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Ensaio de Proficiência de Software - 1ª Rodada -  Avaliação de Produto de Software 
 
Partes interessadas no EP 

MOTIVO PARA A REALIZAÇÃO DO EP 
A avaliação de produtos de software por laboratórios acreditados é uma demanda crescente em todo o mundo. Isso 
ocorre devido à forte tendência de se utilizar software para automação, gerenciamento, controle e otimização dos 
mais diversos dispositivos. Deste modo, a avaliação de um produto de software constitui um mecanismo 
imprescindível para se atestar a conformidade de um produto em relação a um conjunto de requisitos funcionais e 
não funcionais, garantindo deste modo sua eficiência, confiabilidade e segurança. 
 
Embora Ensaios de Proficiência (EP) sejam realizados em diferentes escopos de avaliação da conformidade, a 
avaliação de software introduz uma série de novos desafios decorrentes do grau de subjetividade associado à 
interpretação dos requisitos de um produto de software, bem como sobre os diferentes entendimentos a respeito de 
como um software pode ser testado [1]. Dessa forma, avaliar a competência de um laboratório na certificação de um 
produto de software não é uma tarefa trivial. De fato, uma busca nos documentos dos principais organismos 
acreditadores internacionais mostra que o problema de avaliar proficiência de laboratórios na área de software é ainda 
um problema em aberto. Ainda assim, dada a importância crescente de tais laboratórios para a realização de 
avaliações de segurança de software de um número cada vez maior de dispositivos inteligentes e ativos de tecnologia, 
torna-se premente propor abordagens para iniciar o tratamento de tal problema. 
 
Este plano de trabalho estabelece os procedimentos para a realização de uma rodada de EP na avaliação de 
laboratórios em escopos relacionados à Avaliação Produto de Software (APS). O maior desafio de tal proposta é a 
obtenção de um critério objetivo de avaliação, que se mostre eficiente mesmo em decorrência de aspectos subjetivos 
intrínsecos à engenharia e teste de um produto de software. Em função disso, este EP se baseia em métricas de 
cobertura de código como o principal elemento de intercomparação objetiva dos resultados obtidos por cada 
laboratório. Com a realização do EP coordenado pelo Inmetro, cada laboratório participante têm a oportunidade de 
avaliar seus métodos e procedimentos de APS e verificar a harmonia com o desempenho dos outros laboratórios. 
 
OBJETIVOS 
• Determinar o desempenho de laboratórios para o ensaio proposto; 
• Contribuir para o aumento da confiança nos resultados de uma APS feita pelos participantes; 
• Contribuir para a melhoria contínua das técnicas de APS de cada participante. 
 
Nome e endereço do provedor 

ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro 
Diretoria de Metrologia Científica e Tecnologia – Dimci 
Grupo de Trabalho de Programas de Ensaios de Proficiência - GT-PEP 
Av. Nossa Senhora das Graças, 50 - Xerém - Duque de Caxias - RJ - 25250-020 
Telefone e fax: +55 21 2145-3002 
E-mail: pep-inmetro@inmetro.gov.br 
Site: www.inmetro.gov.br/metcientifica/ensaio-proficiencia/profiSoftware.asp 
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Nome e endereço e afiliação do coordenador e outras pessoas envolvidas 

COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO 
Adelcio Rena Lemos (Inmetro/Dimci/GT-PEP) 
Carla Thereza Coelho (Inmetro/Dimci/GT-PEP) 
Jose Ricardo Bardellini da Silva (Inmetro/Dimci/GT-PEP) - Coordenador PEP-Inmetro 
Lucas Dias Barros (Inmetro/Dimci/GT-PEP) – Sob supervisão 
Paulo Roberto da Fonseca Santos (Inmetro/Dimci/GT-PEP) 
Raphael Carlos Santos Machado (Inmetro/Dimci/Dmtic/Lainf) 
Rodolfo Saboia Sousa (Inmetro/Dimci/Dmtic) 
 
