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O processo de gestão de decisão consiste em uma técnica gerencial com o propósito de fornecer uma
estrutura para tomar decisões a partir de um processo formal para a avaliação de alternativas de solução
em relação a critérios estabelecidos. O objetivo principal da gerência de decisão é facilitar a realização de
escolhas, fornecendo mecanismos necessários à sua realização. Assim, o presente trabalho apresenta a
uma abordagem elaborada para dar suporte à execução do processo de gestão de decisão com base no
modelo de qualidade CMMI-DEV, estando também em conformidade com o modelo MR-MPS-SW. Esta
abordagem de gestão de decisão é otimizada pela ferramenta Spider-DAR, que atua como facilitadora
automatizando o apoio à execução do modelo de processo de tomada de decisão, gerando indicadores
de que a gerência está sendo executada de forma coerente com o esperado. Neste contexto, este
trabalho visa contribuir com o suporte ao processo de Gestão de Decisão de Software, composta pela
abordagem desenvolvida de fluxo de gestão de decisão e apoiado pela ferramenta para apoio à
implementação e execução deste processo. Para atingir tais resultados, um mapeamento entre o
processo Gerência de Decisão do modelo MR-MPS-SW e a área de processo Decision Analysis and
Resolution do CMMI-DEV foi realizado, visando identificar equivalências ou descompasso entre eles.
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