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RESUMO 

As organizações que desenvolvem software no Brasil investem cada vez mais na 

melhoria dos seus processos, sendo o modelo MPS.BR uma opção economicamente 

viável. Contudo, apesar das características facilitadoras e de ações promovidas pela 

Softex para difundir o modelo, muitas empresas nacionais migram sua avaliação do 

MPS.BR para o CMMI. Neste contexto, esta pesquisa busca identificar os fatores que 

influenciam a migração do modelo MPS.BR para o CMMI. Os métodos de coleta de 

dados utilizados para entender o fenômeno da migração foram: o cruzamento da lista 

de avaliações das empresas do MPS.BR e CMMI, revisão não sistemática da 

literatura, pesquisa de campo aplicada junto ao grupo de implementadores e 

avaliadores do MPS.BR e outra realizada nas empresas que realizaram o processo 

de migração entre os modelos citados. Os dados quantitativos extraídos foram 

tratados por métodos estatísticos descritivos e testes não-paramétricos e os 

qualitativos foram analisados por meio da codificação de categorias prevista pela 

Teoria Fundamentada em Dados. Foram encontradas evidências de migração dos 

níveis iniciais do MPS.BR para o CMMI, sendo os fatores que envolvem mercado 

externo, reconhecimento internacional do modelo e marketing, apontados como os 

principais motivadores desse processo. Porém, fatores relacionados a aspectos 

técnicos da empresa e da implantação do modelo não foram apontados como 

motivadores da migração. O fomento na implantação do MPS.BR apenas em níveis 

iniciais de maturidade e a otimização da monitoria e controle dos processos podem 

ter contribuído para a migração para o CMMI. Portanto, concluiu-se que o modelo 

MPS.BR é capaz de atender e se adequar às necessidades das empresas de software 

do mercado nacional, mas a maioria das organizações pretende expandir 

internacionalmente e por isso migram para o CMMI. 

 

Palavras-chave: melhoria no processo de software. migração, modelos. MPS.BR. 

CMMI. 



 
 

ABSTRACT 

Organizations that develop software in Brazil are increasingly investing in software 

process improvement, being MPS.BR an economically viable model. However, despite 

the model's facilities and the actions promoted by SOFTEX to disseminate MPS.BR, 

several national companies have migrated their MPS.BR assessment to CMMI. In this 

context, this research aims to identify the factors that influence the migration between 

these models. The methods used to collect data to understand the migration 

phenomenon were: the intersection of the MPS.BR's and CMMI's appraisal lists; non-

systematic literature review; survey applied in the group of implementers; and 

evaluators of MPS.BR and another survey performed in companies that performed the 

migration process between the models. Quantitative data extracted were treated by 

descriptive statistical methods and non-parametric tests. The qualitative data were 

analyzed using coding of categories provided by Grounded Theory methodology. 

Evidence of migration of the initial levels from MPS.BR to CMMI was found, the factors 

involving external market, international recognition of the model and marketing were 

identified as the key motivators of this process. However, factors related to technical 

aspects of the company and the implementation of the model were not mentioned as 

motivators of migration. The financial incentive offered for deploying MPS.BR only in 

the initial levels of maturity and the optimization of monitoring and control processes 

may have contributed to the migration to CMMI. Therefore, the conclusion is that the 

MPS.BR model is able to satisfy and comply the needs of the national software market, 

however, most organizations intent to expand internationally their business and for that 

reason migrate to CMMI. 

 

Keywords: software process improvement. migration. Models. MPS.BR. CMMI. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento da indústria de software brasileira, assim como as mudanças do 

setor e o aumento da competitividade motivam as empresas desenvolvedoras de 

software a implantar a Melhoria no Processo de Software (Software Process 

Improvement - SPI), além de ser um diferencial de mercado (SOFTEX, 2012a; 

ALMEIDA, 2011). O SPI é uma abordagem amplamente difundida (HUMPHREY, 

1989), que define atividades complexas para garantir a eficiência e a efetividade nos 

processos da organização desenvolvedora de software (MINGHUI; JING; CHUNYAN, 

2004; DERNIAME; KABA; WASTELL, 1999).  

A melhoria no processo de software das organizações pode aumentar a 

produtividade, reduzir custos e ainda aumentar a satisfação dos clientes devido à 

melhora na qualidade dos seus produtos e serviços (MONOTONI; 2010; FUGGETTA; 

2000; GIBSON et al., 2006; TRAVASSOS; KALINOWSKI, 2012). Para o alcance 

destes benefícios, algumas empresas adotam normas e modelos que apoiam a 

implementação da melhoria no processo de software, definindo os processos a serem 

adotados e seus critérios de avaliação (BERTOLLO, 2006). O controle dos 

procedimentos de uma empresa de software permite coletar e analisar os dados de 

execução de suas atividades, melhorando continuamente os processos definidos e 

ajustando-os à sua realidade. 

De maneira geral, verifica-se que as organizações desenvolvedoras de 

softwares investem na melhoria de seus processos de desenvolvimento para 

maximizar o desempenho relacionado a custos, cronograma, produtividade, 

qualidade, satisfação do cliente e retorno sobre investimento (ROI) (GOLDENSON; 

GIBSON, 2003). Neste sentido, as empresas brasileiras buscam adotar normas e 

modelos nacionais ou internacionais, já estabelecidos, os quais definem o que deve 

estar presente na melhoria do processo de software, além de avaliar e certificar o nível 

de adequação ao modelo escolhido. 

Diferentes abordagens em SPI estão disponíveis e são aplicadas na indústria 

de software, a citar, ISO/IEC 12207 (ISO, 2008), ISO/IEC 15504 (ISO, 2003), Melhoria 

do Processo de Software Brasileiro (MPS.BR) (SOFTEX, 2012a) e Capability Maturity 

Model Integration (CMMI) (SEI, 2010). Quando baseada em normas e modelos, a 

melhoria do processo de software deve estar alinhada com os objetivos de negócio e 

projetos da organização (MACMAHON, 2011). No entanto, selecionar a norma ou 
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modelo apropriado não é uma tarefa simples, pois a organização deve considerar, 

principalmente, os fatores de qualidade no processo e produto, e o investimento 

econômico (STAPLES, 2007). 

Estudos mostram que as organizações estão propensas a adotar modelos 

desenvolvidos em sua localidade regional e adaptados à sua realidade e contexto 

(UNTERKALMSTEINER, 2012; SOFTEX, 2012a). Em 2011, a Avaliação Anual de 

Desempenho em empresas de software que adotaram o MPS.BR, identificada pela 

sigla iMPS, apontou que a indústria nacional de software de pequeno e médio porte 

(PME) está interessada em adotar, inicialmente, o modelo definido pelo programa de 

Melhoria do Processo de Software Brasileiro (MPS.BR) (TRAVASSOS, 2012; 

SANTOS et al., 2010).  

O modelo MPS.BR se adéqua ao perfil de empresas de diferentes tamanhos e 

características, públicas e privadas, embora com especial atenção às micro, pequenas 

e médias empresas. Ainda, é compatível com padrões de qualidade 

internacionalmente aceitos (SOFTEX, 2012a) e apresenta-se como uma opção 

economicamente viável, pois requer menor tempo de implantação e custos mais 

baixos (ROCHA, 2008). Estima-se que a implantação e avaliação do modelo no nível 

F (Gerenciado) em empresas no modo cooperado, e sem nenhum processo de 

melhoria adotado anteriormente, requerem um esforço de aproximadamente um ano 

e seis meses, com custos inferiores ao CMMI (SOFTEX, 2013). 

Apesar das facilidades e ações promovidas pela Associação para Promoção 

da Excelência do Software Brasileiro (Softex) para adoção do modelo MPS.BR, as 

empresas brasileiras de software, que se encontram nos níveis iniciais de maturidade 

desse modelo podem apresentar aderência incompleta aos processos (ALMEIDA, 

2011) ou até a migração para os níveis equivalentes ou mais elevados do CMMI. A 

migração do MPS.BR para o CMMI é considerada quando próximo de expirar o prazo 

da avaliação do MPS.BR, a organização avalia seu nível de maturidade no CMMI e 

não renova o certificado do modelo brasileiro. Em algumas situações, no processo de 

migração, a organização permanece por um curto prazo certificada nos dois modelos. 

Diante deste contexto, verifica-se a necessidade de buscar evidências de fatores que 

influenciam as organizações a migrarem do modelo de melhoria de processo de 

software brasileiro, o MPS.BR, para o CMMI, considerando que os modelos são 

compatíveis (WEBER, 2005b), ou seja, seus processos se assemelham. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

No Brasil, a maioria das empresas desenvolvedoras de software se enquadra 

no perfil de Pequenas e Médias Empresas (PME) e, por isso, buscam adotar modelos 

de SPI adaptados à restrição de recursos financeiros, materiais e humanos. Os 

modelos devem ser capazes de se adaptar aos diversos contextos organizacionais 

para fornecer meios de aumentar o sucesso da implantação melhoria no processo de 

software (SANTOS, 2007). Dyba (2005) realizou um estudo exploratório em 

organizações de software que implantaram SPI e identificou seis fatores facilitadores 

para sucesso em SPI. Rainer (2003), em sua pesquisa de campo e estudo de caso, 

sumarizou oito fatores que influenciam no processo de software sob a perspectiva dos 

praticantes de SPI.  

O programa MPS.BR tem como objetivo desenvolver um modelo de SPI que 

atenda às necessidades específicas das companhias de software em todo território 

nacional, sendo compatível com as normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504, e com 

o modelo CMMI. Oferece suporte financeiro às PMEs, como forma de compartilhar 

custos e esforços para incentivar a implantação e avaliação do modelo. Há divisão 

das despesas, necessárias para implantação e avaliação, entre o agente financiador, 

responsável por até 40% dos custos por empresa, e as Instituições Organizadoras de 

Grupos de Empresas (IOGE), que captam recursos das empresas envolvidas no 

processo. No ano de 2012 o modelo MPS.BR atingiu a marca de 410 certificações. 

Apesar das características favorecedoras da adoção do modelo MPS.BR 

apresentadas, existem indícios de migração das empresas do modelo nacional para 

o CMMI. Além disso, não existem componentes específicos do programa MPS.BR 

capazes de identificar especificamente quais fatores são responsáveis pelo processo 

de migração nas empresas que adotaram o modelo, apesar da realização periódica, 

pela Softex, de pesquisas e publicação de relatórios de informações para acompanhar 

e evidenciar a variação de desempenho (TRAVASSOS, 2013). 

1.2 MOTIVAÇÃO 

O programa MPS.BR, criado em 2003 e implantado no ano seguinte, é 

coordenado pela Softex e tem como objetivo criar, aperfeiçoar e expandir o modelo 

MPS.BR (SOFTEX, 2012a). Este modelo atende, principalmente, o mercado brasileiro 
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de software, o qual se expandiu consideravelmente nos últimos anos e tem recebido 

altos investimentos, e que, por isso, tem se preocupado em garantir a qualidade do 

software produzido (KORNILOVICZ, 2012). Periodicamente, a Softex publica o 

relatório iMPS para acompanhar e evidenciar os resultados de desempenho das 

empresas que adotaram o modelo MPS.BR (KALINOWSKI; WEBER; TRAVASSOS, 

2008). Em 2011 o iMPS apontou que as empresas de pequeno e médio porte estão 

mais interessadas em adotar, inicialmente, o modelo MPS.BR (TRAVASSOS, 2012; 

SANTOS et al., 2010), pois apresenta-se como uma opção economicamente viável, 

devido ao menor tempo de implantação e custos mais baixos (ROCHA, 2008). 

Além da análise periódica do desempenho do MPS.BR, alguns estudos buscam 

identificar o impacto positivo e negativo de alguns fatores na melhoria do processo de 

software implantada através do modelo como em Almeida (20011) e Montoni (2010). 

Almeida (2011) investigou os fatores que influenciam as empresas brasileiras 

na continuidade da execução dos processos de software referentes ao modelo 

MPS.BR e identificou que problemas técnicos no modelo e na sua forma de 

implantação, problemas culturais das empresas e relacionados aos seus 

colaboradores, problemas relacionados ao comprometimento dos principais 

envolvidos e à disponibilização de recursos influenciam de maneira negativa na 

continuidade no modelo. Dentre os fatores críticos de sucesso relacionados à melhoria 

no processo de software em empresas que adotaram o MPS.BR estão a influência de 

fatores organizacionais, técnicos e relacionados ao modelo de melhoria do processo 

de software (MONTONI, 2010).  

Nas duas pesquisas citadas anteriormente não foram investigados, 

particularmente, os fatores responsáveis pela migração do modelo MPS.BR para o 

CMMI. A identificação dos principais fatores responsáveis pela migração entre os 

modelos auxiliará a Softex no ajuste ou definição de novas políticas de permanência 

e continuidade das organizações na melhoria do processo de software adotado, 

contribuindo para a manutenção das empresas associadas ao programa, além de 

alinhá-lo às necessidades de negócio das organizações. Por isso, justifica-se a 

investigação dos fatores que influenciam a migração do modelo MPS.BR para o CMMI 

nas empresas brasileiras. 
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1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 

As questões de pesquisa (Quadro 1) atendem aos objetivos da pesquisa e 

foram baseadas na problemática levantada na Seção 1.1. Estão apresentadas de 

forma resumida, mas serão detalhadas na Seção 3.1. 

Quadro 1 - Resumo das questões de pesquisa. 

ID Questão 

RQ1 Há migração da avaliação para o CMMI de empresas sediadas no Brasil e avaliadas no 
MPS.BR? 

RQ2 Caso haja migração, quais são as características das empresas que migraram do 
modelo MPS.BR para o modelo CMMI? 

RQ3 Quais fatores influenciam na migração de empresas certificadas no modelo MPS.BR para 
o modelo CMMI? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Identificar os fatores que influenciam na migração do modelo MPS.BR para o 

CMMI nas empresas de software brasileiras. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

I. Caracterizar o processo de migração do modelo MPS.BR para o CMMI nas 

empresas de software brasileiras; 

II. Apontar evidências do processo de migração do modelo MPS.BR para o 

CMMI nas empresas de software brasileiras; 

III. Analisar o perfil das empresas brasileiras que adotaram o modelo MPS.BR e 

migraram para o CMMI; 

IV. Investigar os fatores que influenciam a migração do modelo MPS.BR para o 

CMMI nas empresas de software brasileiras. 

1.5 CONTEXTO 

A problemática desta pesquisa, definida na Seção 1.1, foi contextualizada 

inicialmente por uma revisão não sistemática na literatura nacional e internacional 

sobre a melhoria no processo de software e também por consulta a lista de resultados 
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das avaliações do MPS.BR, disponibilizada pela Softex, e do CMMI, disponibilizada 

pelo CMMI Institute. Em seguida foi realizada pesquisa de campo com o grupo de 

implementadores e avaliadores do MPS.BR e com empresas sediadas no Brasil 

identificadas no processo de migração do modelo MPS.BR para o CMMI 

1.6 CONTRIBUIÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se evidenciar e caracterizar o fenômeno da migração do MPS.BR para 

o CMMI, caracterizar as organizações que realizaram a migração ou que estão na 

iminência de migrar, e identificar os fatores que influenciam esse processo, 

considerando que os procedimentos adotados neste trabalho possam ser utilizados 

em pesquisas realizadas pela Softex para identificação das organizações que 

realizaram ou pretendem realizar a migração, objetivando mantê-las associadas ao 

programa. Ainda, os fatores identificados e os métodos para coleta e análise de dados 

adotados por esta pesquisa poderão ser utilizados durante a avaliação anual do 

MPS.BR, aplicada em todas as empresas avaliadas no modelo. Está avaliação 

permitirá que a Softex estabeleça um conjunto de políticas de continuidade no 

programa baseadas nos índices coletados. 