COMITÊ TÉCNICO 
Flávia Paiva Agostini (Inmetro/Dimci/Dmtic/Lainf) 
Paulo Roberto de Mesquita Nascimento (Inmetro/Dimci/Dmtic/Lainf) 
Raphael Carlos Santos Machado (Inmetro/Dimci/Dmtic/Lainf) 
Sérgio Câmara (Inmetro/Dimci/Dmtic/Lainf) 
Wilson de Souza Melo Junior (Inmetro/Dimci/Dmtic/Lainf) 
Wladimir Araújo Chapetta (Inmetro/Dimci/Dmtic/Lainf) 
 
Atividades subcontratadas, nomes e endereços dos subcontratados 

SUBCONTRATAÇÃO 
Não haverá atividade subcontratada. 
 
Critérios de participação, número e tipo de participantes 

PARTICIPAÇÃO 
Esse EP será direcionado aos laboratórios que realizam APS. O número máximo será de 10 (dez) participantes. Caso 
esse número seja ultrapassado, será dada preferência aos laboratórios acreditados pelo Inmetro com base na ABNT 
NBR ISO/IEC 17025 [2] para o escopo correlatos à APS, seguidos dos laboratórios em fase de acreditação e, por 
último, laboratórios não acreditados que realizem este tipo de ensaio. 
 
Cada participante deverá possuir um par de chaves criptográficas assimétricas (i.e., chaves pública e privada) criado 
especificamente para sua participação no EP. Esse par de chaves será utilizado para prover a integridade e 
autenticidade das informações geradas pelo participante durante os procedimentos associados ao EP. O algoritmo 
criptográfico adotado é o RSA 2048 [3]. Instruções para a criação dos pares de chaves assimétricas podem ser 
encontradas no documento “Manual de Ensaio de Proficiência em Software”, disponibilizado no site do Inmetro 
(www.inmetro.gov.br/metcientifica/ensaio-proficiencia/profiSoftware.asp). 
 
Para efetivar sua participação, é necessário que o participante faça a inscrição no site do Inmetro 
(www.inmetro.gov.br/metcientifica/ensaio-proficiencia/profiSoftware.asp). No ato da inscrição, o participante deve 
informar sua chave pública (LPub) no formulário respectivo. Cada participante será identificado por um código 
individual que será conhecido somente pelo próprio participante e pela coordenação do EP. 
 
Ao término das inscrições, será publicado no site do Inmetro uma lista contendo os códigos de identificação 
individuais de cada participante, e o fingerprint de suas respectivas chaves públicas, obtido conforme procedimento 
descrito no “Manual de Ensaio de Proficiência em Software”. Tal mecanismo tem a função de garantir o não repúdio 
da chave pública por parte de qualquer participante. 
 
Ressaltamos que a participação neste EP será gratuita, sendo o prazo de inscrição de 02/09/2019 a 13/09/2019. 
 
Ao se inscrever, o participante concorda com os termos seguintes e assume formalmente os compromissos a seguir: 
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• Verificar se a chave pública divulgada no site do Inmetro correspondente a sua inscrição está correta. Caso 
contrário, notificar imediatamente o Comitê de Organização do EP por e-mail (pep-inmetro@inmetro.gov.br) para 
a correção da respectiva chave. O participante deverá fazê-lo até o prazo limite de 3 dias úteis após a publicação 
de lista com o respectivo resumo de chave pública dos demais participantes, no site do Inmetro. 

• Obter por download (ou cópia física) e inspecionar o pacote digital contendo o item de ensaio, seguindo o 
procedimento de confirmação de recebimento; o acesso ao link para download estará disponível no site do Inmetro 
www.inmetro.gov.br/metcientifica/ensaio-proficiencia/profiSoftware.asp. 

