experiência com melhoria de processos de software e qualidade de 

software; 

- Já realizou a avaliação de 68 empresas utilizando modelos de maturidade de 

software; 

- Escreveu 2 livros na área sobre Melhoria do Processo de Software. 

Expectations: 

- Obter os resultados dos achados da avaliação na forma de relatório; 

- Obter os resultados da auditoria na forma de relatório. 

Goals: 

- Emitir resultado da avaliação; 

- Emitir plano de ação; 

- Emitir quadro de calor; 

- Emitir resultado da auditoria. 

 

Por fim, as jornadas foram especificadas, representando a definição do passo a passo 

de ações na ferramenta para cumprir cada uma das metas definidas. Assim, as Figuras 2, 3, 4, 

5, 6 e 7 mostram as jornadas de ações para cada uma das metas. 

 

Figura 2 – Jornada da Meta 1. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 



 

Figura 3 – Jornada da meta 2. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Jornada da meta 3. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 



 

Figura 5 – Jornada da meta 4. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

  

 

Figura 6 – Jornada da meta 5. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 



 

Figura 7 – Jornada da meta 6. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

4.4 O Uso da Ferramenta 

A ferramenta foi construída utilizando a arquitetura cliente-servidor, sendo capaz assim de 

oferecer alta disponibilidade à variação de dispositivos de acesso à ferramenta, além de não 

exigir altos níveis de processamento em máquina, por se tratar de ambiente Web (COSTA, 

REGO e OLIVEIRA, 2019). 

Além disso, a utilização da arquitetura cliente-servidor permite que as dependências 

necessárias ao funcionamento do produto sejam armazenadas apenas no servidor. Assim, 

pode-se criar um ambiente capaz de realizar os serviços e funcionalidades supracitadas 

(COSTA, REGO e OLIVEIRA, 2019). 

A apresentação do uso da versão 2 da ferramenta será feita a partir do detalhamento 

das funcionalidades contempladas em cada uma das metas concebidas para a boa operação da 

aplicação. 

A Meta 1 trata-se da funcionalidade realizada pelo Avaliador ou Auditor de emitir o 

resultado de uma determinada avaliação, no formato de um relatório que contenha as 

informações necessárias sobre a respectiva avaliação. 

Dessa forma, no menu de avaliações (ver Figura 8), o avaliador pode selecionar uma 

avaliação em específico e caso a mesma já tenha sido previamente finalizada, é possível 

selecionar o botão de “Resultado da Avaliação”. A seleção do botão, redireciona a ferramenta 

à página de resultado da avaliação (ver Figura 9), onde é possível visualizar informações, 

como: o tipo de avaliação, a unidade de negócio que está sendo avaliada, o avaliador 

responsável e os dados relacionados ao processo de avaliação realizado. Além disso, é 

possível ser realizada a emissão do relatório do resultado da avaliação (ver Figura 10), onde o 

arquivo no formato PDF com as informações supracitadas é disponibilizado ao avaliador. 



 

Figura 8 – Menu das avaliações. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Página do resultado da avaliação. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 



 

Figura 10 – Relatório do resultado da avaliação. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

A Meta 2 trata-se da funcionalidade realizada pelo Avaliador ou Auditor de emitir o 

resultado do plano de ação de uma determinada avaliação, no formato de um relatório que 

contenha as informações necessárias sobre o respectivo plano. 

Dessa forma, no menu de avaliações (ver Figura 8), o avaliador pode selecionar uma 

avaliação em específico e caso a mesma tenha um plano de ação cadastrado, é possível 

selecionar o botão de “Relatório do Plano de Ação”. A seleção do botão redireciona a 

ferramenta à página do plano de ação (ver Figura 11), onde é possível visualizar informações, 

como: o resultado, os problemas, as soluções, o responsável por resolver, a data para solução 

e o status de cada item cadastrado no plano. Além disso, é possível ser realizada a emissão do 

relatório do plano de ação (ver Figura 12), onde o arquivo PDF com as informações 

supracitadas é disponibilizado ao avaliador. 



 

Figura 11 – Página do relatório do Plano de ação. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

Figura 12 – Relatório do resultado do Plano de ação. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 



A Meta 3 trata-se da funcionalidade realizada pelo Avaliador ou Auditor de emitir o 

resultado do quadro de calor de uma determinada avaliação, no formato de um relatório que 

contenha as informações necessárias sobre o respectivo quadro. 

Dessa forma, no menu de avaliações (ver Figura 8), o avaliador pode selecionar uma 

avaliação em específico, e selecionar o botão de “Mapa de calor”. A seleção do botão 

redireciona a ferramenta à página do mapa de calor (ver Figura 13), onde é possível visualizar 

informações, como: o tipo de avaliação, a unidade avaliada, o avaliador, os resultados 

individuais de cada item das dimensões da MOSE e o resultado final da avaliação, além de 

disponibilizar uma legenda para melhor compreensão dos dados apresentados. Além disso, é 

possível realizar a emissão do relatório do quadro de calor (ver Figuras 14 e 15), onde o 

arquivo PDF com as informações supracitadas é disponibilizado ao avaliador. 