1.7 ESCOPO NEGATIVO 

O presente trabalho não teve como objetivo identificar os fatores que 

influenciam na migração do modelo MPS.BR para outros modelos ou normas de 

melhoria do processo de software. Também não foram investigados os fatores 

envolvidos na migração do CMMI para o MPS.BR. 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Além desta seção introdutória, o trabalho está organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 2 – Apresenta uma revisão bibliográfica sobre os conceitos básicos da 

melhoria do processo de software e suas normas e modelos com ênfase no 

MPS.BR e CMMI. Também expõe pesquisas com métodos e resultados 

semelhantes aos utilizados e obtidos por este trabalho. 
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 Capítulo 3 – Apresenta a metodologia definida para realização da pesquisa. É 

detalhado o cruzamento inicial dos dados e a pesquisa de campo realizada 

junto ao grupo de avaliadores e implementadores do MPS.BR e às empresas 

que realizaram a migração. Também descreve os procedimentos utilizados 

para análise dos dados.  

 Capítulo 4 – Apresenta os resultados obtidos em todas as etapas da pesquisa. 

São respondidas as questões de pesquisa e confirmadas ou não as teorias. 

Também é detalhada a influência de cada fator da migração entre os modelos. 

 Capítulo 5 – Descreve as conclusões do trabalho, principais contribuições e 

trabalhos futuros. 

 Referências – Lista as referências utilizadas neste trabalho. 

 Apêndices – Apresenta os instrumentos utilizados na coleta de dados: 

questionário, entrevista e termo de consentimento livre e esclarecido. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta uma revisão não sistemática (assistemática) da 

literatura, utilizada como fundamentação teórica sobre SPI. Foram pesquisadas as 

definições e características dos modelos de SPI existentes, com enfoque no MPS.BR 

e CMMI, e suas entidades reguladoras, e dos fatores de sucesso que envolvem a 

implantação, execução e continuidade dos processos implantados pelos modelos. 

O capítulo está organizado nas seguintes seções: 

 Referencial teórico: apresenta os principais conceitos sobre SPI e modelos 

existentes; 

 Trabalhos relacionados: apresenta trabalhos correlacionados a esta pesquisa 

que analisam os fatores de sucesso envolvidos na implantação, avaliação e 

continuação da melhoria do processo de software por meio da implantação de 

modelos nas organizações. 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta a base teórica utilizada para condução dessa pesquisa, 

resultante de uma pesquisa das publicações mais relevantes sobre melhoria no 

processo de software, normas e modelos. Nas subseções apresentadas adiante serão 

abordados a Melhoria no Processo de Software – SPI (2.1.1), o modelo Capability 

Maturity Model Integration – CMMI (2.1.2), e o modelo Melhoria do Processo de 

Software Brasileiro – MPS.BR (2.1.3). 

2.1.1 Melhoria no processo de software 

O termo Processo de Software é definido como um conjunto de passos 

parcialmente ordenados com a intenção de alcançar um objetivo dentro do contexto 

de desenvolvimento do software (FEILER;  HUMPHREY, 1996). Este conceito permite 

enquadrar e organizar diferentes atividades relacionadas a uma organização de 

software. O processo de software é constituído por um conjunto de políticas coerentes, 

estruturas organizacionais, tecnologias, procedimentos e artefatos, necessários para 

conceber, desenvolver, implantar e manter um produto de software (FUGGETA, 

2000). 
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O desenvolvimento de software está inserido em um contexto bastante 

dinâmico, apresentando um ritmo muito acelerado (WANG; KING, 2000). Por isso, as 

empresas desenvolvedoras definem os seus processos de software com o objetivo de 

aumentar a qualidade do produto, reforçar sua posição competitiva no mercado 

(KOMI-SIRVIÖ, 2004) e atender aos requisitos do cliente dentro do prazo e orçamento 

determinados (GREENWOOD, 1996). No entanto, processos centrados em seres 

humanos podem exibir desempenho e comportamentos inesperados ou indesejados, 

por isso, precisam ser continuamente avaliados e melhorados (FUGGETTA, 2000) 

(UNTERKALMSTEINER, 2012). Este ambiente de contínua mudança e refinamentos 

motiva a criação de modelos de qualidade e métodos para SPI, programa de 

atividades concebido para melhorar o desempenho e a maturidade dos processos da 

organização (SEI, 2010). Segundo Hall (2000), as organizações de software que 

implantam o SPI através da adoção de normas ou modelos reportam significantes 

benefícios.. 

Baseado nos conceitos e na necessidade de adoção de SPI, diversos projetos 

criaram modelos de qualidade e métodos de melhoria para o processo de software, a 

citar, norma ISO/IEC 12207, norma ISO/IEC 15504, modelo MPS.BR e CMMI, que 

traçam estratégias, definindo quais processos serão implantados nas empresas para 

melhorar a qualidade do software, reduzir tempo e custo de desenvolvimento, 

elevando a produtividade e visibilidade da produção, satisfazendo a demanda dos 

clientes, e garantindo as vantagens de mercado (STAPLES, 2007). Os modelos CMMI 

e MPS.BR serão detalhados nas Seções 2.1.2 e 2.1.3. 

2.1.2 Capability Maturity Model Integration – CMMI 

O CMMI, adotado internacionalmente pela indústria de software, é baseado nas 

normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504 que reúnem as melhores práticas 

direcionadas às atividades de desenvolvimento de produtos e serviços baseados em 

software. As práticas abrangem todo ciclo de vida do produto de software, que se inicia 

na concepção, seguindo com a entrega e a manutenção. O objetivo maior do modelo 

é melhorar a qualidade do produto por meio da qualidade do processo (SEI, 2010).  

Desde a versão 1.2, o CMMI define o conceito de constelações, que reúne um 

conjunto de componentes que dão origem às Áreas de Processos (APs), objetivando 

caracterizar e individualizar os conceitos fundamentais sobre melhoria de processo 
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(CHRISSIS, 2011). Uma AP é composta por um conjunto de práticas relacionadas de 

uma área, que, quando implementadas em conjunto, satisfazem um objetivo para 

alcançar a melhoria do processo de sofware (CHRISSIS, 2011). Atualmente, o modelo 

está na versão 1.3, subdividida nas constelações de Desenvolvimento (CMMI-DEV), 

Aquisição (CMMI-AQ) e Serviços (CMMI-SV). O CMMI-DEV define as melhores 

práticas relacionadas às atividades de desenvolvimento e manutenção de produtos e 

serviços de software (SEI, 2010).  

As organizações podem implantar o CMMI por meio da representação 

Estagiada ou Contínua. A representação por Estágio avalia as áreas de processos 

que compõem um nível de maturidade, enquanto a forma Contínua avalia 

individualmente a área de processo em níveis de Capacidade. A avaliação do modelo 

verifica a conformidade da implantação das APs e classifica as empresas numa escala 

crescente de Níveis de Maturidade que varia de 1 a 5, como mostra o Quadro 2. A 

representação Contínua evolui o Nível de Capacidade em uma escala de 0 a 3. Os 

níveis de capacidade e maturidade estão relacionados no Fonte: Adaptado de SEI (2010).

  

Quadro 3. 

Quadro 2 - Níveis de Maturidade do CMMI na representação por Estágios. 

Nível Identificação Definição 

1 Inicial Processo imprevisível, com baixo controle e reação. 

2 Gerenciada Processos caracterizados por projeto e geralmente reativo. 

3 Definida Processo reativo e caracterizado para a organização. 

4 Quantitativamente 
Gerenciada 

Medição e controle do processo. 

5 Em Otimização Melhoria e otimização do processo. 

Fonte: Adaptado de SEI (2010).  

Quadro 3 - Equivalências entre o Nível de Capacidade e Maturidade. 

Nível Nível de Capacidade Nível de Maturidade 

0 Incompleto - 

1 Realizado Inicial 

2 Gerenciado Gerenciado 

3 Definido Definido 

4 - Gerenciado Quantitativamente 



26 

 

5 - Em otimização 

Fonte: Adaptado de SEI (2010).  

Os componentes do modelo CMMI são agrupados em três categorias: as 

requeridas, as esperadas e as informativas. Na Figura 1 é possível observar a 

estrutura principal dos componentes requeridos, propostos para uma área de 

processo organizada por Metas Genéricas e Específicas. A Meta Genérica, também 

denominada de objetivo genérico, atende a mais de uma AP, descrevendo as 

características necessárias para institucionalizar os processos. A Meta Específica, 

também conhecida por objetivo específico, define características únicas que devem 

estar presentes na implementação de uma AP. 

Figura 1 - Componentes do Modelo CMMI-DEV. 

 

Fonte: Adaptado de SEI (2010). 

O CMMI-DEV é composto por 22 áreas de processos, distribuídas nos níveis 

de maturidade (Quadro 4), necessárias para implantar a melhoria do processo e 

consequente organização das empresas. 
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Quadro 4 - Distribuição das Áreas de Processos nos Níveis de Maturidade do 
CMMI-DEV. 

Níveis de Maturidade Área de Processo (AP) 

2 Monitoração e Controle do Projeto(PMC) 

Planejamento do Projeto(PP) 

Gerência de Requisitos(REQM) 

Análise e Medição(MA) 

Garantia da Qualidade do Processo e do Produto(PPQA)  

Gerência de Configuração(CM)  

3 Gerência de Fornecedor Integrada (SAM) 

Gerência de Projeto Integrada (IPM) 

Gerência de Riscos (RSKM) 

Definição do Processo Organizacional (OPD) 

Foco no Processo Organizacional (OPF) 

Treinamento Organizacional (OT) 

Desenvolvimento de Requisitos (RD) 

Integração do Produto (PI) 

Solução Técnica (TS) 

Validação (VAL) 

Verificação (VER) 

Análise de Decisão e Resolução (DAR)  

4 Gerência Quantitativa do Projeto (QPM) 

Desempenho do Processo Organizacional (OPP) 

5 Gerência do Desempenho Organizacional (OPM) 

Resolução e Análise Causal (CAR) 

Fonte: Adaptado de SEI (2010).        (Continuação) 

Os principais objetivos da avaliação do modelo são: identificar as áreas de 

processos que estão deficitárias e informar o quão bem a organização implantou as 

boas práticas propostas pelo modelo. Todo o procedimento de avaliação é definido 

pelos Requisitos de Avaliação para o CMMI (RAC – da sigla em inglês ARC). O RAC 

especifica os fatores fundamentais para a execução da avaliação, como a versão do 

modelo implantado, o escopo organizacional, o método de avaliação, a equipe de 
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avaliação, os participantes, restrições e os artefatos e respostas que devem ser 

obtidos. Os métodos de avaliação definidos pelo RAC são divididos em Classe A, 

Classe B e Classe C, que diferenciam entre si no grau de confiança dos resultados 

avaliados, na geração de classificações dos resultados e no custo da avaliação (SEI, 

2011). 

Apesar do CMMI adotar as melhores práticas previstos pela melhoria no 

processo de software, o modelo pode apresentar problemas quanto à adequação ao 

mercado de software brasileiro. Por isso, algumas empresas buscam modelos 

adaptados à realidade brasileira e alinhados com seus objetivos (WEBER, 2005a). A 

Seção 2.1.3 apresentará o modelo de melhoria no processo de software adaptado ao 

contexto das empresas de software no brasil. 

2.1.3 Modelo para Melhoria do Processo de Software Brasileiro – MPS.BR 

O programa MPS surgiu no ano de 2003, foi criado pela Softex, organização 

sem fins lucrativos, e pretendia conceber o modelo MPS.BR. O programa possui 

representantes da academia, da indústria e do governo, e teve como objetivo melhorar 

o processo de software brasileiro (WEBER, 2005a). O Quadro 5 apresenta a estrutura 

de gestão do programa MPS.BR. 

Quadro 5 - Estrutura organizacional do Programa MPS.BR. 

Divisão Sigla Objetivo 

Unidade de Execução do 
Programa MPS.BR 

UEP Definir estratégias e gerenciar atividades do 
programa. 

Equipe Técnica do Modelo 
MPS 

ETM Aprimorar continuamente o modelo e 
capacitação de pessoas. 

Fórum de Credenciamento e 
Controle do MPS.BR 

FCC Emitir parecer sobre instituições 
implementadoras e avaliadoras. 

Conselho de Gestão do 
Programa MPS.BR 

CGP Planejar e acompanhar as atividades anuais do 
programa. 

O modelo MPS.BR é organizado em quatro componentes: Modelo de 

Referência para Software (MR-MPS-SW), Modelo de Referência para Serviço (MR-

MPS-SV), Modelo de Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-MPS) 

(SOFTEX, 2012a). O MR-MPS possui sete níveis acumulativos de maturidade que 

possibilitam a implantação gradativa do modelo em uma escala crescente de G até A, 
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identificados no Quadro 6. Cada nível de maturidade é uma junção entre processos e 

capacidade dos processos. Alcançar um nível de maturidade significa atender à todos 

os resultados e propósitos do processo, e atributos relacionados àquele nível 

(WEBER, 2005b). 

Quadro 6 - Níveis de maturidade do modelo MPS.BR. 

Nível Identificação 

G Parcialmente Gerenciado 

F Gerenciado 

E Parcialmente Definido 

D Largamente Definido 

C Definido 

B Gerenciado Quantitativamente 

A Em Otimização 

Fonte: Softex (2012a). 

O MR-MPS-SW (SOFTEX, 2012a) apresenta como diferencial do modelo 

MPS.BR a compatibilidade plena com o modelo CMMI-DEV (SEI, 2010), e as normas 

ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504, e a capacidade de adaptação à realidade da 

indústria de software brasileira constituída, em sua maioria, por empresas de pequeno 

e média porte. O MA-MPS define os requisitos que a Instituição Avaliadora e seus 

profissionais devem possuir. O processo de avaliação é composto por quatro fases: 

Preparação e Planejamento, Condução da Avaliação, Resultados e Certificação. O 

MA-MPS está em consonância com a norma ISO/IEC 15504 e com o padrão de 

avaliação definido pelo CMMI, denominado Appraisal Method for Process 

Improvement (SCAMPI). 

A sustentabilidade financeira do modelo é promovida por serviços promovidos 

pela Softex como, por exemplo, cursos, exames e acreditação, e também por acordos 

assinados com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) do Brasil, a Financiadora 

de Estudos e Projeto (Finep), o Serviço Brasileiro de Suporte a Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID/FUMIN). O 

suporte financeiro oferecido às empresas visa a disseminação e a adoção do modelo 

MPS.BR nos níveis iniciais G e F (SANTOS, 2010). Até o ano de 2012 foi prevista a 
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expansão do apoio financeiro para empresas interessadas na implementação e 

avaliação nos níveis E, D e C. 

Os níveis de maturidade combinam processos e a capacidade de processo, 

organizados como mostra a Figura 2. Os processos são descritos segundo propósitos, 

que estabelecem os objetivos a serem atingidos, e resultados esperados, que definem 

o que deve ser obtido para a efetiva implementação do processo. A capacidade do 

processo representa um conjunto de atributos descritos em termos de resultados 

esperados (SOFTEX, 2012a). O Quadro 7 apresenta os níveis de maturidade e os 

processos que devem ser implementados na organização de software. 

Figura 2 - Organização do modelo MPS.BR. 

 

Fonte: Softex (2012a). 

Quadro 7 - Níveis de maturidade e processos do MR-MPS-SW. 

Nível de 
Maturidade 

Processo Sigla 

G Gerência de Requisitos GRE 

Gerência de Projetos GPR 

F Medição MED 

Garantia da Qualidade GQA 

Gerência de Portfólio de Projetos GPP 

Gerência de Configuração GCO 

Aquisição AQU 
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Quadro 7 - Níveis de maturidade e processos do MR-MPS-SW. 