• Realizar a APS determinada no protocolo e informar o resultado do ensaio obtido a partir das ferramentas de 
métrica de teste de software disponibilizadas; 

• Enviar os arquivos digitais de registro de resultados, seguindo o procedimento contido no “Manual de Ensaio de 
Proficiência em Software” e obedecendo ao cronograma pré-estabelecido no protocolo; 

• Concordar com a divulgação dos resultados pelo Inmetro em relatórios ou artigos, respeitando-se a 
confidencialidade do participante; 

• Para o caso de laboratórios acreditados, concordar que sua identificação (código do laboratório) será conhecida 
pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre). 

 
Seleção dos mensurando(s), matriz(es), faixa de valores ou características esperados 

ITEM DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 
O item de ensaio é constituído pelo código fonte e documentação de uma versão funcional do produto de software 
Alliance P2P, devidamente customizado para a realização do EP. O item de ensaio é disponibilizado em um pacote 
de ensaio digital com arquivos compactados e criptografados. O pacote de ensaio contém uma máquina virtual que 
inclui, além do item de ensaio, documentação técnica (requisitos, instruções de instalações e uso, etc.) e ferramentas 
de ambiente gratuitas que são disponibilizadas aos participantes como material de apoio. Detalhes a respeito da 
estrutura lógica do pacote de ensaio estão disponíveis no “Manual de Ensaio de Proficiência em Software”. 
 
(Este parágrafo deverá constar no protocolo de ensaio): O pacote de ensaio criptografado, contendo o item de ensaio, 
deve ser verificado após o download por meio do seguinte resumo criptográfico, usando o algoritmo SHA 256 [3]: 
XXXXXXXXXXXXXXXX (será um código a ser gerado posteriormente). 
 
Fontes potenciais de erro envolvidas nas determinações dos parâmetros 

POSSÍVEIS FONTES DE ERROS 
A verificação da assinatura digital do pacote de ensaio previne a ocorrência de quaisquer erros na cópia ou obtenção 
do item de ensaio. Adicionalmente, o fato do pacote de ensaio ser criptografado garante sua autenticidade e 
integridade, fazendo com que a verificação do mesmo pelo laboratório seja inequívoca. 
 
Para garantir o correto funcionamento das ferramentas disponibilizadas no pacote de ensaio, o participante deve 
observar se os requisitos mínimos de hardware e software especificados no “Manual de Ensaio de Proficiência de 
Software” são atendidos. Caso contrário, o desempenho das ferramentas em questão pode ser comprometido, 
prejudicando a correta execução dos procedimentos atrelados ao EP. 
 
Requisitos para produção, controle da qualidade e armazenamento e distribuição dos itens de ensaio 

PREPARO DO ITEM DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 
O Laboratório de Informática (Lainf) da Divisão de Metrologia em Tecnologias da Informação e Comunicações 
(Dmtic) do Inmetro é o responsável pela customização, preparação e disponibilização do item de ensaio. O item de 
ensaio é encapsulado dentro do pacote de ensaio, criado por meio do padrão OpenPGP [3], conforme especificados 
no “Manual de Ensaio de Proficiência de Software”. O próprio Lainf será o responsável pela disponibilização do 
pacote de ensaio no ambiente da RNP (https:\\filesender.rnp.br) e informará ao GT-PEP o link que habilitará os 
participantes a acessarem este pacote. Este link de acesso estará informado no link 
www.inmetro.gov.br/metcientifica/ensaio-proficiencia/profiSoftware.asp. 
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O pacote de ensaio é preparado e entregue pronto para uso, juntamente com instruções operacionais. O pacote deve 
ter sua integridade e autenticidade verificadas conforme os procedimentos descritos no “Manual de Ensaio de 
Proficiência em Software”. 
 
DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 
O Inmetro disponibilizará no ambiente da RNP, na semana anterior ao início do EP (inscrições), o pacote de ensaio, 
criado segundo o padrão OpenPGP usando-se uma chave privada (IPriv) gerada especificamente para o EP. O Lainf 
também informará o resumo criptográfico (hash) correspondente ao pacote de ensaio criptografado. Os participantes 
podem assim fazer download do pacote com a devida antecedência e verificar sua integridade, prevenindo problemas 
relacionados à indisponibilidade do serviço de download, ou ainda de algum dos participantes ser favorecido por ter 
uma taxa de download mais rápida. 
 