 

 

Figura 13 – Página do mapa de calor da avaliação. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

Figura 14 – Relatório do mapa de calor. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 



 

Figura 15 – Continuação do Relatório do mapa de calor. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

A Meta 4 trata-se da funcionalidade realizada pelo Patrocinador de emitir o 

Certificado de uma determinada avaliação, em formato que contenha as informações 

necessárias sobre o respectiva avaliação. 

Dessa forma, no menu de avaliações (ver Figura 8), o Patrocinador pode selecionar 

uma avaliação em específico, que já tenha sido aprovada na avaliação e auditoria, e 

selecionar o botão de “Certificado”. A seleção do botão redireciona a ferramenta à página do 

certificado (ver Figura 16), onde é possível visualizar informações, como: o empreendimento, 

a unidade de negócio, a quantidade de estrelas obtidas na avaliação e a categoria de avaliação 

realizada. Além disso, é possível realizar a emissão do Certificado (ver Figura 17), onde o 

arquivo PDF com as informações supracitadas é disponibilizado ao patrocinador. 

 

 

Figura 16 – Página do certificado. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 



 

Figura 17 – Certificado gerado no formato PDF. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

A Meta 5 trata-se da funcionalidade realizada pelo Auditor de fazer a auditoria de 

uma determinada avaliação, avaliando se os itens e arquivos gerados durante a avaliação de 

uma determinada unidade de negócio foram feitos de forma correta e criteriosa, seguindo as 

diretrizes da MOSE Competence. 

Dessa forma, no menu de avaliações (ver Figura 8), o Auditor pode selecionar uma 

avaliação em específico, que já tenha sido aprovada na avaliação, e selecionar o botão de 

“Auditar”. A seleção do botão redireciona a ferramenta à página da auditoria (ver Figura 18), 

onde é possível visualizar informações, como: o tipo de avaliação, a unidade de negócio e o 

status atual da avaliação, além de disponibilizar dados cruciais para que o auditor possa de 

forma mais prática realizar a auditoria, como o relatório, o mapa de calor, o relatório do plano 

de melhoria e o termo de confidencialidade da respectiva avaliação (ver Figura 19). Além 

disso, nessa página o objetivo principal é realizar a auditoria da avaliação, podendo assim 

selecionar os campos: situação atual e ação de melhoria para cada item presente na auditoria 

(ver Figura 20) e, por fim, finalizar a auditoria com os dados cadastrados. 



 

Figura 18 – Página da auditoria. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

 

Figura 19 – Exemplo de informação disponibilizada ao auditor. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 



 

Figura 20 – Inserção de dados sobre os itens auditados. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Por fim, a Meta 6 trata-se da funcionalidade realizada pelo Avaliador e o Auditor de 

emitir o resultado da auditoria de uma determinada avaliação, no formato de um relatório que 

contenha as informações necessárias sobre a respectiva auditoria. 

Dessa forma, no menu de avaliações (ver Figura 8), o avaliador pode selecionar uma 

avaliação em específico, que já tenha sido avaliada e auditada, e selecionar o botão de 

“Resultado da auditoria”. A seleção do botão redireciona a ferramenta à página do resultado 

da auditoria (ver Figura 21), onde é possível visualizar informações, como: o tipo de 

avaliação, a unidade avaliada, o avaliador, os resultados individuais de cada item da 

auditoria. Além disso, é possível realizar a emissão do relatório do resultado da auditoria (ver 

Figura 22), onde o arquivo PDF com as informações supracitadas é disponibilizado ao 

avaliador e auditor. 



 

Figura 21 – Página do resultado auditoria. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

Figura 22 – Relatório gerado em PDF do resultado da auditoria. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 



5 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

A versão inicial foi desenvolvida baseada na arquitetura básica cliente-servidor, visando 

manter um ambiente que apoie multiusuários e principalmente permita o controle de acesso, 

de acordo com os requisitos levantados sobre a avaliação da MOSE Competence (COSTA, 

REGO e OLIVEIRA, 2019). 

 Além disso, a arquitetura possui a segmentação em 3 camadas, MVC (Model-View-

Controller), como apresentado na Figura 23, sendo o model e o controller localizados no 

backend, enquanto o view está no frontend. No contexto das camadas, o Model utiliza o 

Adonis para a disponibilização de arquivos e funções para capturar e retornar dados ao banco 

de dados SQL, sendo o PostegreSQL o SGBD utilizado na ferramenta (COSTA, REGO e 

OLIVEIRA, 2019). 

 

 
Figura 23 – Arquitetura do modelo MVC. 

Fonte: (ADONISJS, 2018) 

 

Na camada Controller as requisições HTTP são responsáveis pelo fluxo de dados. 