Nível de 
Maturidade 

Processo Sigla 

E Gerência de Projetos (Evolução) GPR 

Gerência de Reutilização GRU 

Gerência de Recursos Humanos GRH 

Definição do Processo Organizacional DFP 

Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional AMP 

D Verificação VER 

Validação VAL 

Projeto e Construção do Produto PCP 

Integração do Produto ITP 

C Gerência de Riscos GRI 

Desenvolvimento para Reutilização DRU 

Gerência de Decisões GDE 

B Gerência de Projetos (Evolução) GPR 

A - - 

Fonte: Softex (2012a).         (Continuação) 

Segundo a Softex (2004), o modelo MPS.BR possui um potencial de replicação 

no Brasil que possibilita a exportação de serviços de software com alto valor agregado. 

O Quadro 8 apresenta o quantitativo de empresas certificadas no modelo MPS.BR até 

janeiro de 2013. Um dado que chama a atenção é que cerca de 90% das empresas 

concentram-se nos níveis iniciais do modelo e menos de 2% certificam-se no último 

nível (A). 

Quadro 8 - Quantitativo de empresas certificadas no modelo MPS. 

Nível MPS.BR G F E D C B A 

Quantidade 235 118 13 2 21 0 7 

Fonte: Travassos (2013). 

Os processos definidos pelo MPS.BR são compatíveis aos processos exigidos 

pelo CMMI, no entanto, não há reciprocidade, pois o CMMI não prevê, por exemplo, a 
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Gerência de Portfólio presente no nível F do MPS (SOFTEX, 2012b). O Quadro 9 

expõe a compatibilidade entre os níveis de maturidade do MPS.BR e do CMMI que 

possibilita a migração do primeiro para o segundo, realizando adequações nos 

processos implantados. Resende (2009) apresenta um relato de experiência de uma 

empresa brasileira que implantou de forma simultânea o modelo MPS.BR no nível F 

e o CMMI no nível 2. Segundo o autor, a migração entre os modelos acorreu devido à 

compatibilidade já estabelecida e os recursos financeiros disponíveis. 

Quadro 9 - Mapeamento entre Níveis de Maturidade MPS e CMMI. 

Nível MPS.BR G F E D C B A 

CMMI - 2 - - 3 4 5 

Fonte: Softex (2012b). 

Como forma de disseminar o modelo MPS.BR, a Softex, em parceria com a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), busca 

encontrar parcerias internacionais como parte do plano de internacionalização 

competitiva de empresas desenvolvedoras de software e prestadoras de serviços de 

Tecnologia da Informação (TI) (KORNILOVICZ, 2012). A previsão é que estas ações 

tenham seus efeitos avaliados a longo-prazo. Porém, apesar da política de 

favorecimento, as empresas brasileiras certificadas, ou as que pretendem ser 

avaliadas no modelo MPS.BR, estão migrando para o modelo CMMI. No Quadro 10 é 

possível observar quais empresas migraram sua certificação do MPS.BR para o 

CMMI. As empresas são identificadas por meio de uma sequência ordenada de 1 a 5, 

precedida pela letra “E”. 

Quadro 10 - Níveis de maturidade das empresas brasileiras que migraram do 
MPS.BR para o CMMI. 

Empresa Nível MPS.BR Nível CMMI Representação CMMI 

E1 F 2 Estagiado 

E2 G 3 Continuado 

E3 F 2 Estagiado 

E4 A 1 Estagiado 

E5 F 2 Estagiado 

E6 C 3 Estagiado 
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E7 G 2 Estagiado 

 

2.2 TRABALHOS FONTES 

Os trabalhos apresentados nessa seção possuem objetivos, métodos e 

resultados esperados, que se aproximam aos propostos por esta pesquisa, e incluem 

informações referentes à investigação da influência de fatores envolvidos na melhoria 

do processo de software, sob perspectivas diferenciadas, como os instrumentos para 

medição dos fatores de sucesso em SPI, fatores críticos de sucesso em SPI e fatores 

de continuidade na aderência ao modelo MPS.BR. 

2.2.1 Instrumentos para medição dos principais fatores de sucesso na 

melhoria no processo de software 

A literatura sobre SPI contém vários estudos de caso que relatam o sucesso 

das organizações em seus programas de melhoria no processo de software. No 

entanto, esses estudos apresentam dados inconclusivos, sem justificativa 

psicométrica e teorias adequadas. Neste sentindo, se propõe a utilização de 

instrumentos adequados para obtenção de maior rigor nos métodos da pesquisa 

empírica em SPI, como, por exemplo, utilização de procedimentos já testados, 

formulação e interpretação de questões de pesquisa, além do uso de medidas 

validadas para mensurar, de forma adequada, um conjunto de comportamentos 

(DYBA, 2000). Os instrumentos definem os dispositivos de coleta, o modo de medição 

e análise dos dados (DAVIS, 1996).  

Dyba (2000) realizou uma extensa revisão da literatura sobre gerência de 

qualidade, aprendizado organizacional e melhoria de processo de software e conduziu 

um estudo exploratório sobre os fatores que influenciam no sucesso de programas de 

melhoria no processo de software na indústria de software da Noruega, com o objetivo 

de identificar os principais fatores facilitadores de sucesso em SPI. Foram 

entrevistados 54 indivíduos com diferentes perfis, incluindo o de gerente de software, 

gerente de qualidade, desenvolvedor de software e cliente das empresas de software 

que identificaram cinco fatores: comprometimento de gerência, envolvimento dos 

colaboradores, aprendizado com a experiência, objetivos de negócio e medição. Após 
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a coleta, a análise dos dados foi realizada em parceria com um conjunto especialistas 

em SPI que identificaram seis fatores facilitadores de sucesso em SPI e 38 

propriedades dos fatores, mensurados por meio da escala Likert de cinco pontos 

(LIKERT, 1932).  

Os instrumentos para medição, os fatores facilitadores e seus indicadores 

listados por Dyba (2000) foram utilizados em um estudo piloto, aplicado à 12 gerentes 

de oito empresas. O piloto garantiu que os mecanismos de elaboração dos 

questionários estavam adequados e realizou uma avaliação inicial das escalas 

estabelecidas para a medição dos fatores. Por fim, os instrumentos foram aplicados a 

um grupo de companhias de software de diferentes tamanhos e contextos. Foram 

convidados para a pesquisa 120 gerentes de software e qualidade de 55 empresas. 

Ao concluir, o autor reforça a dificuldade em entender os fatores importantes que 

afetam no sucesso de SPI, no entanto, complementa o quão é importante o 

entendimento e o desenvolvimento de instrumentos corretos para medir estes fatores. 

No Quadro 11 são apresentados os fundamentos utilizados por esta pesquisa, 

retirados da pesquisa de Dyba (2000). 

Quadro 11 -  Fundamentos utilizados nesta pesquisa. 

Categoria Fundamentos utilizados nessa pesquisa 

Objetivo Investigar os fatores que influenciam na melhoria do processo de software. 

Método Definição dos sujeitos da pesquisa; coleta de dados através de questionários; 
utilização de escalas para medição; análise de dados não-paramétricos através 
de testes de nível de confiança e correlação. 

Resultados Os resultados apontam o conjunto de fatores envolvidos na melhoria do 
processo de software sobre perspectivas diferenciadas. 

Fonte: Dyba (2000). 

2.2.2 Análise dos principais fatores envolvidos na implementação da melhoria 

no processo de software 

Rainner e Hall (2003) apontaram que estudos realizados por Goldenson e 

Herbsleb (1995), El Emam et al (1999) e Stelzer e Mellis (1999) investigaram o impacto 

positivo e negativo da melhoria do processo de software em diferentes níveis de 

maturidade. Também observaram que os trabalhos citados geralmente concluíam que 

eram necessárias mais informações para os profissionais (praticantes) de como 

implementar os processos, e não apenas qual processo deve conter em SPI. Por isso, 
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propuseram uma investigação, na visão dos profissionais, sobre a identificação dos 

fatores que impactam a implantação da melhoria no processo de software através de 

uma pesquisa de campo (survey).  

O estudo iniciou-se com o levantamento da literatura e identificou 16 fatores 

que influenciam o sucesso em SPI. Na pesquisa foram distribuídos 1000 questionários 

para indivíduos com o perfil de gerente de SPI em empresas de software. Desse total, 

200 foram respondidos, dos quais apenas 84 continham dados válidos. A amostra foi 

dividida de acordo com o estágio da avaliação de modelos de SPI em cada uma das 

empresas: nível de maturidade formalmente avaliado, nível de maturidade 

autoestimado, nível de maturidade sem avaliação e nem autoestimado. O questionário 

avaliou o impacto dos fatores de sucesso em SPI relatados na literatura. O Quadro 12 

mostra um comparativo entre os aspectos da metodologia previstos por Rainner e Hall 

(2003) e na presente pesquisa. 

Quadro 12 - Comparativo entre o estudo de Rainner e Hall (2003) e a presente 
pesquisa. 

Categoria Rainner e Hall (2003) Este trabalho 

Objetivo Investigou sobre a perspectiva 
dos profissionais praticantes os 
fatores que impactam na 
melhoria no processo de 
softwareem empresas 
avaliadas por modelos (alta e 
baixa maturidade) e auto-
avaliadas. 

Investigou os fatores 
envolvidos na melhoria do 
processo de software sobre a 
perspectiva da migração entre 
o MPS e CMMI. 

Instrumentos utilizados Questionário Questionário e entrevista 

Formação das amostras  Nível de maturidade em SPI 
das organizações 

Perfil do entrevistados 
(desenvolvedores, gerentes e 
gestores) 

Métodos de análise Estatística descritiva e Testes 
não paramétricos 

Estatística descritiva, Testes 
não paramétricos e método de 
análise da Teoria 
fundamentada em dados 

O estudo identificou que os fatores como ferramentas de medição e plano de 

recompensas para a equipe organizacional podem não impactar no sucesso de SPI. 

Além disso, apontaram a revisão de processos, a definição de padrões e 

procedimentos, o treinamento e consultoria, e a presença de profissionais experientes 

como fatores influenciadores no sucesso em SPI em iniciativas avaliadas ou não por 

um modelo de SPI. No entanto, somente os fatores revisão de processos, definição 
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de padrões e consultoria influenciaram empresas com menor grau de maturidade. Já 

as empresas com alto nível de maturidade também sofreram a influência de liderança 

interna, inspeção de processos, suporte executivo e condutor de processo. 

2.2.3 Uma Investigação sobre os Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas 

de Melhoria de Processos de Software 

A melhoria do processo de software envolve questões críticas relacionadas não 

apenas aos aspectos tecnológicos, mas também aos aspectos de caráter 

organizacional e sociocultural. Apesar da existência do programa MPS no Brasil, as 

pesquisas sobre fatores críticos de sucesso em iniciativas de SPI da indústria de 

software brasileira apresentam experiências pontuais. Desse modo, o objetivo do 

estudo realizado por Montoni (2010) foi investigar os fatores críticos de sucesso 

envolvidos na melhoria do processo de software, definido pelo programa MPS, para a 

construção de um framework teórico que ajuda a explicar o processo social envolvido 

nas atividades de melhoria. 

Na primeira fase da pesquisa realizada por Montoni (2010) foram coletados 

dados através de uma revisão da literatura e de uma pesquisa de campo conduzida 

junto aos implementadores de melhorias em processos e membros de diferentes 

organizações de software. Na segunda fase foram realizadas entrevistas com os 

implementadores de uma organização específica de consultoria em melhoria de 

processo. Os dados coletados na pesquisa de campo foram analisados através da 

Teoria Fundamentada em Dados (Grounded Theory) e por meio da estatística 

descritiva.  

Baseado nos dados obtidos e analisados foi constituído um framework teórico 

constituído por um conjunto de proposições (hipóteses) e um conjunto de categorias 

(conceitos) que tentaram explicar as questões críticas relacionadas ao processo social 

do comportamento humano que podem influenciar o sucesso de iniciativas de 

melhoria. Por fim, o framework construído foi avaliado por meio da realização de uma 

nova pesquisa de campo (survey) com os coordenadores de diferentes instituições 

implementadoras do modelo MPS (MONTONI, 2010). 

O estudo de Montoni (2010) confirmou que a implementação de melhorias em 

processos de software é, de fato, um processo social. Os fatores identificados como 

influenciadores do sucesso da melhoria do processo de software foram: 
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relacionamento entre os consultores da instituição implementadora e os membros da 

organização, implementação incremental de mudanças no modo de trabalho, 

competências em engenharia de software dos membros da organização, e 

disponibilidade de recursos financeiros, tecnológico e humano. No entanto, os fatores 

que influenciam a migração entre modelos, consequência ao possível insucesso em 

SPI, não foi avaliada. Por isso, no Quadro 13 pode-se observar um comparativo entre 

os aspectos abordados no estudo de Montoni (2010) e na presente pesquisa, 

reforçando a importância da realização do presente estudo. 

Quadro 13 - Comparativo entre o estudo de Montoni (2010) e a presente pesquisa. 

Categoria Montoni (2010) Este Trabalho 

Objetivo Investigou os fatores críticos de sucesso 
em iniciativas de melhoria dos processos 
de software e propôs um framework 
teórico. 

Investigou os fatores envolvidos na 
melhoria do processo de software sobre 
a perspectiva da migração entre o MPS 
e CMMI. 

Método Revisão sistemática da literatura; 
Pesquisa de campo com aplicação de 
entrevista. 

  

Revisão assistemática da literatura; 
Pesquisa exploratória; Pesquisa de 
Campo com aplicação de questionário e 
entrevista. 

Análise Estatística descritiva; Testes não-
paramétricos; Teoria fundamentada em 
dados; 

Estatística descritiva; Testes não-
paramétricos; Teoria fundamentada em 
dados. 

2.2.4 Continuidade da execução dos processos de software em empresas 

avaliadas no MPS.BR 

O programa MPS.BR visa à melhoria dos processos de software das micro, 

pequenas e médias empresas brasileiras (ALMEIDA, 2011). No entanto, após a 

avaliações, as empresas apresentam dificuldades para manter seus processos 

aderentes ao Modelo de Referência (MR-MPS-DEV) pelo qual foi avaliada. Por isso, 

se faz necessário conhecer os principais facilitadores e obstáculos para manter a 

aderência ao modelo. Desse modo, o objetivo do estudo realizado por Almeida (2011) 

foi identificar os fatores que influenciam na manutenção da aderência ao processo de 

software em uma organização avaliada no MPS.BR. 

Por meio de uma pesquisa bibliográfica, o trabalho identificou inicialmente os 

fatores que possivelmente influenciam na manutenção dos processos de um modelo 

de SPI. Em seguida, realizou-se uma pesquisa de campo (survey), aplicada junto aos 

profissionais das empresas avaliadas pelo MPS.BR e outros profissionais envolvidos 
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com o modelo, para avaliar a influência destes fatores na continuidade dos processos. 

Os dados foram avaliados pelo método de análise da teoria fundamentada em dados, 

com o objetivo de qualificá-los e encontrar novas teorias. Na etapa final, os resultados 

da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo foram confrontados e apontaram 

fatores técnicos, socioculturais e organizacionais (recursos e gestão) como 

dificuldades das empresas para manter seus processos aderentes ao MPS.BR. O 

Quadro 14 faz um comparativo entre o trabalho de Almeida (2011) e o presente 

trabalho. 

Quadro 14 - Comparativo entre o estudo de Almeida (2011) e a presente pesquisa. 

Categoria Almeida (2011) Este Trabalho 

Objetivo Investigou os fatores críticos na 
continuidade da execução dos 
processos do MPS. 

Investigou os fatores que influenciam na 
migração entre o MPS e CMMI. 

Método Pesquisa bibliográfica; Pesquisa de 
campo para coleta de dados 
quantitativos e qualitativos. 

  

Revisão assistemática da literatura; 
Pesquisa exploratória; Pesquisa de 
Campo com aplicação de questionário e 
entrevista. 

Análise Estatística descritiva; Teoria 
fundamentada em dados; 

Estatística descritiva; Testes não-
paramétricos; Teoria fundamentada em 
dados. 