Alternativamente, e em caso de necessidade, o participante tem a opção de obter uma cópia física (pendrive ou disco 
rígido) do pacote de ensaio criptografado diretamente no Lainf. Para isso, o participante deve entrar em contato com 
o Comitê de Organização do EP por telefone ou e-mail e solicitar informações para obtenção de cópia física do pacote 
de ensaio. 
 
No dia e hora exatos de início do EP, previsto em cronograma para 23/09/2019, às 10 h 00 min, será disponibilizado 
no site do Inmetro a chave pública (IPub) e o código de acesso (passphrase) necessários para abrir o pacote de ensaio 
correspondente. Assim, todos os participantes terão acesso efetivo ao conteúdo do pacote de ensaio de forma 
simultânea. De igual modo, será removida a disponibilidade de novos downloads do pacote de ensaio, a partir da 
mesma data e hora. 
 
Ao descriptografar o pacote de ensaio, cada participante deve notificar ao Comitê de Organização do EP que teve 
sucesso no acesso ao mesmo. Para isso, o participante deve calcular o resumo criptográfico (hash) do pacote 
descriptografado usando o algoritmo SHA 256. Em seguida, o participante deve criptografar essa informação usando 
sua chave privada (LPriv) correspondente à chave pública (LPub) informada em sua inscrição, e enviar o 
autenticador criptografado por e-mail (pep-inmetro@inmetro.gov.br). Tal evidência funciona como uma assinatura 
digital que comprova que o participante teve acesso ao pacote de ensaio correto. Os procedimentos para geração de 
resumos criptográficos e autenticadores estão descritos no “Manual de Ensaio de Proficiência em Software”. 
 
MANUSEIO E SEGURANÇA 
Não existem quaisquer cuidados específicos referentes ao manuseio do item de ensaio. Em termos de segurança, os 
procedimentos de assinatura de chave pública adotados garantem que o pacote de ensaio obtido pelo participante, e 
consequentemente o item de ensaio, estão corretos. Adicionalmente, o sigilo das informações contidas no item de 
ensaio deve ser preservado. Sendo assim, é vedado ao participante a divulgação ou repasse de quaisquer informações 
que integrem o item de ensaio, sem o devido consentimento do GT-PEP. 
 
Determinação de homogeneidade e estabilidade dos itens de ensaio 

ESTUDOS DE HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE DO ITEM DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 
Não aplicável. 
 
Precauções para prevenir conluio entre participantes 

PRECAUÇÕES PARA PREVENÇÃO DE CONLUIO OU FALSIFICAÇÃO PELOS PARTICIPANTES 
A data limite estimada para os participantes enviarem seus resultados ao Inmetro é uma maneira de dificultar o 
conluio entre os participantes. Embora sejam tomadas medidas pela coordenação para prevenir conluio ou 
falsificação, convém que os participantes sejam os responsáveis por evitá-las. 
 
Adicionalmente, estudos de similaridade entre os relatórios de resultados dos participantes também serão realizados. 
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Por fim, o Lainf distribuiu papéis distintos aos membros do Comitê Técnico, no sentido de prevenir que seus 
colaboradores executem atividades envolvendo conflito de interesses. Por exemplo, pessoas envolvidas no 
atendimento e suporte direto aos participantes do EP não executarão atividades associadas à verificação dos 
resultados de ensaio, e vice versa. 
 
Informações que são fornecidas aos participantes 

DOCUMENTOS DO EP 
Os documentos listados abaixo serão fornecidos aos participantes: 
(1) Protocolo do EP contendo todas as informações pertinentes, incluindo o cronograma de todas as etapas do EP e 
qualquer informação sobre método de medição e/ou preparação necessária; 
(2) Ficha de inscrição; 
(3) Código de identificação do participante no EP; 
(4) Manual de Ensaio de Proficiência em Software, que consiste de um documento complementar contendo 

procedimentos técnicos para tratamento e uso das ferramentas contidas no pacote de ensaio; 
(5)   Pacote de ensaio contendo o item de ensaio e ferramentas de auxílio às atividades do EP; 
(6) Relatório preliminar do EP; 
(7) Relatório final do EP; e 
(8) Certificado de participação no EP. 
 