Ademais, essa camada utiliza models para capturar e retornar dados para uma API Rest que 

age como intermédio entre o cliente e o servidor. Por fim, nesta camada ainda faz-se o 

armazenamento das regras de negócio para captura, inserção e remoção de dados (COSTA, 

REGO e OLIVEIRA, 2019). 

Na camada View está contido os aspectos relacionados à visualização da ferramenta 

pelo usuário final. Nesse contexto, esse segmento da aplicação foi construído com HTML, 

CSS e frameworks que facilitam a implementação e reutilização de código. As tecnologias 

utilizadas como frameworks foram o Vue.js e o Nuxt.js (COSTA, REGO e OLIVEIRA, 

2019). 

Destaca-se a utilização da linguagem JavaScript, tanto no backend quanto no 

frontend, devido as suas vantagens e facilidades relacionadas ao desenvolvimento Web, 

ambiente utilizado na aplicação (COSTA, REGO e OLIVEIRA, 2019). 

Para a realização dos novos objetivos pretendidos na evolução da ferramenta, foram 

utilizadas duas novas tecnologias para a geração de arquivos PDF, o jsPDF e o html2canvas. 

O jsPDF foi utilizado em relatórios onde somente as informações em formato de texto eram 

necessárias para a geração dos arquivos, pois esse apresenta limitações quanto à captura de 

CSS e imagens presentes na aplicação, restringindo-se apenas à captura dos dados em 



HTML. Já a tecnologia html2canvas foi aplicada para gerar relatórios com imagens e cores, 

utilizando assim uma captura da tela e conseguindo obter tanto o HTML quanto o CSS da 

página. Porém, por restringir o tamanho da imagem obtida, não foi utilizada como a única 

tecnologia para esse trabalho. 

Posteriormente, ao analisar as funcionalidades especificadas para contemplar cada 

uma das metas da ferramenta, visando identificar as classes, os atributos do produto 

pretendido e as relações que elas possuem entre si, pôde-se gerar um modelo geral da 

ferramenta, que é capaz de apresentar a arquitetura funcional do produto. Uma adaptação do 

modelo de entidade-relacionamento é apresentado nas Figuras 24. 

 

 

Figura 24 – Adaptação do modelo entidade-relacionamento da ferramenta. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

6 CONCLUSÕES 

Nesta seção serão apresentadas as conclusões do trabalho realizado, bem como a contribuição 

deste para a melhoria de processos e empreendimentos, no que tange a certificação MOSE, 

suas práticas e suas exigências. 

 

6.1 Visão Geral 

Nessa pesquisa foi utilizado o REACT para identificar as necessidades e as carências da 

primeira versão da ferramenta SpiderMOSE-Appraisal, destacando-se a ausência das etapas 

de auditoria das avaliações e a criação do certificado, necessários para cumprir os passos para 

completar a Certificação MOSE. Além disso, a carência da geração de relatórios para o 

auxílio das demais etapas já implementadas. Dessa forma, de posse dos requisitos levantados 

por intermédio do REACT foi realizada a implementação das necessidades identificadas. 

A ferramenta foi construída utilizando a linguagem JavaScript e estruturada no 

formato MVC, separando em camadas as responsabilidades presentes na aplicação. Por fim, 

pôde-se evoluir a ferramenta para a realização completa das etapas realizadas na Certificação 

MOSE. 

 

6.2 Contribuições 

Como principal contribuição desse trabalho, destaca-se a implementação das etapas restantes 

para a realização completa da Certificação MOSE, possibilitando assim que de forma remota 

todos os processos necessários para se obter o certificado de realização da MOSE 



Competence sejam realizados de forma correta e eficaz, seguindo as diretrizes e 

recomendações do modelo. 

Nesse contexto, as implementações das funcionalidades de realização da auditoria das 

avaliações e a geração do Certificado de conclusão dos processos da MOSE Competence 

foram os principais objetivos atingidos neste trabalho. 

Além disso, o desenvolvimento da geração dos relatórios dos itens e resultados 

obtidos foi fundamental para auxiliar as funcionalidades relacionadas aos papéis envolvidos 

na ferramenta, em destaque o Auditor. 

  

6.3  Trabalhos futuros 

Como principal objetivo para trabalhos posteriores, destaca-se a evolução da ferramenta para 

atender as demais certificações da MOSE Competence, atendendo as avaliações de 

implantação e institucionalização, prata e ouro, respectivamente. Assim, a ferramenta poderá 

prover auxílio ferramental aos empreendimentos que buscam as demais avaliações da MOSE. 

Além disso, a criação de uma versão mobile da ferramenta é um desafio que 

representa uma expansão a novos dispositivos que vem ganhando cada vez mais espaço nos 

ambientes de trabalho. Dessa forma, essa versão contribuirá para atender os usuários em seus 

dispositivos de escolha. 
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