2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a fundamentação teórica da pesquisa que discursou 

sobre os conceitos referentes à melhoria no processo de software e a estrutura dos 

modelos MPS.BR e CMMI. Também foi realizada uma análise comparativa com 

pesquisas identificadas na literatura que possuíam propósitos semelhantes a este 

trabalho. O próximo capítulo apresenta o método utilizado para a realização da 

pesquisa. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para execução desse trabalho, 

com base em preceitos científicos adotados pela engenharia de software. As teorias, 

questões de pesquisa, métodos de coleta e análise dos dados levam em consideração 

o guia proposto por Kitchenham e Pfleeger (2003). Ainda, adotou-se o construtivismo 

como posição filosófica, pois enfatiza a coleta de dados qualitativos sobre as 

atividades humanas, de onde as teorias devem emergir. Geralmente é associado com 

pesquisas etnográficas, no entanto existe a ligação com estudo de caso exploratório 

e pesquisa de campo (STEVE, 2008). 

Este capítulo está divido nas seguintes seções: 

 Fundamentação metodológica: apresenta os fundamentos metodológicos para 

construção da pesquisa; 

 Fases da pesquisa: descreve as etapas da pesquisa (levantamento de indícios 

de Migração entre modelos, levantamento da literatura dos fatores de sucesso 

envolvidos na melhoria do processo de software, aplicação do questionário ao 

grupo de implementadores e avaliadores do MPS.BR e pesquisa de campo 

transversal para identificar os fatores de migração nas empresas que realizaram 

a migração).  

 Limitações e ameaças à validade. 

3.1 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

3.1.1 Questões de pesquisa 

Para a escolha do método de pesquisa adequado definiu-se anteriormente as 

questões de pesquisa, as quais auxiliaram no entendimento do fenômeno a ser 

estudado. Cada questão de pesquisa buscou identificar a existência do fenômeno de 

migração, sua descrição e classificação, e a interação causal de variáveis (STEVE, 

2008). Dessa forma, este trabalho objetivou responder as questões de pesquisa 

apresentadas no Quadro 15. 
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Quadro 15 - Questões de pesquisa. 

Identificador Questão de pesquisa Resposta 

RQ1 Há migração da avaliação para o 
CMMI de empresas sediadas no 
Brasil e avaliadas no MPS.BR? 

Evidenciar a existência de migração entre 
o modelo MPS.BR e o CMMI. 

RQ2 Caso haja migração, qual o perfil das 
empresas que migraram do modelo 
MPS.BR para o modelo CMMI? 

Identificar quais características as 
empresas que realizaram a migração 
possuem. 

RQ3 Quais fatores influenciam na 
migração de empresas certificadas no 
modelo MPS.BR para o modelo 
CMMI? 

Identificar quais fatores estão envolvidos 
na migração de um modelo para o outro. 

 

3.1.2 Teorias 

A pesquisa estabeleceu um conjunto de teorias que consideraram as 

especificidades do mercado de software brasileiro. As teorias geradas seguiram os 

preceitos de Fawcet (1986), que define a existência de uma relação direta entre a 

teoria, a pesquisa e os dados a serem coletados. No Quadro 16 observam-se as 

teorias de fundamentação da pesquisa. 

Quadro 16 - Teorias de fundamentação da pesquisa. 

Identificador Teoria 

TR1 A falta de fomento, os valores financeiros investidos e o tempo para 
implantação e avaliação nos níveis mais altos de maturidade do MPS.BR 
fazem as empresas migrarem, pois são equivalentes ao modelo internacional 
CMMI. 

TR2 As empresas passam a visar oportunidades no mercado externo que exige a 
certificação no modelo CMMI. 

TR3 O crescimento da empresa (faturamento e funcionários) após a implantação 
inicial do MPS.BR possibilita maiores investimentos quanto a certificações em 
modelo internacionais. 

TR4 O modelo MPS.BR, inicialmente adotado, não tem atendido às necessidades 
estratégicas e/ou operacionais da empresa. 

TR5 A empresa passou por mudanças na direção/gestão que ocasionou na 
migração do modelo de melhoria adotado. 
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3.1.3 Quadro metodológico 

O quadro metodológico (Quadro 17) foi construído para conferir rigor científico 

ao trabalho da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2008). 

Quadro 17 - Quadro metodológico da pesquisa. 

Método de Abordagem Indutivo. 

Natureza das variáveis Qualitativa e Quantitativa. 

Técnicas de pesquisa Extração de dados; 

Revisão da Literatura; 

Pesquisa de campo (survey). 

Instrumentos 

 

Coleta de dados Lista de Empresas certificadas no MPS.BR e CMMI; 

Base de extração de trabalhos científicos; 

Questionário e entrevista. 

Análise de 
dados 

Cruzamento dos dados; 

Síntese interpretativa (NOBLIT; HARE, 1988); 

Estatístico descritivo e não-paramétrico (LAKATOS, 2010); 

Teoria fundamentada em dados (STRAUSS; CORBIN, 
1998). 

Variáveis Independentes Quantidade de empresas que migraram; 

Características das empresas; 

Fatores que influenciam na migração.  

Variáveis Dependentes Migração de processo. 

O método de abordagem indutiva foi adotado, pois permite que as premissas 

acerca do processo de migração entre modelos, sustentem ou atribuam 

verossimilhança às conclusões obtidas a partir de dados particulares, suficientemente 

constatados (CERVO; BERVIAN, 1978), não contida nas partes examinadas. Desse 

modo, foram criadas expectativas e credos de que existia certa regularidade no 

processo de migração. 

As variáveis analisadas são de natureza qualitativa e quantitativa, que 

oferecem uma fonte substancial de informações. As variáveis qualitativas foram 

analisadas a partir de métodos de codificação (STRAUSS; CORBIN, 1998; SINGER; 

SIM; LETHBRIDGE, 2008), enquanto as variáveis quantitativas foram avaliadas 

utilizando-se estatística descritiva e não-paramétrica. 
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Para coleta de dados foram utilizados três métodos: extração dos dados da lista 

das empresas avaliadas pelo MPS.BR e CMMI, revisão não sistemática da literatura 

e duas pesquisas de campo. A análise da base de dados das certificações do MPS.BR 

e CMMI identificou inicialmente as empresas que realizaram o processo de migração. 

A revisão da literatura foi o meio utilizado para identificar, avaliar e interpretar as 

pesquisas relevantes disponíveis que estão relacionadas à pergunta de pesquisa 

(KITCHENHAM, 2008) desse trabalho. A pesquisa de campo (survey) permitiu 

selecionar uma amostra representativa de uma população bem definida 

(EASTERBROOK et al, 2008), composta pelo grupo de avaliadores e 

implementadores do MPS.BR, e pelas empresas que realizaram a migração entre os 

modelos. 

A pesquisa extraiu inicialmente os dados das avaliações oferecidos pela Softex 

e CMMI. As informações obtidas da literatura e da pesquisa de campo realizada junto 

ao grupo de implementadores e avaliadores do MPS foram analisados através da 

síntese interpretativa dos dados (NOBLIT; HARE, 1988). Durante a realização da 

pesquisa de campo foram utilizadas ferramentas inquisitivas (SINGER; SIM; 

LETHBRIDGE, 2008) - questionário e entrevista - que permitiram o entendimento geral 

sobre o processo analisado pela pesquisa. 

Os dados quantitativos coletados da pesquisa de campo aplicada junto as 

empresas que realizaram a migração foram analisados através da estatística 

descritiva e aplicação de testes não-paramétricos, já os dados qualitativos foram 

analisados através da metodologia definida pela teria fundamentada em dados 

(Grounded Theory) proposta por Strauss e Corbin (1998). 

Neste trabalho o processo de migração é definido como variável dependente, 

que é afetada pelas variáveis independentes (MARCONI; LAKATOS, 2008), formadas 

pelos fatores que influenciam o processo de migração entre os modelos. 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

O procedimento metodológico da pesquisa foi dividido em quatro etapas: a 

primeira teve como objetivo apontar os indícios da migração entre os modelos de 

melhoria do processo de software MPS.BR e o CMMI; a segunda identificou na 

literatura os fatores de sucesso envolvidos no processo de adoção de SPI; a terceira 

etapa buscou os fatores de migração compartilhados entre avaliadores e 
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implementadores do MPS.BR, por meio de um questionário, e a quarta etapa 

identificou os fatores de migração nas empresas selecionadas na primeira fase. 

3.2.1 Levantamento de indícios de migração entre os modelos 

Os órgãos reguladores dos modelos CMMI e MPS.BR disponibilizam na 

internet as informações referentes ao processo de avaliação de todas as empresas 

de software certificadas. Atualmente, o CMMI Institute, após o desmembramento com 

o Software Engineering Institute (SEI), coordena a lista das empresas a nível mundial. 

Nessa lista, as empresas estão classificadas de acordo com a versão do modelo 

adotada, nível de maturidade, ano da certificação, avaliadores, prazo de vigência da 

certificação, nome da unidade organizacional avaliada e seu país de origem. De 

maneira similar, a Softex disponibiliza os dados das avaliações realizadas desde a 

implantação do programa MPS no Brasil. As certificações estão agrupadas por ano e 

vigência, compondo-se pelo resultado da avaliação e por uma declaração de validade 

do resultado, o qual possui informações gerais sobre a unidade organizacional, data 

de realização e validade da avaliação, avaliadores, versão do MPS.BR adotada, nível 

de maturidade e áreas de processos atendidas.  

Diante destas informações disponíveis, buscou-se identificar quais as 

empresas brasileiras que se encontravam em processo de migração do modelo 

MPS.BR para o CMMI. Para isso, o processo de migração foi caracterizado pela 

presença da unidade organizacional nas listas de certificação dos dois modelos, e 

pela validade da avaliação na lista do MPS.BR próxima ao fim ou completamente 

vencida, e com avaliação recente ou válida no CMMI. 

Os dados de cada avaliação dos modelos foram formatados e extraídos 

automaticamente para persistência, em um formato que permitiu o cruzamento das 

informações de cada unidade organizacional presente na lista do MPS.BR e na lista 

do CMMI. Este procedimento de interseção capturou todas as empresas certificadas 

no modelo brasileiro que também possuíam certificado no CMMI. Logo após, aplicou-

se o filtro capaz de identificar as empresas que possuíam certificações válidas ou 

expiradas no MPS.BR, e que estivessem com certificações recentes e dentro do prazo 

de validade no CMMI, caracterizando assim a migração. 
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3.2.2 Levantamento dos fatores da literatura 

A literatura contém estudos empíricos que buscam identificar os fatores 

envolvidos no sucesso da implantação de SPI, sob a perspectiva da academia 

(pesquisadores) e das empresas (praticantes) (DYBA, 2000). Por isso, a revisão 

assistemática da literatura iniciou-se pela busca, em bases de dados, de trabalhos 

publicados em jornais, simpósios, conferências e workshops nacionais e 

internacionais. Para a busca utilizou-se os termos: engenharia de software, melhoria 

no processo de software, modelos de SPI, fatores críticos de sucesso, instrumentos 

de medição e métricas. Realizou-se uma seleção preliminar dos trabalhos que 

possuíam a instrumentação metodológica e os objetivos correlacionados com a 

pesquisa descrita nesse documento.  

A leitura dos trabalhos selecionados serviu de base para o conhecimento sobre 

a identificação de fatores envolvidos na adoção, implantação, avaliação e 

continuidade em SPI. Além disso, foram identificados os instrumentos de coleta e 

análise de dados para realização da pesquisa de campo, detalhada nas Seções 3.2.3 

e 3.2.4. Os questionários e entrevistas, apresentados por diversos autores 

(GOLDENSON; HERBSLEB, 1995; DYBA; 2000; RAINER; HALL, 2003; 

TRAVASSOS; KALINOWSKI, 2013; ALMEIDA, 2011; MONTONI, 2010; KAMEI, 

2012), foram adaptados e utilizados como ferramentas de coleta de dados, na 

pesquisa de campo aplicada no grupo de implementadores e avaliadores do MPS.BR 

e nas organizações. 

A relevância e recorrência dos fatores críticos de sucesso em SPI, citados na 

literatura, envolvidos na implantação e execução dos modelos MPS.BR e CMMI, 

foram utilizadas como critérios para a seleção inicial destes fatores, com destaque 

para os relacionados às perspectivas sociocultural, técnicas, organizacional política e 

comercial, e de implantação e avaliação do modelo MPS.BR (RAINER; HALL, 2003). 

Ainda, fatores citados em trabalhos internacionais (DYBA, 2000; RAINER; HALL, 

2003; HALL; RAINER; BADDOO, 2002; STAPLES; NIAZI, 2007; 

UNTERKALMSTEINER, 2012; GOLDENSON; HERBSLEB, 1995), e nos trabalhos 

realizados no Brasil (MONTONI, 2010; ALMEIDA, 2011; SANTOS et al, 2010; 

TRAVASSOS, 2012) foram listados, e as duplicatas removidas. 

O processo de seleção final dos fatores foi baseado no procedimento utilizado 

em Dyba (2000). A lista inicial foi avaliada por três membros experientes da 
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comunidade, que trabalham na implantação e avaliação do MPS.BR e CMMI. Cada 

fator foi classificado em: adequado, inapropriado e indicador. Os adequados foram 

adicionados à lista de fatores utilizada na aplicação da pesquisa de campo junto às 

empresas que realizaram a migração, os inapropriados foram removidos da lista final, 

e os fatores classificados como indicadores foram adicionados como propriedades, as 

quais auxiliaram na identificação e medição dos fatores identificados como 

apropriados. 

3.2.3 Aplicação do questionário ao grupo de implementadores e avaliadores 

do MPS 

Segundo Kitchenham e Pfleeger (2008), as pesquisas de campo (survey) 

permitem, além da coleta de dados, a descrição, comparação ou explicação do 

conhecimento e de comportamentos de um grupo ou fenômeno. Desse modo, visando 

identificar, inicialmente, os fatores que levaram as empresas brasileiras a migrarem 

do modelo MPS.BR para o CMMI, realizou-se uma pesquisa de campo exploratória, 

de caráter quantitativo e qualitativo, que teve como instrumento de coleta de dados 

um questionário, enviado por e-mail para o grupo de avaliadores e implementadores 

do MPS.BR.  

Quadro 18 - Questionário da pesquisa de campo para os avaliadores e 
implementadores do MPS.BR. 

ID Pergunta do questionário Objetivo 

Q1 Você conhece alguma empresa brasileira 
certificada pelo modelo MPS.BR que adotou, 
posteriormente, em níveis mais altos, o 
CMMI? Em quantas empresas é possível 
identificar a ocorrência? 

Quantificar e qualificar as empresas 
que realizaram o processo de 
migração.  

Q2 O que motiva as empresas a se certificarem 
nos dois modelos? 

Identificar os fatores que levam as 
empresas a realizar a migração. 

Q3 Qual a região do país em que a adoção de 
outro modelo ocorre com mais frequência? 

Identificar as cidades ou regiões do 
país em que o processo de migração 
ocorre com mais frequência. 

O questionário (Quadro 18), composto por questões abertas, foi aplicado com 

o objetivo encontrar respostas para as questões de pesquisa RQ2 e RQ3. Os dados 

extraídos foram analisados por meio do método de síntese interpretativa dos dados 

(NOBLIT; HARE, 1988), que extraiu os códigos e conceitos existentes. A aplicação do 
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questionário realizou-se mediante autorização do moderador do grupo, sob a condição 

da publicação anônima dos dados, isto é, sem a identificação dos indivíduos e das 

empresas. 