Os documentos 1, 2, 4, 5 e 7 serão disponibilizados no site do Inmetro (www.inmetro.gov.br/metcientifica/ensaio-
proficiencia/profiSoftware.asp), os documentos 3 e 6 serão enviados por correio eletrônico e o 8 por serviço postal. 
 
Cronograma para as diversas fases do EP 

CRONOGRAMA 

Descrição Responsável Data de Início 
Data de 

Término/Data 
limite 

Elaboração da minuta do plano de trabalho. GT-PEP/Lainf (Wilson) 16/07/2019 09/08/2019 

Finalização do plano de trabalho. Carla e José Ricardo 12/08/2019 13/08/2019 

Aprovação do plano de trabalho. José Ricardo e Rodolfo 14/08/2019 15/08/2019 

Elaboração da planilha de análise de resultados. Lainf (Sérgio) 19/08/2019 30/08/2019 

Revisão do formulário de inscrição. Carla  12/08/2019 

Elaboração do protocolo (incluir resumo criptográfico do 
pacote de ensaio). Carla/Sérgio 15/08/2019 24/08/2019 

Aprovação do protocolo. José Ricardo e Rodolfo --- 26/08/2019 

Disponibilização do pacote de ensaio no ambiente da RNP. Sergio e Wladmir --- 24/08/2019 

Entrega do link de acesso ao pacote de ensaio, chave pública 
IPub e código de acesso (passphrase) para a GT-PEP. Lainf (Sergio) --- 26/08/2019 

Solicitação de disponibilização do Protocolo e demais 
documentos no site. Lembrando de informar que deve ser 
removida a disponibilidade de novos downloads do pacote de 
ensaio dia 23/09/2019 às 10 h, ou seja, o link de acesso do 
pacote de ensaio deve ser removido do site. 

José Ricardo --- 27/08/2019 

Período das inscrições. --- 02/09/2019 13/09/2019 
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Descrição Responsável Data de Início 
Data de 

Término/Data 
limite 

Elaborar tabela com códigos de identificação e fingerprint das 
chaves LPub dos participantes.   17/09/2019 

Envio do código de identificação e fingerprint das chave LPub 
de cada participante. Carla 17/09/2019 18/09/2019 

Solicitação de disponibilização da tabela contendo os códigos 
de identificação e fingerprint das chaves LPub dos 
participantes. 

Adelcio  18/09/2019 

Solicitação de disponibilização da chave pública IPub e código 
de acesso (passphrase), na data e hora prevista para início do 
ensaio: 23/09/2019, às 10:00h. 

Adelcio  18/09/2019 

Envio dos resultados para o GT-PEP. Participantes 23/09/2019 27/09/2019 

Envio dos resultados do ensaio para o comitê técnico. Paulo 30/09/2019 01/10/2019 

Análise estatística dos resultados e envio da planilha contendo 
todos os cálculos para o GT-PEP. Lainf (Sérgio) 02/10/2019 04/10/2019 

Elaboração da minuta do relatório preliminar e inclusão dos 
resultados da análise estatística e envio para o comitê técnico. José Ricardo e Adelcio 07/10/2019 11/10/2019 

Inclusão de informações técnicas no relatório preliminar. Lainf (Wilson/Sérgio) 14/10/2019 18/10/2019 

Envio do relatório preliminar, revisado pelo comitê técnico, à 
coordenação do GT-PEP. Lainf (Wilson/Sérgio) --- 18/10/2019 

Conclusão do relatório preliminar. José Ricardo e Adelcio 21/10/2019 25/10/2019 

Aprovação do relatório preliminar José Ricardo e Rodolfo 29/10/2019 30/10/2019 

Envio por e-mail do relatório preliminar aos participantes. José Ricardo --- 31/10/2019 

Envio das considerações do relatório preliminar à Coordenação 
deste EP. Participantes --- 18/11/2019 

Repasse das considerações recebidas do relatório preliminar (se 
houver) para o Comitê Técnico e envio da minuta do relatório 
final. 

