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“Poderia me dizer, por favor, que caminho deveria tomar para sair daqui?” 

“Isso depende bastante de aonde você quer chegar”, disse o Gato. 

“O lugar não me importa muito…”, disse Alice. 

“Então não importa que caminho você vai tomar”, disse o Gato. 

“…desde que eu chegue a algum lugar”, acrescentou Alice, como forma de explicação. 

“Oh, você certamente vai chegar a algum lugar”, disse o Gato, “se caminhar bastante”. 

Alice sentiu que não havia como negar esta verdade (…). 

 

Alice no País das Maravilhas  
(Lewis Carroll, 1865) 



 

RESUMO 

Esta pesquisa trata do desenvolvimento de uma estrutura conceitual para um 

framework de maturidade, para o domínio de ecossistemas digitais de produção de 

software, utilizando a pesquisa-ação como paradigma de pesquisa. A estrutura de 

medição proposta tem como base o critério descrito no item 5 da Norma ISO/IEC 

15504-2 – Uma Estrutura de Medição para a capacidade de processo, com as 

adaptações necessárias para o domínio do Software Publico Brasileiro (SPB).  

O framework tem como objetivo o desenvolvimento de referências conceituais para 

um modelo de maturidade de um ecossistema público de software, considerando as 

referências do pensamento sistêmico. A abordagem do pensamento sistêmico 

permitiu identificar que o ecossistema evolui em ciclos de aprendizado que 

resultaram em um modelo de maturidade. Foi observado também que a mesma 

abordagem pode ser utilizada em outros ecossistemas.  

O objeto de pesquisa, o ecossistema do SPB, é uma experiência inovadora na 

administração pública, que combina características do modelo de produção de 

software livre com o conceito de bens públicos e é entregue por um portal que une 

pessoas e interesses diferentes. O portal do SPB é um espaço virtual para 

disseminação e aprimoramento de ferramentas de software. Em algumas 

comunidades acontecem atividades de desenvolvimento de novas funcionalidades 

ou mesmo de novas versões de ferramentas. Portanto, acontecem processos de 

desenvolvimento de software, porém ainda sem um processo de qualidade instituído.   

O desenvolvimento da pesquisa utilizou como referências teóricas frameworks de 

modelos de maturidade de processos, framework de métodos para construção de 

modelos, conceitos de sistemas complexos, pensamento sistêmico e ecossistemas 

digitais. A metodologia de pesquisa utilizada foi a pesquisa-ação e o trabalho de 

campo teve a duração de dois anos.  
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ABSTRACT 

This research project addresses the development of a conceptual structure to 

measure the quality of software production in the digital ecosystem domain, using the 

action research paradigm. The proposed measurement framework is based on the 

criteria described in item 5 of ISO / IEC 15504-2 - A Measurement Framework for 

process capability, with the necessary adaptations to the Public Domain Software 

(PDS). 

Development of the structure aims to contribute to the creation of conceptual 

references for a maturity model for a public software development ecosystem, using 

the literature on Systems Thinking. The Systems Thinking Approach identified the 

ecosystem evolves in learning cycles that resulted in a maturity model. It was also 

observed that the same approach can be used in other ecosystems. 

The research object is the Brazilian Public Software Ecosystem (BPS), an innovative 

experience in public administration that combines features of the free software 

production model with the concept of public goods and is delivered by a portal that 

links different people and interests. The BPS portal is a virtual space for the 

development, dissemination and enhancement of software by software communities. 

These communities engage in activities involving the development of new 

functionality or even new versions of solutions. Thus they involve software 

development processes but without a minimum of quality assurance.  

The theoretical references for the research project ranged from frameworks for 

process maturity models and frameworks for model construction to concepts of 

complex systems, systemic thinking and digital ecosystems. The research 

methodology used was action research and the field work had duration of two years. 
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