As informações coletadas na revisão da literatura e na aplicação do 

questionário foram correlacionadas para definir o perfil das empresas que realizaram 

ou estavam no processo de migração e identificar o conjunto dos fatores envolvidos 

na migração entre os modelos. Os novos fatores identificados nessa etapa foram 

adicionados à lista de fatores inicial, extraída da revisão da literatura. Essa lista 

consolidada serviu como base para a investigação aplicada às empresas, a qual será 

detalhada na Seção 3.2.4 

3.2.4 Pesquisa de campo transversal nas empresas identificadas na migração 

A pesquisa aplicou um questionário fechado e uma entrevista semiestruturada 

para o conjunto de empresas de software que realizaram a migração do MPS.BR para 

o CMMI. A execução dessa etapa iniciou-se em 1 de novembro de 2013 e foi finalizada 

em 26 de janeiro de 2014, considerando as empresas evidenciadas por meio do 

cruzamento de informações da lista de certificações do programa MPS.BR e o CMMI 

e pelo grupo de implementadores e avaliadores do modelo nacional que responderam 

o questionário preliminar. As empresas identificadas selecionaram um grupo de 

voluntários (self-selecting) para participar da pesquisa. Para isso preconizou-se que 

pelo menos uma pessoa de cada perfil fosse selecionada: desenvolvedor 

(desenvolvedores, analista de negócio ou diretor técnico), gerente (gerentes de 

qualidade e projeto ou líderes de projeto) e gestor (gerentes seniores ou diretores).  

A seleção dos sujeitos participantes baseou-se no método descrito por Dyba 

(2000), Rainer et al (2001), Niazi (2003) e Goldenson e Herbsleb (1995). Dyba (2000) 

utilizou os gerentes de qualidade e de software como respondentes alvo de sua 

pesquisa, pois são considerados a ponte entre a visão de gestão e a realidade dos 

desenvolvedores. Rainer et al (2001) utilizou em sua pesquisa grupos focais de 

participantes (gerentes seniores, gerentes e desenvolvedores) envolvidos na melhoria 

do processo de software. Niazi (2003) aplicou entrevistas em organizações de 

software para grupos de desenvolvedores (projetistas, testadores, programadores e 

analistas), gerentes (líder de equipes e gerentes de projetos) e alta gerência (alta 

gerência e diretores). Goldenson e Herbsleb (1995) compararam as diferentes 
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perspectivas de desenvolvedores e gerentes nas organizações sobre possíveis 

fatores de sucesso em melhoria do processo de software. 

A aplicação do questionário (Apêndice A) objetivou responder às questões de 

pesquisa presentes no Quadro 15 e confirmar as teorias levantadas no Quadro 16. Os 

fatores relacionados nas etapas anteriores à pesquisa também foram abordados nas 

questões. O questionário possui formato fechado, pois as questões apresentam 

respostas objetivas de múltipla escolha, as quais foram agrupadas em blocos, de 

acordo com a organização utilizada na aplicação do questionário (GOLDENSON; 

HERBSLEB, 1995). Os blocos foram organizados em: I. Identificação do participante; 

II. Identificação da organização; III. Identificação do contexto organizacional; IV. 

Identificação dos problemas relacionados ao modelo MPS.BR que levaram à 

migração. 

O bloco de Identificação do participante, adaptado de Montoni (2010), Almeida 

(2011) e Kamei (2012), caracterizou o participante da pesquisa quanto ao seu grau de 

escolaridade, cargo ou função na organização, experiência com melhoria do processo 

de software e participação em implementações e avaliações do MPS.BR e CMMI.  Em 

seguida, identifica a organização, considerando a unidade da empresa que realizou o 

processo de migração de modelo a qual o participante pertence (GOLDENSON; 

HERBSLEB, 1995). O bloco Identificação do contexto organizacional, adaptado de 

Goldenson e Herbsleb (1995), identificou o contexto organizacional e a influência dos 

fatores identificados nas etapas anteriores da pesquisa. Por fim, a Identificação dos 

problemas relacionados ao modelo MPS.BR que levam a migração, adaptada de Dyba 

(2003), identificou os problemas ocorridos nas etapas de implementação, avaliação e 

execução do MPS.BR antes da certificação no CMMI, sob as perspectivas do 

desempenho organizacional, orientação de negócio e o modelo MPS.BR. 

As questões dos blocos III e IV verificaram o grau de influência dos fatores 

envolvidos na migração por meio da escala Likert (LIKERT, 1932), adotada na 

pesquisa devido à sua confiabilidade na medição e utilização em questionários de 

pesquisa de opinião. Estudos específicos sobre fatores críticos de sucesso em 

iniciativas de melhoria de software já utilizaram a escala (DYBA, 2000; NIAZI; BABAR; 

KATUGAMPOLA, 2008; MONTONI, 2010). A cada item das questões do bloco III e IV 

foi atribuído uma escala ordinal: Discordo fortemente, Discordo, Neutro, Concordo, 

Concordo fortemente. Foram atribuídos valores numéricos as respostas a fim de 

refletir a força e a direção da reação do entrevistado na declaração. Segundo Baker 
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(1995) as declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos 

enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores negativos ou 

baixos. Por isso, substituiu-se a escala qualitativa por respostas quantitativas: 

Discordo fortemente (1), Discordo (2), Neutro (3), Concordo (4) e Concordo fortemente 

(5). O Ranking Médio (RM) foi utilizado para analisar os itens da escala likert 

respondidos em cada questão (OLIVEIRA, 2005).  Para isso, o RM calculou a média 

ponderada para cada item, baseando-se na frequência das respostas como 

apresentado na Fórmula 1. 

Fórmula 1 - Fórmula para o cálculo do Ranking Médio 

 

Ranking Médio (RM) = MP / (NS) 

 

Onde: 

MP (Média Ponderada) = ∑ (fi.Vi) 

fi = Frequência observada de cada resposta para cada item 

Vi = Valor de cada resposta 

NS = Número de sujeitos 

Após a condução do questionário, foi aplicada uma entrevista semiestruturada 

(GRAY, 2012), que permitiu aos participantes expor suas opiniões sobre o processo 

de migração entre os modelos envolvidos (FLICK, 2009). A aplicação da entrevista 

seguiu o roteiro definido no Apêndice B e foi dividida em cinco blocos. A etapa inicial 

apresentou os objetivos da pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice C) e as demais seções foram divididas em fases que encontram-se 

detalhadas no Quadro 19. 

Quadro 19 – Fases da Entrevista. 

Fase Descrição Objetivo 

I  Dados do entrevistado. Caracterizar o entrevistado. 

II Do Processo de Melhoria e do 
modelo MPS.BR 

Caracterizar o processo de melhoria implantado, 
avaliado e executado na empresa. 

III  Da migração para o CMMI Verificar o processo de migração e seus 
motivadores. 

IV Final Agradecimentos e aceitação do Termo de 
Consentimento Livre e esclarecido (Apêndice C) 
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A entrevista foi conduzida por um moderador que registrou a voz de cada 

participante e transcreveu as respostas em um documento texto. Além disso, foi criado 

um meio secundário para execução da entrevista em formato de formulário digital. O 

tempo total previsto para aplicação da entrevista conduzida através do moderador foi 

de 40 minutos, enquanto o tempo necessário para a aplicação da entrevista por meio 

do formulário foi de 20 minutos. 

Os dados brutos coletados do questionário e entrevista foram tabulados no 

programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences – versão 22) e 

tratados por meio de métodos da estatística descritiva e testes não-paramétricos que 

auxiliaram na organização, apresentação e sintetização dos dados, para obtenção de 

informações que indicavam os possíveis fatores que podem influenciar no processo 

de migração do modelo MPS.BR para o CMMI (MEDRI, 2011). 

No Apêndice E (Quadro E.1), é possível verificar as correlações definidas entre 

as questões do questionário e da entrevista. As correlações foram inseridas para 

analisar de forma mais precisa o posicionamento dos participantes e remover 

possíveis distorções em suas opiniões. As questões correlacionadas apresentaram a 

influência de fatores semelhantes no processo de migração. 

O teste de Wilcoxon (MCDONALD, 2009) foi utilizado para determinar 

diferenças estatisticamente significantes entre as respostas dadas pelos 

desenvolvedores e gestores, por meio da comparação dos rankings médios 

encontrados para cada pergunta das seções III e IV do questionário. O teste de 

correlação de Spearman foi escolhido para avaliar a possível correlação entre os 

fatores abordados no questionário das seções III e IV e aqueles desenvolvidos na 

etapa II da entrevista. Para todos os testes, foi considerado o valor de p<0,05 como 

estatisticamente significativo. 

O método de pesquisa da Teoria Fundamentada em Dados, do inglês, 

Grounded Theory (GT) (GLASER; STRAUSS, 1967), amplamente utilizado em 

estudos qualitativos na área de Engenharia de Software (ADOLPH; HALL; 

KRUCHTEN, 2008), foi utilizado para a transcrição e tabulação das entrevistas, 

análise dos dados, verificação da influência dos fatores, confirmação e geração de 

teorias. O método baseou-se no processo definido por Strauss e Corbin (1998) que 

sistematiza o método de coleta e análise dos dados. Strauss (1987) propõe o processo 

de codificação (coding) que identifica os conceitos (códigos) e categorias imergidos 

nos dados. A codificação é um processo analítico a partir do qual os dados são 
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quebrados, conceituados e integrados para formação de teorias. O conceito ou código 

identifica e nomeia um fenômeno (incidende) de interesse do pesquisador. As 

categorias são formadas por agrupamentos de códigos reunidos em um grau de 

abstração mais elevado (STRAUSS; CORBIN, 1998).  

A confirmação e geração da uma teoria ocorre por meio da quebra dos dados 

coletados em fenômenos que são comparados a fim de identificar de similaridades e 

diferenças. Nesta etapa, o pesquisador deve questionar qual o conceito (código) que 

o dado representa (GLASER, 1992) com o objetivo é atribuir um significado comum 

para múltiplas ocorrências, e assim formar uma categoria (LOCKE, 2001). Desse 

modo, a teoria é confirmada ou gerada através da iteração constante entre nomeação 

e comparação de fenômenos (GLASER, 1992; LOCKE, 2001). 

Da Teoria Fundamentada, foram aplicadas as etapas de codificação aberta e 

axial.  Para auxiliar na análise dos dados qualitativos foram utilizadas as ferramentas 

Atlas.ti (versão 7.1).  

Foi convencionado na análise dos dados que as questões do questionário 

passariam a ser identificadas pela letra “Q” seguida pelo seu índice numérico, e as 

questões da entrevista passariam a ser identificadas pela letra “E” seguida de seu 

índice numérico. Na microanálise dos dados, investigação preliminar à fase de 

codificação aberta e axial, as Notas de Análise (Memos) geradas foram identificas 

pelo digrama da Figura 3, especificada por um título, em negrito, e um comentário 

abaixo. 

Figura 3 - Representação do diagrama de Nota de Análise (Memo). 

 

Os códigos gerados no processo de codificação foram representados pelo 

diagrama da esquerda (Figura 4). O código é descrito por um título, grau 

(Groundedness) de fundamentação e densidade (Density). Já a citação foi 

representada pelo diagrama da direita (Figura 4). A citação faz referência a um trecho 

do texto do dado qualitativo e é identificada por um índice numérico. 
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Figura 4 - Representação do digrama de Código (esquerda) e Comentário (direita). 

 

3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E AMEAÇAS À VALIDADE 

A pesquisa foi composta por quatro etapas com o objetivo de avaliar, sob várias 

perspectivas e múltiplas fontes de evidência, os fatores que influenciaram o processo 

de migração do MPS.BR para o CMMI nas empresas brasileiras. Por isso, os 

instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa de campo aplicada junto às 

empresas que realizaram a migração, foram validados por especialistas em melhoria 

do processo de software, que atuam na implantação e avaliação dos modelos 

MPS.BR e CMMI em empresas brasileiras.  

Todas as empresas identificadas nas etapas iniciais da pesquisa foram 

convidadas a participar da pesquisa de campo, referente à última etapa de coleta de 

dados da pesquisa. Ainda, para aumentar a participação em qualquer fase da 

pesquisa, os questionários e as entrevistas foram disponibilizados em formato digital 

na plataforma do Google Docs. Cada sujeito participou voluntariamente, com o 

anonimato das informações garantido por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Buscou-se analisar a realidade a partir dos dados qualitativos e quantitativos 

extraídos do grupo de implementadores e nas empresas identificadas no processo de 

migração entre o MPS.BR e o CMMI. Mas, ressalta-se que o processo de migração 

entre os modelos foi identificado e estudado em uma etapa inicial, o que garantiu uma 

amostra reduzida de empresas a serem analisadas pela pesquisa de campo. 

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a metodologia adotada para guiar a investigação dos 

fatores que influenciam na migração do MPS.BR para o CMMI. Foram estabelecidas 

as questões de pesquisa e as teorias. Também foi construído o quadro metodológico 

para sintetizar as técnicas de pesquisa, instrumentos de coleta e métodos de análise. 
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Foram descritos três métodos para coleta dos dados: cruzamento da lista de 

empresas avaliadas no MPS.BR e CMMI, revisão não sistemática da literatura, 

pesquisa de campo (survey) aplicada junto ao grupo a implementadores e avaliadores 

do MPS.BR, e nas empresas que migração do MPS.BR para o CMMI. Também foram 

explicitados os métodos de análise dos dados qualitativos e quantitativos.  

O próximo capítulo apresenta os resultados obtido após a execução das etapas 

previstas na metodologia.  
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4 RESULTADOS 

Este capítulo descreve os resultados obtidos após análise dos dados coletados 

nas quatro etapas definidas pela pesquisa. Inicialmente são apresentados os indícios 

da migração do MPS.BR para o CMMI; em seguida estão identificados, de forma 

preliminar, os fatores de sucesso que influenciam na adoção, implantação, avaliação 

e continuidade da melhoria no processo de software; logo após são apresentadas as 

visões dos implementadores e avaliadores do MPS.BR sobre o processo de migração; 

e por fim, observa-se quais fatores influenciam no processo de migração nas 

empresas. 

Os resultados referentes as etapas descritas nas seções 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 

foram publicadas no Workshop Anual do MPS 2013 (GUEDES; SOUZA; 

VASCONCELOS, 2013). 

4.1 INDÍCIOS DA MIGRAÇÃO DO MPS PARA O CMMI 

A lista de avaliações disponibilizada pela Softex em 01 de janeiro de 2013 

compõe-se por 397 empresas brasileiras, das quais 190 ainda encontravam-se com o 

prazo de avaliações vigentes no MPS.BR e 207 com a sua avaliação expirada. No 

mesmo período, a lista de avaliação disponibilizada pelo CMMI Institute era composta 

por 3833 empresas, das quais 256 encontravam-se com a avaliação vencida. O 

cruzamento dos resultados das avaliações das listas do MPS.BR e do CMMI apontou 

a existência de sete organizações que realizaram a migração entre os anos de 2012 

e 2013. O resultado do cruzamento dos dados pode ser visualizado no Quadro 20, 

que lista as empresas que realizaram o processo de migração e detalha os níveis da 

certificação das empresas em cada modelo. 

Quadro 20 - Níveis de maturidade das empresas que migraram do MPS.BR para o 
CMMI. 

Empresa Nível MPS.BR Nível CMMI 

EM1 F 2 

EM2 G 3 

EM3 F 2 

EM4 A 5 
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Quadro 20 - Níveis de maturidade das empresas que migraram do MPS.BR para o 
CMMI. 

Empresa Nível MPS.BR Nível CMMI 

E5 F 2 

E6 C 3 

E7 G 2 

(Continuação) 

Observa-se (Quadro 20) que das sete empresas que migraram para o CMMI, 

seis, foram avaliadas inicialmente nos níveis de maturidade F ou G. Esse resultado 

indica que o processo de migração concentrou-se em empresas avaliadas nos níveis 

iniciais de maturidade do MPS.BR. Além disso, por meio do cruzamento das listas de 

avaliações surgiram evidências de organizações com a certificação do MPS.BR 

prestes a expirar e iniciando o processo de certificação no CMMI. 