José Ricardo --- 19/11/2019 

Envio do relatório final, após ter passado pelo comitê técnico, à 
coordenação do EP. Caso aplicável, respostas que deverão ser 
dadas às considerações recebidas dos participantes. 

Lainf (Wilson/Sérgio) 21/11/2019 27/11/2019 

Conclusão do relatório final. José Ricardo e Adelcio 28/11/2019 29/11/2019 

Aprovação do relatório final. José Ricardo e Rodolfo 02/12/2019 03/12/2019 

Solicitação da disponibilização do relatório final no site do 
Inmetro para download. Adelcio --- 04/12/2019 

Elaboração e posterior envio do certificado de participação no 
ensaio. Carla 16/12/2019 20/12/2019 

 
Informações aos participantes sobre métodos de medição 

MÉTODOS DE ENSAIO 
Os participantes do EP utilizarão seus próprios métodos de avaliação de software. Basicamente, espera-se que os 
métodos sejam compreendidos de pelo menos três etapas características no processo de APS, segundo o escopo de 
avaliação de software de laboratórios acreditados, a saber: 
1) Análise da documentação do software: identifica como o software se propõe a satisfazer os requisitos de 

segurança estabelecidos; 
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2) Inspeção do código fonte do software: verifica se o software foi implementado em conformidade com a 
documentação analisada; 

3) Execução de testes funcionais: confirma se o comportamento dinâmico do software implementado satisfaz a 
contento os requisitos de segurança estabelecidos. 

 
Adicionalmente, os participantes do EP deverão utilizar ferramentas providas pelo Lainf para coleta de métricas de 
teste de software a partir dos testes funcionais realizados. Detalhes sobre tais métricas, bem como sobre as 
ferramentas providas pelo GT-PEP para esse EP, estão descritas no “Manual de Ensaio de Proficiência em Software”, 
disponibilizado site do Inmetro (www.inmetro.gov.br/metcientifica/ensaio-proficiencia/profiSoftware.asp). 
 
Formato padronizado de relatório a ser utilizado pelos participantes 

REGISTRO DOS ENSAIOS E ENVIO DOS RESULTADOS 
O registro de ensaios realizados por cada participante seguirá os procedimentos descritos no “Manual de Ensaio de 
Proficiência em Software”. Para isso, o Lainf disponibilizará as ferramentas computacionais necessárias que 
padronizam o formato de geração desses resultados em formato digital. 
 
O desempenho de cada participante neste EP será determinado em função de medidas de cobertura de código em 
testes funcionais [1]. Todo o ferramental de medição e coleta de medidas é previamente configurado e disponibilizado 
no pacote de ensaio, juntamente com o item de ensaio. A disponibilização destas ferramentas conforme descrito 
garante aos participantes, individual e conjuntamente, que: 

1) O item de ensaio, o software open source Alliance P2P, codificado em Java, pode ser executado em qualquer 
ambiente e/ou plataforma; 

2) As medições e a coleta das informações dar-se-á de maneira não-intrusiva e padronizada, não requerendo 
qualquer intervenção automática ou humana dos participantes, o que garante tratamento igualitário a todos 
os participantes. 
 

As medidas de cobertura de código, coletadas durante a realização de testes funcionais, são suportadas por uma 
metodologia amplamente difundida e consolidada na literatura acadêmica referente a testes de software. Essa mesma 
prática é encontrada em normas técnicas associadas à qualidade de software desenvolvido para aplicações críticas. 
 
