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Community Infrastructure
Maturity Model
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ISO 37153

Modelo de maturidade para compreender estágio atual 
e desejos para uma cidade inteligente.

• Identificar problemas;
• Definir como melhorar;
• Interoperabilidade com outros sistemas.

• Um arcabouço (framework) para definir como avaliar o 
nível de maturidade da infraestrutura comunitária.

• Comparação entre cidades
• Planejamento para melhorias futuras

3



CAPABILITY MATURITY MODEL

• Origem no Capability Maturity Model (CMM)
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Fonte: http://www.isdbrasil.com.br/o-que-e-cmmi.php



COMMUNITY INFRASTRUCTURE MATURITY MODEL (CIMM)
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• Semelhante ao CMM



VISÃO GERAL DA CIMM
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CIMM: AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO
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Avaliação CIMM

Desempenho Processos Interoperabilidade



Metodologia
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ACHIEVEMENT CRITERIA TABLE

• Tabela de critérios de conquistas/sucesso
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ACHIEVEMENT CRITERIA TABLE

Avaliação é desmembrada em dois tipos:
• Technical assessment
• Contribution assessment

10



VISÃO GERAL DA METODOLOGIA
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MONTANDO A TABELA: ESCOLHA DO PROPÓSITO

a. Escolha da comunidade alvo
b. Identificar e priorizar problemas da comunidade alvo
c. Identificar e analisar elementos da infraestrutura na 

comunidade que sejam prioritários aos problemas discutidos
d. Definir o objetivo da avaliação e melhoria de (b) em (a)
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MONTANDO A TABELA: ESCOLHA DAS CARACTERÍSTICAS

Características técnicas  ISO/TS 37151
Características de contribuição mais amplo
Sugestões do draft:

• Métrica
• Classificação
• Resultados precisos
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MONTANDO A TABELA: MATURIDADE DAS CARACTERÍSTICAS

• Classificar em: desempenho, processo ou interoperabilidade
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MONTANDO A TABELA: MATURIDADE DAS CARACTERÍSTICAS

• Desenvolver cinco critérios com base no modelo de referência
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MONTANDO A TABELA: MATURIDADE DAS CARACTERÍSTICAS

• Desenvolver cinco critérios com base no modelo de referência
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GUIA PARA AVALIAÇÃO E MELHORIA

• Avaliação:
• Documentos e métricas necessárias
• Seleciona a tabela de critérios de conquista/sucesso
• Avalia a infraestrutura da comunidade de acordo com cada característica
• Registro do resultado

• Melhoria:
• Defina o nível desejado para cada característica
• Identifica e analisar a diferença entre o estado atual e desejado
• Desenvolve um plano ou medidas para alcançar o objetivo desejado
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GUIA PARA AVALIAÇÃO E MELHORIA

• Implementação da melhoria (linha 506 a 513)
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There are various means for implementing the improvement plans 
worth considering, such as,
• improving the performance characteristics, exchanging/repairing 

the hardware or physical equipment could be a candidate.
• improving the process characteristics, implementing an advanced 

maintenance activity based on data monitoring could be a 
candidate.

• improving the interoperability characteristics, enhancing data 
sharing and practical usage among different types of 
infrastructures could be a candidate



DISCUSSÕES: COMPARAÇÃO ENTRE CIDADES

Linhas 150 e 151

Linhas 383 e 384
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An assessment using the CIMM could be used to compare 
different communities but can also be used to make a 
comparison between the current and future states of 
infrastructure in a single community by the object and 
scope of the assessment 

NOTE Community issues are challenges that the 
community faces. Obviously, the issues and their 
priorities are usually different for different communities.
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Obrigado! 

Marcos Paulino Roriz Junior