4.2 IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS FATORES DE SUCESSO EM SPI 

A busca nas bases de dados permitiu reunir 50 trabalhos que abordavam a 

melhoria do processo de software. No entanto, após a leitura superficial foram filtrados 

27 trabalhos correlacionados à esta pesquisa (Apêndice D – Quadro D.1), sendo 17 

internacionais, e abordavam os fatores que influenciam o sucesso de SPI e modelos 

de melhoria, e 10 abordavam o modelo de melhoria de software brasileiro, com ênfase 

nas perspectivas de implantação, na análise de fatores críticos de sucesso e de 

continuidade do modelo. A análise dos estudos internacionais e nacionais possibilitou 

a verificação de relatos sobre o conjunto de fatores envolvidos em SPI e a observação 

das técnicas de análise estatística para exploração dos dados.  

A execução da revisão da literatura apontou uma lista de fatores de sucesso 

(Quadro 21) que influenciaram diretamente na adoção, implantação, avaliação e 

continuidade de SPI. Nas etapas subsequentes da pesquisa, cada fator foi avaliado 

sob a ótica da migração do modelo MPS.BR para o CMMI. Além disso, foram retiradas 

da literatura mais 15 propriedades, as quais estavam associadas a cada fator. Cada 

propriedade foi capaz de indicar, caracterizar e quantificar algum dos fatores listados. 

Portanto, as propriedades foram utilizadas para apontar indícios de um fator nas 
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etapas de análise dos dados da pesquisa de campo aplicada nas empresas que 

realizaram a migração, descrita na Seção 4.4. 

Quadro 21 - Fatores de sucesso em SPI encontrados na literatura. 

Identificador Fator Propriedade 

FL1 Estratégia de implantação da 

melhoria do processo de 

software. 

PL1 - Verificar e adequar o processo de melhoria a 

realidade da organização. 

FL2 Conciliação dos objetivos do 

modelo com os interesses da 

organização. 

PL2 - Alinhamento da implantação dos processos 

com os objetivos estratégicos da organização; 

PL3 - Inexistência de conflitos de interesses na 

implementação de processos. 

FL3 Competência dos membros 

da organização de software. 

PL4 - Competências em engenharia de software 

dos membros da organização (conhecimento, 

experiências e habilidades); 

PL5 - Frequência adequada de apoio de 

consultoria especializada. 

FL4 Respeito da consultoria pela 

organização de software 

PL6 - Relação conturbada entre a Instituição 

implementadora ou avaliadora e a organização. 

FL5 Motivação e satisfação dos 

membros da organização. 

PL7 - Satisfação da equipe da organização em 

trabalhar na empresa e no processo de melhoria; 

PL8 - Implementação dos processos com as 

especificidades das empresas; 

PL9 - Apoio de consultoria especializada. 

FL6 Metodologia formal da 

implantação do MPS.BR. 

- 

FL7 Monitorar e controlar os 

processos da organização 

PL10 - Adequação dos processos/procedimentos 

definidos; 

PL11 - Completa institucionalização das melhorias 

implementadas nos projetos. 

PL12 - Acompanhamento inadequado dos 

processos implantados. 

FL8 Falta de competência da 

consultoria especializada. 

PL13 – Treinamento 

PL14 - Acompanhamento (Mentoring) 
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Quadro 21 - Fatores de sucesso em SPI encontrados na literatura. 

Identificador Fator Propriedade 

PL15 - Instituição implementadora desqualificada 

para conduzir o programa. 

FL9 Nível de comprometimento da 

equipe. 

- 

FL10 Disputas políticas dentro da 

organização a ser avaliada. 

- 

FL11 Interesse apenas na 

certificação. 

- 

FL12 Compatibilidade entre os 

modelos MPS e CMMI. 

- 

(Continuação) 

A maioria dos trabalhos avaliados apresentou amostra reduzida de sujeitos e 

organizações participantes das pesquisas, o que pode estar relacionado à 

investigação de problemáticas que foram identificadas em sua forma inicial.  Dentre 

os trabalhos com esta característica pode-se citar os trabalhos de El Eman, Fusato e 

Smith (1999), que possui uma amostra de 18 organizações na Europa; de Niazi 

(2003), onde 23 voluntários participaram do estudo; de Almeida (2011), que coletou 

dados de 27 sujeitos; e de Montoni (2010), no qual participaram, da última fase da 

pesquisa, 17 implementadores e oito membros de grupos de processo. Apesar disso, 

os estudos conseguiram uma amostra significativa para a coleta de dados, o que 

possibilitou a geração de teorias válidas ou confirmação das questões de pesquisa. 

Ainda, a maioria dos trabalhos científicos realizou pesquisa de campo como uma das 

etapas na coleta de dados. 

No estudo de Rainer (2002), a população inicial foi considerada ampla, pois 

1000 questionários foram enviados aos integrantes das empresas de software. 

Contudo, apenas 20% dos sujeitos requisitados responderam às questões. Diante 

destas informações, verifica-se a importância da realização do cruzamento dos dados, 

na primeira fase da pesquisa, e a coleta de informações para a revisão da literatura, 

pois permitiram visualizar o cenário das pesquisas que envolvem SPI, contribuindo 
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para um melhor planejamento das etapas seguintes da pesquisa descritas nas Seções 

4.3 e 4.4. 

4.3 VISÃO DOS IMPLEMENTADORES E AVALIADORES DO MPS SOBRE O 

PROCESSO DE MIGRAÇÃO DO MPS.BR PARA O CMMI 

A pesquisa de campo realizada junto ao grupo de implementadores e 

avaliadores do MPS.BR obteve o retorno de 11 questionários que evidenciaram a 

migração do MPS.BR para o CMMI em empresas brasileiras. Além das sete empresas 

identificadas no cruzamento das listas de avaliações do MPS.BR e do CMM, foram 

apontadas pelo grupo mais 10 empresas sediadas no Brasil que realizaram a 

migração entre os modelos. No entanto, das 10 empresas apontadas, apenas quatro 

foram enquadradas no processo de migração definido por este trabalho. Assim, foi 

possível totalizar 11 organizações que realizaram ou estavam no processo de 

migração. A quantificação das empresas sediadas no Brasil respondeu à questão de 

pesquisa RQ1 (Quadro 14), evidenciando a existência da migração entre os modelos. 

As respostas obtidas dos questionários indicaram que o processo de migração 

concentra-se nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No Centro-Oeste 

foram registradas ocorrências em Brasília e no Nordeste apenas em Pernambuco, 

devido ao elevado número de empresas certificadas no MPS.BR nestes estados. A 

identificação das regiões e estados das empresas possibilitou caracterizar 

inicialmente, como previsto na questão de pesquisa RQ2 (Quadro 15), o perfil dessas 

organizações. 

Por meio da síntese interpretativa dos dados extraídos dos questionários 

respondidos pelo grupo de implementadores e avaliadores do MPS.BR, foram 

identificados mais nove fatores, dos quais, seis foram considerados novos e três que 

já haviam sido relatados na literatura. O Quadro 21 apresenta os fatores de migração 

compartilhados entre a comunidade de implementadores e avaliadores do MPS.BR. 

Segundo os relatos, os seis novos fatores estavam mais intimamente ligados ao 

processo de migração do modelo MPS.BR para o CMMI. 
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Quadro 22 - Fatores que influenciam a migração do MPS.BR para o CMMI 
segundo o grupo de implementadores e avaliadores do MPS.BR 

Identificador Fator Propriedades 

FI1 Valorização da Empresa PI1 - Qualificação da empresa. 

FI2 Exigência do Cliente PI2 - Participação em Licitações; 

PI3 - Aumentar as Oportunidades de Negócio. 

FI3 Pressão comercial 
(Concorrência e Competição) 

PI4 - Produtos ou serviços de organizações 
concorrentes com o processo de melhoria 
certificado internacionalmente. 

FI4 Internacionalização da 
organização 

PI5 - Reconhecimento Internacional; 

PI6 - Marketing Internacional. 

FI5 Disputas políticas dentro da 
organização a ser avaliada 

- 

FI6 Interesse apenas na 
certificação 

- 

FI7 Reconhecimento do modelo 
CMMI no exterior 

- 

FI8 Fomento para implantação do 
MPS.BR 

- 

FI9 Compatibilidade entre os 
modelos MPS e CMMI. 

- 

Os fatores Exigência do cliente (FI2) e Pressão comercial (FI3) levantaram 

indícios para a confirmação da teoria TR2 que faz referência a exigência do mercado 

externo pela certificação no modelo CMMI. A presença do fator Fomento para 

implantação do MPS.BR (FI8) também indicou a confirmação da teoria TR1, que faz 

referência à migração do MPS.BR para o CMMI devido à ausência de fomento em 

níveis mais altos de maturidade no modelo brasileiro. Ainda, o grupo aponta, como 

principal motivo da migração entre os modelos, à participação e ampliação das 

oportunidades no mercado internacional, pois, a maior parte do grupo, 6 participantes 
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(54,5%), apontou os fatores (FI2, FI4 e FI7) e as propriedades (PI4 e PI6) que 

envolvem internacionalização. 

A consolidação dos fatores (Quadro 23) reúne e identifica a origem dos fatores 

encontrados na revisão da literatura e na análise dos dados originários a aplicação do 

questionário com o grupo de implementadores e avaliadores do MPS.BR. Os fatores 

consolidados auxiliaram na execução da pesquisa de campo aplicada junto às 

empresas, pois serviram como base para a construção do questionário e da entrevista 

utilizados. 

Quadro 23 - Consolidação dos fatores. 

Id Fator Origem 

Literatura Implementadores e 
Avaliadores do MPS.BR 

F1 Estratégia de implantação da melhoria 
do processo de software. 

●  

F2 Conciliação dos objetivos do modelo 
com os interesses da organização. 

●  

F3 Competência dos membros da 
organização de software. 

●  

F4 Respeito da consultoria pela 
organização de software 

●  

F5 Motivação e satisfação dos membros 
da organização. 

●  

F6 Metodologia formal da implantação. ●  

F7 Monitorar e controlar os processos da 
organização 

●  

F8 Falta de competência da consultoria 
especializada. 

●  

F9 Nível de comprometimento da equipe. ●  

F10 Disputas políticas dentro da 
organização a ser avaliada. 

● ● 

F11 Interesse apenas na certificação. ● ● 

F12 Compatibilidade entre os modelos 
MPS e CMMI. 

● ● 

F13 Valorização da Empresa  ● 

F14 Exigência do Cliente  ● 

F15 Pressão comercial (Concorrência e 
Competição) 

 ● 
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Quadro 23 - Consolidação dos fatores. 

Id Fator Origem 

Literatura Implementadores e 
Avaliadores do MPS.BR 

F16 Internacionalização da organização  ● 

F17 Reconhecimento do modelo CMMI no 
exterior 

 
● 

F18 Fomento para implantação do MPS  ● 

(Continuação) 

É importante observar que as informações coletadas do grupo apontaram 

indícios, mas ainda insuficientes para uma conclusão geral do estudo, ou seja, resta 

identificar quais foram os motivos da migração entre os modelos (MPS.BR e CMMI) 

na visão das organizações. Desse modo, ainda era necessário avaliar a influência dos 

fatores, listados no Quadro 23, no contexto das organizações no processo de 

migração, e analisar a existência de algum novo fator. Esta avaliação da influência 

dos fatores sobre o processo de migração encontra-se descrita adiante (Seção 4.4). 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES QUE INFLUENCIARAM NA MIGRAÇÃO DAS 

EMPRESAS DE SOFTWARE 

Está seção apresentará o perfil das empresas que realizaram a migração para 

o CMMI, a respostas para as perguntas de pesquisa RQ2 e RQ3, a análise das teorias, 

e os fatores que influenciaram a migração. 

4.4.1 Perfil das empresas 

A pesquisa de campo foi realizada junto a 7 empresas de software, identificadas 

no processo de migração por meio do cruzamento de dados das listas de avaliação 

dos modelos e dos questionários respondidos pelo grupo de implementadores e 

avaliadores do MPS.BR.  

O porte de cada empresa foi definido por meio da contabilização do número de 

funcionários (SEBRAE, 2014). A Figura 5 mostra que 50% das empresas participantes 

da pesquisa possuíam mais de 100 funcionários (empresa de grande porte), em 34% 

o número oscilava entre 50 e 99 (empresa de médio porte), 8% apresentavam um 
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número de 10 a 49 funcionários (empresa de pequeno porte), e 8% um número de até 

nove funcionários (microempresas). 

Figura 5 - Quantidade de funcionários na unidade organizacional avaliada pelo 
MPS.BR dos entrevistados na pesquisa. 

 

Receberam o questionário e a entrevista um total de 12 indivíduos, 

representando 7 empresas, no entanto, dois participantes responderam apenas o 

questionário. O perfil deste grupo de participantes se caracterizava por sete gerentes 

(qualidade ou projeto) e cinco analistas (sistemas ou requisitos). Além destas 

participações, também eram previstos participantes com o perfil de gestor, que 

poderiam contribuir com informações de caráter econômico e estratégico das 

empresas. No entanto, durante a coleta de dados não houve participação do perfil 

gestor da alta administração. 

Os participantes com o perfil de gerente e desenvolvedor relataram que 

possuíam pelos menos uma experiência de implantação e execução dos processos 

previstos no MPS.BR ou CMMI.  

Na Figura 6 pode-se verificar que 59% dos respondentes do questionário 

possuíam entre uma ou duas participações como membro da equipe organizacional 

na implantação do MPS.BR, 33% já participaram de três a quatro vezes, e apenas 8% 

não participou de nenhuma equipe organizacional de implantação do MPS.BR. Assim 

foi possível identificar, por meio da propriedade PL4 (Competência em engenharia de 

software dos membros da organização – conhecimento, experiência e habilidade), que 

não houve influência na migração do fator F3 (Competência dos membros da 

1; 8%

1; 8%

4; 34%

6; 50%

Micro: até 9 funcionários Pequena: de 10 a 49 funcionários

Média: de 50 a 99 funcionários Grande: mais de 100 funcionários
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organização de software), pois os membros da equipe possuíam experiência e eram 

qualificados em melhoria no processo de software. 

Figura 6 - Quantidade de participações como membro da equipe organizacional na 
implantação de processos do MPS.BR 

 

Além da experiência com o MPS.BR, observa-se na Figura 7 que 75% dos 

respondentes possuíam entre uma ou duas participações na implantação do CMMI 

dentro de uma equipe organizacional, 25% haviam participado de três ou quatro 

avaliações, e nenhum participante relatou participação em 5 ou mais equipes ou que 

não possuía experiência ou participações em implantações do CMMI. A análise desse 

componente indicou que todos os participantes possuíam experiência na implantação 

do CMMI, a qual, para a maior parte dos participantes, estava associada com a 

participação no processo de migração do MPS.BR para o CMMI. 

1; 8%

7; 59%

4; 33%

0; 0%

Nenhuma 1 ou 2 3 ou 4 5 ou mais
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Figura 7 - Quantidade de participações como membro da equipe organizacional na 
implantação de processos do CMMI. 

 

A distribuição da experiência dos participantes da pesquisa com qualidade de 

software (Figura 8) indicou que 17% dos sujeitos possuíam mais de nove anos de 

experiência e aproximadamente 33% possuía entre seis e nove anos. Ainda, os que 

apresentavam experiência entre três e seis anos ou até três anos somavam 

igualmente metade dos participantes (50%). Desse modo, a distribuição de 

experiência em qualidade de software foi considerada homogênea. 

Figura 8 - Experiência com Qualidade de Software. 
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A caracterização do perfil das organizações que migraram do modelo MPS.BR 

para o modelo CMMI e dos indivíduos envolvidos no processo permitiu consolidar a 

resposta da questão de pesquisa RQ2 (Quadro 15). Esta caracterização também 

serviu de base para avaliação dos dados coletados nas Seções III e IV do questionário 

e nas Fases II e III da entrevista, discutidos adiante (4.4.2 e 4.4.3). É importante 

ressaltar que a caracterização não identificou de forma individual e nominal a 

organização ou apontou a participação de seus integrantes na pesquisa. 