Para que o Comitê Técnico possa acessar os dados enviados pelos participantes é importante seguir as instruções de 
proteção dos relatórios de teste descritas a seguir: 

1) O participante coleta o relatório de cobertura de código referente aos seus testes funcionais, seguindo o 
procedimento descrito no “Manual de Ensaio de Proficiência em Software”; 

2) Ao término do EP, cada participante deve gerar um autenticador para seu relatório de ensaio, calculando o 
resumo criptográfico (hash) do relatório com o algoritmo SHA 256 e criptografando esse resumo com a 
chave privada (LPriv) correspondente. Tal mecanismo garante a integridade, autenticidade e não repúdio do 
relatório de ensaio. 

3) O relatório de testes, juntamente com seu autenticador, deve ser encaminhado por e-mail para o endereço 
pep-inmetro@inmetro.gov.br. 

4) O participante é responsável por verificar a completude de seu relatório de ensaio, bem como a correta 
geração do autenticador. A falha em qualquer um desses quesitos anulará o conteúdo do relatório de ensaio, 
e o participante não terá seu desempenho analisado. 
 

Observação: Somente serão analisados os resultados reportados no formato descrito, identificado com o código do 
participante (enviado pela coordenação do EP), autenticados com o mecanismo de segurança citado, e remetido 
dentro do prazo estabelecido no cronograma. 
 



Plano de Trabalho do EP de Software - 1ª Rodada - Avaliação de Produto de Software – Revisão nº 01 

Página 8 de 10 

Determinação da análise estatística a ser utilizada 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
A avaliação de desempenho de cada participante será baseada na ideia de um objetivo de teste, onde o participante 
deve encontrar um conjunto de testes de referência proposto pelo Inmetro. Por exemplo, o Inmetro informa aos 
participantes um conjunto de linhas de código do software sob avaliação que são efetivamente percorridas quando 
um determinado caso de teste de referência é executado. Todavia, esse caso de teste não é informado aos participantes. 
Cada participante deve então proceder com a avaliação do software e tentar modelar um ou mais casos de teste que 
cubram exatamente o mesmo conjunto de linhas cobertas pelos testes de referência. Caso o participante alcance esse 
objetivo, podemos concluir que o mesmo tem um bom entendimento da documentação do software, do código 
relacionado àqueles testes, de como os testes devem ser executados – e, por consequência, concluímos que o 
participante é proficiente na execução de um APS. 
 
Uma vez que o objetivo de teste consiste em se encontrar casos de teste que cubram exatamente as mesmas linhas de 
código cobertas pelos testes de referência, faz se necessário propor um mecanismo de avaliação que leve em 
consideração esse aspecto. Em outras palavras, o desempenho do participante será melhor quando seus testes forem 
mais similares aos testes de referência. Assim, para um dado caso de teste baseado em cobertura de código, 
denominamos T o conjunto total de linhas do software avaliado, SR o conjunto de linhas cobertas pelos testes de 
referência e SL o conjunto de linhas cobertas pelos testes executados pelo participante. Como métrica de similaridade 
usada para medir o desempenho de cada participante, será adotado o Índice de Jaccard [4], definido a seguir: 
 

 
 (1) 

 
Origem, rastreabilidade e incerteza de medição dos valores designados 

VALOR DE CONSENSO E SUA INCERTEZA 
A determinação do valor de consenso deste EP será através da média dos índices 𝐽(𝑆! , 𝑆") informados por cada um 
dos participantes. Assim, o valor 𝐽 ̅é dado por:  

 
            (2) 
 

Onde labs é o número de participantes. 
 
A interpretação do desempenho do i-ésimo laboratório em relação aos demais participantes é associada à comparação 
de seu Índice de Jaccard 𝐽# com o desvio padrão, dado por: 

 
           (3) 
 
 

O resultado da avaliação do índice 𝐽# do i-ésimo participante é dado pelas seguintes regras: 
 
         indica desempenho “satisfatório” e não gera sinal; 

  indica desempenho “questionável” e gera um sinal de alerta; 
         indica desempenho “insatisfatório” e gera um sinal de ação. 
 