4.4.2 Respostas do questionário (Seções III e IV) 

As questões Q15 a Q35 do questionário avaliaram o grau de influência dos 

fatores envolvidos na migração (Quadro 23) por meio da escala Likert (JÖNSSON; 

WOHLIN, 2004). Na avaliação estatística, a escala qualitativa (Discordo fortemente, 

Discordo, Neutro, Concordo e Concordo fortemente) foi substituída por valores 

quantitativos (1, 2, 3, 4 e 5), respectivamente, possibilitando a mensuração do grau 

de concordância dos sujeitos com a afirmação apresentada por meio do cálculo do 

Ranking Médio (RM). A Tabela 1 apresenta os valores de RM para as questões da 

Seção III e da Seção IV do questionário (Q15 a Q35). 

Tabela 1 - Ranking médio (RM) das respostas do questionário (Q15 a Q35). 

Id Questão Ranking Médio 

Q15 A organização pretende expandir o mercado para outros países. 3,84 

Q16 A organização implantou simultaneamente o MPS.BR e o CMMI 
com o objetivo de aumentar as oportunidades de negócio dentro e 
fora do Brasil. 

4,09 

Q17 A organização migrou do MPS.BR para o CMMI como o objetivos de 
aumentar as oportunidades de negócio dentro e fora do Brasil. 

3,50 

Q18 Houve discordâncias na escolha do MPS.BR para a implantação da 
melhoria de processo de software na organização. 

2,59 

Q19 Alguns clientes da organização exigem que o processo de melhoria 
de software seja certificado através do CMMI, pois é reconhecido no 
exterior. 

3,00 

Q20 A organização considera que o investimento em níveis mais altos do 
MPS.BR é equivalente ao CMMI, por isso opta pelo modelo 
internacional. 

3,67 

Q21 A mudança no modelo de gerência dos processos da organização 
influenciou na migração do MPS.BR para o CMMI. 

2,34 

Q22 A mudança dos gestores da organização influenciou na migração do 
MPS.BR para o CMMI. 

2,09 
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Tabela 1 - Ranking médio (RM) das respostas do questionário (Q15 a Q35). 

Id Questão Ranking Médio 

Q23 A mudança para o CMMI foi influenciada pela diminuição da 
demanda pelos produtos ou serviços da organização. 

2,09 

Q24 A rotatividade entre a equipe técnica capacitada no modelo MPS 
influenciou na mudança para o CMMI. 

1,84 

Q25 O trabalho de melhoria do processo de software baseado no modelo 
MPS.BR aumentou substancialmente a competência da equipe em 
engenharia de software. 

3,75 

Q26 O trabalho de implantação e execução do modelo MPS.BR 
melhorou o desempenho global da organização. 

3,67 

Q27 Durante a vigência do certificado do modelo MPS.BR, os custos 
com o desenvolvimento de software reduziram consideravelmente. 

2,59 

Q28 Durante a vigência do certificado do modelo MPS.BR, o tempo do 
ciclo de desenvolvimento de software reduziu consideravelmente. 

2,50 

Q29 Durante a vigência do certificado do modelo MPS.BR, aumentou 
consideravelmente a satisfação dos clientes. 

3,34 

Q30 Foram estabelecidas metas claras para as atividades de melhoria 
do processo de software pelo MPS.BR na organização. 

3,84 

Q31 Há um amplo entendimento dos objetivos e políticas da melhoria do 
processo de software sugeridas pelo MPS.BR. 

3,67 

Q32 Os objetivos de implantação do modelo MPS.BR estão 
estreitamente relacionados com os objetivos de negócio da 
organização. 

3,75 

Q33 A organização tem um bom entendimento entre metas de curto 
prazo e metas longo prazo estabelecidos pelo modelo MPS.BR. 

3,50 

Q34 É oferecido treinamento para desenvolver as habilidades e 
conhecimentos necessários para realizar a implementação do 
MPS.BR. 

4,25 

Q35 Os benefícios do modelo MPS.BR são disseminados entre todos 
envolvidos no processo de implantação da organização. 

3,92 

(Continuação) 

  

De acordo com os valores de RM das questões Q15 (3,84) e Q16 (4,09) 

verificou-se que as organizações estudadas pretendiam expandir seu mercado para 

outros países e que implementaram os modelos MPS.BR e CMMI para aumentar as 

oportunidades de negócio dentro e fora do Brasil, respectivamente. Dessa forma, 

estes resultados apontam indícios da influência dos fatores F16 (Internacionalização 

da organização) e F17 (Reconhecimento do modelo CMMI no exterior) no processo 

de migração entre os modelos MPS.BR e CMMI. Também foi indicada através da 
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propriedade PI3 (Aumentar as oportunidades de negócio) a influência do fator F14 

(Exigência dos clientes). 

Quando questionados acerca das mudanças de gestão das organizações 

(Q22), a maioria dos participantes (RM=2,09) respondeu que este fator não influencia 

no processo de migração para o CMMI. Assim, as evidências encontradas na Q22 não 

confirmaram a proposição da teoria TR5 (Quadro 16), que estabelece uma ligação 

entre a mudança da gestão das empresas com o processo de migração para o CMMI. 

Os participantes também concordaram que os objetivos da implantação do modelo 

MPS.BR estavam estreitamente relacionados com os objetivos de negócio da 

organização (Q32, RM = 3,75), o que possibilitou confirmar que os fatores F1 

(Estratégia de implantação da melhoria do processo de software) e F2 (Conciliação 

com os interesses da organização) não influenciaram na migração, pois o modelo 

MPS.BR conciliou seus objetivos com os interesses e a realidade das organizações.  

O resultado da análise das respostas referentes à questão Q24 demonstrou 

que a rotatividade da equipe técnica capacitada no modelo brasileiro não influenciou 

no processo de migração (RM = 1,84). A questão Q25 apontou que a implantação do 

MPS.BR proporcionou um aumento na competência da equipe de engenharia de 

software (RM = 3,75). Foi possível perceber também que a organização e seus 

componentes técnicos entendiam amplamente as metas, objetivos e políticas 

estabelecidos pelo modelo MPS.BR (Q31, RM = 3,67; Q33, RM = 3,50), considerando 

que as empresas ofereciam treinamentos para desenvolver as habilidades e 

conhecimentos sobre a implantação do MPS.BR (Q34, RM = 4,25). Diante destes 

resultados, foi possível identificar que os fatores correlacionados aos aspectos da 

equipe técnica F3 (Competência dos membros da organização de software), F5 

(Motivação e satisfação dos membros da organização) e F9 (Nível de 

comprometimento da equipe) não influenciaram na migração do MPS.BR para o 

CMMI. 

Observou-se nas questões Q27 (RM = 2,59) e Q28 (RM = 2,50) que o MPS.BR 

não diminuiu os custos de desenvolvimento e também o tempo do ciclo de 

desenvolvimento de software.  

No entanto, melhorou o desempenho global da organização, fato apontado pela 

questão Q26 (RM = 3,60). A melhoria do desempenho global das organizações 

envolveu a adequação dos processos da empresa (PL10), a institucionalização das 

melhorias implementadas (PL11) e o acompanhamento adequado dos processos 
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(PL12), propriedades (PL) associadas ao fator F7 (Monitorar e controlar os processos 

da organização). Desse modo, não foi possível verificar a influência do fator F7 na 

migração para o CMMI, pois as organizações tiveram seus rendimentos globais 

melhorados devido à monitoria e controle de processos previstas pelo MPS.BR, 

apesar do aumento do custo e do tempo de ciclo de vida do desenvolvimento do 

software. 

O aumento do nível de satisfação do cliente com a implantação do MPS.BR foi 

confirmado após análise das respostas referentes a questão Q29 (RM = 3,34). Na 

questão Q30 os participantes concordaram (RM = 3,84) que o modelo MPS.BR 

estabeleceu metas claras para as atividades inerentes à melhoria no processo de 

software. Ainda, na questão Q35 os participantes da pesquisa apontaram que os 

benefícios do modelo MPS.BR eram bem disseminados entre os envolvidos no 

processo de implantação do modelo (RM = 3,92). Estes resultados encontram-se 

detalhados na Figura 9, que apresenta a distribuição das respostas das questões Q15 

a Q35. Pode-se verificar que as respostas das questões Q15, Q16, Q24, Q32, Q34 

apresentaram pouca variabilidade, o que aponta um consenso de opiniões, tanto para 

os gerentes quanto para os desenvolvedores. 

Figura 9 - Distribuição das respostas do questionário (Q15 a Q35). 
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Na Tabela 2 é possível visualizar os resultados do teste de hipótese aplicado 

para verificar a existência de semelhança entre as respostas dos gerentes e 

desenvolvedores (Q15 a Q35). Os resultados indicaram que não houve diferença 

significativa (p>0,05) para todas as questões, com exceção da questão Q17. Por isso, 

a distribuição similar da maioria das respostas entre os dois perfis foi atribuída ao 

compartilhamento da mesma visão sobre a aplicação dos processos de melhoria de 

desenvolvimento de software (MPS.BR e CMMI). 

Tabela 2 - Teste de hipótese para verificar a semelhança entre as respostas dos 
gerentes e desenvolvedores (Q15 a Q35). 

Questão Média por Perfil Nível de significância Hipótese 
nula 

Gerente Desenvolvedores Teste da Mediana 
e Fisher 

Mann-Whitney 
e Wilcoxon 

Q15 4,00 4,00 1,000 1,000 Reter 

Q16 4,00 4,00 0,523 0,343 Reter 

Q17 3,00 5,00 0,045 0,048 Rejeitar 

Q18 2,00 3,00 0,242 0,142 Reter 

Q19 4,00 3,00 1,000 0,876 Reter 

Q20 4,00 4,00 1,000 0,876 Reter 

Q21 2,00 2,00 0,575 0,638 Reter 

Q22 2,00 2,00 0,151 0,202 Reter 

Q23 2,00 2,00 0,575 0,530 Reter 

Q24 2,00 2,00 0,416 1,000 Reter 

Q25 4,00 4,00 1,000 0,755 Reter 

Q26 4,00 3,00 1,000 0,149 Reter 

Q27 3,00 2,00 1,000 0,431 Reter 

Q28 3,00 3,00 0,469 0,431 Reter 

Q29 4,00 3,00 0,242 0,106 Reter 

Q30 4,00 4,00 0,416 0,267 Reter 

Q31 4,00 4,00 1,000 0,431 Reter 

Q32 4,00 4,00 1,000 0,638 Reter 

Q33 4,00 3,00 1,000 0,202 Reter 

Q34 4,00 4,00 1,000 0,876 Reter 

Q35 4,00 4,00 0,469 1,000 Reter 
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A divergência de opiniões acerca da questão Q17, que analisa a influência dos 

fatores F16 (Internacionalização da organização) e F17 (Reconhecimento do modelo 

CMMI no exterior) no processo de migração, foi atribuída aos diferentes contextos 

organizacionais em que cada perfil estava inserido. Observou-se que os participantes 

com o perfil técnico possuíam experiência na execução dos processos de 

desenvolvimento de software e uma visão superficial sobre o planejamento estratégico 

da organização, enquanto os participantes com o perfil de gerente estavam mais 

próximo ao planejamento estratégico e aos objetivos futuros da organização, foco da 

questão Q17. 

Na questão Q34 todos os gerentes e desenvolvedores concordaram ou 

concordaram fortemente acerca do oferecimento de treinamento adequado com o 

intuito de desenvolver as habilidades e conhecimentos dos indivíduos na implantação 

do MPS.BR. Houve uma distribuição equânime apontada também pela média por 

perfil igual a 4,0, o que reforçou a ideia de que não houve problemas no processo de 

implantação do modelo MPS.BR e na capacitação técnica oferecida por uma 

consultoria especializada por meio de treinamentos e tutoria (mentoring). Este 

resultado evidenciou que o fator F8 (Falta de competência da consultoria 

especializada) não influenciou no processo de migração. 

De maneira geral, os resultados do questionário apontaram a influência dos 

fatores F14 (Exigência do cliente), F16 (Internacionalização da organização) e F17 

(Reconhecimento do CMMI no exterior) na migração do modelo MPS.BR para o 

CMMI. Além disso, foi possível identificar que os fatores referentes à equipe técnica, 

à metodologia de implantação do modelo MPS.BR e ao alinhamento da implantação 

e execução do processos com os objetivos estratégicos das empresas não motivaram 

a migração das organizações para o CMMI.  

A Seção 4.4.3 apresentará os resultados da entrevista aplicada junto às 

empresas, cuja análise foi realizada por meio da Teoria Fundamentada em Dados 

para dados qualitativos, que busca consolidar a influência dos fatores e as teorias 

geradas. 
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4.4.3 Respostas da entrevista 

A entrevista semiestruturada foi aplicada por um moderador a 10 participantes. 

Do total que respondeu a entrevista, dois registraram suas respostas por meio da voz, 

via internet, e os demais utilizaram um formulário eletrônico, o qual promoveu uma 

redução no número de abstenções, pois os participantes argumentaram que possuíam 

pouco tempo disponível para registrar a respostas por meio da voz. Na entrevista os 

participantes demonstraram entendimento sobre melhoria do processo de software 

(SPI) e sobre os modelos MPS.BR e CMMI. Citaram que os modelos reuniam as 

melhores práticas do processo de desenvolvimento e que eram definidos por 

especialistas e entidades conceituadas, podendo ser adaptados à realidade da 

organização.  

A Figura 10 apresenta a associação do código “Melhores práticas de mercado 

em SPI” associado à nota de análise “Melhores práticas do mercado definidos em 

SPI”, fundamentada por sete citações, e também mostra que um participante cita que 

a melhoria no processo de software utiliza estudos realizados por especialistas e 

entidades regulamentadoras como base para a implementação e execução de 

processos de desenvolvimento de software. 

Figura 10 - Melhores práticas do mercado. 

 

Na Figura 11 é possível identificar a associação do código “Adequação do 

modelo de SPI à realidade organizacional” com sua nota de análise, que possui um 

grau de fundamentação de três citações. Dentre as respostas, uma sugeriu que os 
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modelos não deveriam ser monolíticos, e sim flexíveis, adequando-se à realidade da 

organização. 

Figura 11 - Conciliação dos objetivos dos modelos de SPI com os interesses da 
organização. 

 

Os entrevistados relataram ainda que as empresas visam implantar a melhoria 

dos processos de software utilizando um modelo para alcançarem como resultado a 

melhoria da qualidade dos processos e dos produtos. Na Figura 12, oito citações 

fundamentaram o memo “Melhorar a qualidade dos processos e produtos da 

organização”. É possível observar que o código “Melhoria da qualidade dos processos 

da organização”, quando presente, causou a ocorrência do código “Melhoria da 

qualidade do produto”. 

Figura 12 - Melhoria na qualidade dos processos e produtos da organização. 
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Além da adequação do modelo aos interesses da organização, característica 

presente no MPS.BR, os participantes também mencionaram, como ponto positivo, a 

escalabilidade entre os níveis de maturidade do modelo brasileiro. O registro foi 

encontrado em três citações que fundamentaram o memo “Escalabilidade dos níveis 

de maturidade do MPS.BR” (Figura 13). 

Figura 13 - Escalabilidade dos níveis de maturidade do MPS.BR. 