Os resultados dos índices 𝐽# serão arredondados com duas casas decimais, obedecendo aos critérios de 
arredondamento. 
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Informações aos participantes 

CONFIDENCIALIDADE 
Conforme descrito anteriormente, cada participante será identificado por um código individual que será conhecido 
somente pelo próprio participante e pela coordenação do EP, com exceção dos laboratórios acreditados, que terão 
seu código de identificação disponível para conhecimento da Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre). O 
participante receberá, via e-mail, o seu código de identificação correspondente à sua participação no EP. 
 
Este código será associado à chave pública (LPub) informada pelo participante em sua ficha de inscrição, e será 
divulgado junto com a mesma de forma anônima, no sentido de garantir o não repúdio da chave. A chave pública em 
questão será usada na autenticação dos resultados de ensaio informados pelo participante. Os resultados poderão ser 
utilizados em trabalhos e publicações pelo Inmetro, respeitando-se a confidencialidade. 
 
Conforme estabelecido no item 4.10.4 da ABNT ISO/IEC 17043 [5], em circunstâncias excepcionais, uma autoridade 
reguladora pode requerer os resultados do EP e a identificação dos participantes ao provedor. Quando isto ocorrer, o 
provedor do EP notificará esta ação aos participantes. 
 
Ao final deste EP, será fornecido certificado de participação aos participantes que enviaram seus resultados. Este 
certificado conterá o código de identificação do participante. 
 
APELAÇÕES OU RECLAMAÇÕES 
Caso o participante deseje formalizar uma reclamação ou apelação referente ao ensaio de proficiência deverá enviar 
e-mail para pep-inmetro@inmetro.gov.br. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Através do protocolo deste EP os participantes terão as informações e regras. O contato com a Coordenação ou 
Comitês deste EP poderá ser feito pelo telefone (21) 2145-3002 ou através do e-mail: pep-inmetro@inmetro.gov.br. 
 
Descrição dos resultados dos participantes e extensão do que será tornado público 

RELATÓRIO PRELIMINAR E FINAL 
Os resultados dos participantes serão apresentados em um Relatório Preliminar que será enviado aos participantes 
para análise e passível de propostas de correções, apelações e reclamações pelos participantes. Estas considerações 
dos participantes serão analisadas pelos Comitês do Inmetro e, se julgadas pertinentes, serão incorporadas no 
Relatório Final do EP. Todas as considerações recebidas serão respondidas pelo GT-PEP. 
 
O Relatório Final será disponibilizado no site do Inmetro no endereço (www.inmetro.gov.br/metcientifica/ensaio-
proficiencia/profiSoftware.asp). 
 
Os laboratórios acreditados e em fase de acreditação terão seu código de identificação disponível para conhecimento 
da Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre), conforme está previsto na Ficha de Inscrição. 
 
Os relatórios, preliminar e final, conterão informações como: 
• Nome e detalhes de contato do provedor de ensaio de proficiência e do coordenador; 
• Data de emissão e situação do relatório (por exemplo: preliminar ou final); 
• Declaração da extensão da confidencialidade dos resultados; 
• Identificação do item de ensaio, incluindo detalhes sobre sua preparação; 
• Resultados dos participantes, identificados apenas por seus códigos, apresentados em tabelas e gráficos; 
• Procedimentos utilizados para a análise estatística dos dados, incluindo detalhes sobre os valores designados e 

faixas de resultados aceitáveis e representações gráficas; 
• Procedimentos utilizados para estabelecer os valores designados; 
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• Relação com nomes de todas as instituições participantes. 
 
Ações a serem tomadas em caso de perda ou dano dos itens de ensaio 

PERDA OU DANO 
Não aplicável, pelo fato do item de ensaio se tratar de um ativo digital, que pode ser disponibilizado novamente se 
necessário. 
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Informações sobre alterações no plano 

HISTÓRICO DA REVISÃO 
Alterados os seguintes itens, para melhor esclarecer as etapas do EP: 
- Preparo do Item de Ensaio de Proficiência; 
- Distribuição do Item de Ensaio de Proficiência; 
- Cronograma 
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