 

Para os participantes da pesquisa, os incentivos financeiros oferecidos pela 

Softex e o baixo custo de implantação do MPS.BR motivaram as empresas de 

software a adotarem inicialmente este modelo. Estes fatores foram identificados por 

meio da ocorrência dos códigos apresentados na Figura 14, onde o código “Adoção 

inicial ao modelo MPS.BR” pode ocorrer com a presença dos códigos “Fomento para 

implantação do MPS nos níveis iniciais de maturidade” e “Baixo custo de implantação 

do MPS.BR”. Ainda na Figura 14 foram encontradas seis citações que fundamentaram 

os memos “Incentivos oferecidos pela Softex para adoção do MPS.BR” e “Baixo custo 

de implantação do MPS.BR”. Além disso, as respostas da questão E22 (APÊNDICE 

B) informaram que o incentivo financeiro oferecido pela Softex somente nos níveis 

iniciais de implantação e avaliação do modelo nacional influencia de forma positiva 

(RM =1,30) a migração do MPS.BR para o CMMI. Dessa forma, a influência do fator 

F18 (Fomento para a implantação do MPS.BR) ocorreu apenas nas migrações para 

os níveis de maturidade 3, 4 e 5 do CMMI, onde não há a presença de incentivos 

financeiros nos níveis compatíveis do MPS.BR. 
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Figura 14 - Motivadores que influenciaram a adoção inicial do MPS.BR. 

 

Os entrevistados reconheceram que os clientes passaram a exigir a certificação 

das organizações de software no CMMI devido ao alcance do modelo no exterior. A 

Figura 15 apresenta cinco citações que fundamentam o código “Reconhecimento do 

CMMI no exterior”, que causa a ocorrência do código “Exigência da certificação no 

CMMI pelos clientes internacionais e nacionais”. Dessa forma, foi possível identificar 

a influência do fator F14 (Exigência do cliente) no processo de migração para o CMMI. 

Nas citações ligadas ao código “Exigência da certificação no CMMI pelos clientes 

internacionais e nacionais” é possível identificar um relato sobre o aumento de clientes 

privados e públicos devido à avaliação no CMMI. É importante ressaltar que entidades 

públicas, em licitações de serviços de software, não podem exigir avaliação de 

qualidade de processo de software, a exemplo de CMMI ou MPS.BR (TCU, 2010), no 

entanto, é possível incluir todos os resultados esperados definidos pela norma 

ISO/IEC 15504 ou pelos modelos na especificação técnica dos serviços a serem 

realizados. Os resultados esperados caracterizariam um nível de capacidade de 

processo de software que refletiriam as escolhas estratégicas da organização no 

processo de software e a real capacidade de avaliar tecnicamente os artefatos e 

produtos entregues (TCU, 2010). 



74 

 

Figura 15 - Reconhecimento do CMMI no exterior. 

 

 Segundo os entrevistados, as empresas que realizaram a migração possuíam 

projetos nacionais de médio e grande, sendo os projetos medianos, a maioria (Figura 

16). As empresas possuíam também projetos internacionais de pequeno, médio e 

grande porte, com maior número de projetos de grande porte. As empresas 

visualizavam na migração uma possibilidade de aumentar a quantidade de projetos 

de grande porte executados. 

Figura 16 - Porte dos projetos nacionais e internacionais das empresas que 
realizaram a migração do modelo MPS.BR para o CMMI. 
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A avaliação das respostas das questões E12 a E23 (APÊNDICE E) verificou a 

influência positiva ou negativa dos fatores envolvidos no processo de migração. A 

influência de cada fator (Quadro 23) foi analisada temporalmente, considerando os 

períodos de implantação, avaliação e execução do MPS.BR na organização antes da 

migração para o CMMI. Na avaliação estatística, a escala qualitativa foi substituída 

por valores quantitativos: 1 (Positivo) e 2 (Negativo). 

Na questão E12, nove entrevistados informaram que a estratégia de 

implantação do MPS.BR não influenciou no processo de migração e apenas um 

entrevistado informou que houve influência. Além disso, foi possível identificar uma 

correlação, com nível de significância de 0,697, entre as respostas da questão E12 da 

entrevista e a questão Q32 do questionário, pois ambas apontaram que o fator F1 

(Estratégia de implantação do MPS) e a propriedade PL1 (Verificar e adequar o 

processo de melhoria a realidade da organização) não influenciaram no processo de 

migração. 

As respostas da questão E13 apontaram que os objetivos do modelo MPS.BR 

estavam em consonância com os interesses da organização e pode-se verificar que o 

fator F2 (Conciliação dos objetivos do modelo com os interesses da organização) não 

influenciou no processo de migração, pois foi avaliado como ponto positivo do modelo 

MPS.BR. Além disso, foi encontrada uma correlação entre as repostas da questão 

E13 da entrevista e a questão Q32 do questionário, o que reforçou o posicionamento 

dos entrevistados. 

A competência dos membros da organização de software na implantação e 

execução dos processos estabelecidos pelo MPS.BR foi avaliada positivamente por 

todos participantes na questão E14. As respostas das questões Q25 e Q34 do 

questionário também encontravam-se alinhadas ao posicionamento da questão E14 

da entrevista. A questão Q25 mostrou que os entrevistados concordavam que o 

modelo MPS.BR aumentou a competência da equipe de engenharia de software, e a 

questão Q34 apontou que são oferecidos treinamentos para o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para a implementação do MPS.BR. Dessa forma, a 

competência dos membros da organização de software na implantação da melhoria 

no processo de software, previsto no fator F3, não influenciou no processo de 

migração para o CMMI. 

A questão E15 analisou a influência do fator F4 (Respeito da consultoria pela 

organização de software) no processo de migração, mas nenhum entrevistado relatou 
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problemas quanto ao relacionamento da equipe organizacional com a consultoria 

especializada do MPS.BR. Desse modo, considerou-se que o fator F4 não influenciou 

no processo de migração.  

Na questão E16 os entrevistados apontaram que os membros da organização 

estavam motivados e satisfeitos com a adoção do MPS.BR, pois foi observada uma 

correlação entre a motivação e a concordância dos membros da equipe na 

implantação do MPS.BR (Q18) com os treinamentos oferecidos para a implantação 

do MPS.BR (Q34). Por isso, estabeleceu-se que os fatores F5 (Motivação e satisfação 

dos membros da organização) e F9 (Nível de comprometimento da equipe) não foram 

influenciadores no processo de migração das organizações de software. 

Na questão E17 os entrevistados avaliaram negativamente o nível de 

internacionalização do MPS.BR.  O ranking médio das respostas obteve o valor de 

1,9, o qual apresenta forte tendência negativa. Além disso, os resultados das questões 

Q15, Q16 e Q17 do questionário também mostraram que o modelo MPS.BR não 

possuía o nível de internacionalização desejado pelas organizações para que 

pudessem expandir o mercado e aumentar as oportunidades de negócio no exterior. 

Os respondentes indicaram de forma positiva na questão E18 que as empresas 

tinham a necessidade de internacionalização, pois foi possível identificar uma 

correlação entre esta questão e a questão Q17 do questionário, com nível de 

significância de 0,667. Na questão Q17 os participantes confirmaram que a 

organização migrou para o CMMI com o objetivo de aumentar as oportunidades de 

negócio no Brasil, mas principalmente no exterior. Ainda, as respostas da questão 

Q19 do questionário também apresentaram correlação significante (0,608) com os 

resultados da questão E18, onde os entrevistados informaram que alguns clientes 

exigiam a certificação da empresa de software no CMMI, pois o modelo é reconhecido 

no exterior.  

A Figura 17 expõe a associação causal entre os códigos “Necessidade de 

Internacionalização da organização” (15 citações) e “Internacionalização da 

Organização”, que identificaram a influência do fator F16 (Internacionalização da 

organização) no processo de migração para o CMMI.  Ainda na Figura 17, observa-se 

o código “Migração da certificação do modelo MPS.BR para o CMMI” que representa 

o processo de migração do MPS.BR para o CMMI e que ocorre devido a presença 

dos códigos “Níveis de internacionalização do MPS.BR”, “Marketing internacional da 

organização”, “Internacionalização da organização”, “Exigência de certificação do 
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CMMI”, “Reconhecimento do modelo CMMI” e “Investimento em níveis mais altos do 

MPS.BR é equivalente ao CMMI”. Dessa forma, é possível apontar a influência na 

migração do fator F17 (Reconhecimento do modelo CMMI no exterior). Também foi 

possível verificar que o fator F14, representado pelo código “Exigência dos clientes 

internacionais e nacionais na certificação no CMMI” influenciou no processo de 

Internacionalização da organização. 

Figura 17 - Codificação do processo de migração do MPS.BR para o CMMI. 

 

A correlação apresentada entre as respostas das questões E18 da entrevista, 

Q17 e Q19 do questionário e o código “Exigência dos clientes internacionais e 

nacionais na certificação no CMMI” confirmaram a teoria TR2, pois foi possível 

observar que as empresas passaram a visar oportunidades no mercado externo, o 

que exige a certificação no modelo CMMI (TR2). 

O fator F10 aborda as disputas políticas dentro da organização como 

influenciadoras do processo de migração (F10), no entanto, as respostas obtidas da 

questão E19 negaram a ocorrência desta relação (RM =1,70).  

Outro tema considerado na entrevista foi a quantidade de processos presentes 

em cada nível de maturidade do MPS.BR, que não foi aprovada por metade dos 

participantes na questão E23. Os entrevistados informaram que a gerência de portfólio 

não está adequada ao nível F do MPS.BR.  

Na questão E24 foi informado que os objetivos das organizações eram alcançar 

a internacionalização (F16), adaptar o produto de software ao marketing internacional 
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(PI6), otimizar a monitoria e controlar os processos da organização (F7) por meio da 

avaliação dos seus processos no CMMI.  

A Figura 18 mostra parte das 15 citações que serviram de base ao código 

“Necessidade de Internacionalização da organização”. Foi possível identificar nas 

citações um relato sobre maior reconhecimento internacional da unidade 

organizacional avaliada no CMMI, o que reforçou a influência dos fatores F16 

(Internacionalização da organização) e F17 (Reconhecimento do modelo CMMI no 

exterior), também codificados na Figura 18, no processo de migração. 

Figura 18 - Códigos gerados na análise sobre a influência da Internacionalização na 
migração. 

 

Nas respostas da questão E26 os entrevistados relataram que os processos 

implantados e avaliados pelo CMMI demandaram maior investimento financeiro e que 

as organizações também passaram a consumir mais recursos na execução dos 

processos no período de pós-implantação. O aumento no investimento acorreu 

principalmente em empresas que foram avaliadas somente nos níveis iniciais do 

MPS.BR. No entanto, um participante relatou que na migração realizada de um nível 

intermediário do MPS.BR (Nível C) para o nível 3 ou 4 do CMMI, os gastos foram 

equânimes para os dois modelos. Além disso, os participantes registraram 

anteriormente na questão Q20 do questionário que os investimentos nos níveis mais 

altos de maturidade no MPS.BR e no CMMI são equivalentes. 

Os entrevistados informaram na questão E28 que a quantidade de projetos 

nacionais aumentou após a migração para o CMMI. No entanto, a questão E31 
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apontou que a quantidade de projetos internacionais não aumentou 

consideravelmente após a adoção do modelo internacional. As repostas também 

reforçaram que após a certificação no CMMI as empresas obtiveram novos projetos 

nacionais e internacionais, pois eram consideradas mais maduras na execução de 

seus processos. Por isso, a certificação era exigida pelos clientes (F14) para atestar 

a maturidade na execução dos processos. 

Nas respostas da entrevista não foram encontrados registros para a avaliação 

da teoria TR3 que lançou a possibilidade de migração para o CMMI após o 

crescimento do faturamento e do número de funcionários das empresas. Mas, houve 

confirmação parcial da teoria TR4, pois as empresas buscaram a migração para o 

CMMI com o objetivo de atender suas necessidades estratégicas, mesmo quando 

suas necessidades operacionais e técnicas eram supridas satisfatoriamente pelo 

modelo MPS.BR. 

Como resposta à questão de pesquisa RQ3 (Quadro 15), as evidências 

observadas na entrevista confirmaram forte influência dos fatores Exigência do cliente 

(F14), Internacionalização da organização (F16) e Reconhecimento do modelo CMMI 

no exterior (F17) na migração. O fomento na implantação do MPS.BR somente em 

níveis iniciais de maturidade (F18) e a otimização da monitoria e controle dos 

processos implantados (F7) contribuíram moderadamente na migração para o CMMI. 

Além disso, não apresentaram influência na migração para o CMMI os seguintes 

fatores: Estratégia de implantação da melhoria do processo de software (F1), 

Conciliação de interesses da organização (F2), Competência dos membros da 

organização de software (F3), Respeito da consultoria pela organização de software 

(F4), Motivação e satisfação dos membros da organização (F5), Metodologia formal 

da implantação (F6), Falta de competência da consultoria especializada (F8), Nível de 

comprometimento da equipe (F9), disputas políticas dentro as organização avaliada 

pelo MPS.BR (F10). A influência de cada fator na migração do MPS.BR para o CMMI 

foi resumida no Quadro 24. 
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Quadro 24 - Influência dos fatores analisados na pesquisa. 

Id Fatores Influenciaram na 
migração 

Não influenciaram 
na migração 

F14 Exigência do cliente ●  

F16 Internacionalização da organização. ●  

F17 Reconhecimento do CMMI no exterior. ●  

F18 Fomento na implantação do MPS.BR. ●  

F7 Monitorar e controlar os processos. ●  

F1 Estratégia de implantação de SPI.  ● 

F2  Conciliação com os interesses da 
organização. 

 ● 

F3  Competência dos membros da 
organização. 

 ● 

F4 Respeito da consultoria.  ● 

F5 Motivação e satisfação dos membros da 
organização. 

 ● 

F6  Metodologia formal da implantação do 
modelo. 

 ● 

F8 Falta de competência da consultoria 
especializada 

 ● 

F9 Nível de comprometimento da equipe.  ● 

F10 Disputas política dentro da organização.  ● 

 

4.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou os resultados da pesquisa, obtidos por meio de 

cruzamento de dados das listas de avaliação das empresas no MPS.BR e CMMI, 

revisão da literatura e pesquisa de campo, os quais se resumem a seguir: 

 Sete empresas que realizaram a migração para o CMMI participaram da 

pesquisa, sendo representadas por um total de 12 pessoas; 

 O questionário identificou o perfil das empresas, bem como as principais 

características dos participantes e evidenciou a influência de alguns fatores no 

processo de migração, como, por exemplo, a necessidade de 

internacionalização da organização e reconhecimento do CMMI no exterior; 
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 Na entrevista identificou-se a influência dos fatores: Exigência do cliente (F14), 

Internacionalização da organização (F16), Reconhecimento do modelo CMMI 

no exterior (F17) no processo de migração. Apresentaram influência moderada 

os fatores: Fomento na implantação do MPS.BR somente em níveis iniciais de 

maturidade (F18) e otimização da monitoria e controle dos processos da 

organização (F7). Os fatores ligados aos aspectos técnicos da equipe, políticos 

da organização e da implantação do modelo não foram apontados como 

motivadores da migração. 

  



82 

 

5 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresenta as considerações finais da pesquisa e suas principais 

contribuições, bem como apresenta sugestões de trabalhos futuros. 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo concluiu que o modelo MPS.BR é capaz de atender e se adequar às 

necessidades das empresas de software do mercado nacional. No entanto, a maioria 

das organizações pretendia expandir seus produtos ou serviços para o mercado 

externo, e também aumentar o número de clientes nacionais, mas os mesmos exigiam 

a avaliação de seus processos no CMMI. Por isso, foram encontradas evidências da 

migração da avaliação dos níveis iniciais de maturidade do MPS.BR para os níveis 

equivalentes ou mais altos de maturidade do CMMI, principalmente nas empresas de 

médio porte e que possuíam uma equipe técnica capacitada para execução dos 

processos exigidos pelo MPS.BR. 

Fatores como a exigência dos clientes nacionais e internacionais, o 

reconhecimento internacional do CMMI, a internacionalização da organização e o 

marketing dos produtos e serviços foram os principais motivadores da migração. O 

fomento na implantação do MPS.BR somente em níveis iniciais de maturidade e a 

otimização da monitoria e controle dos processos implantados contribuíram 

moderadamente na migração para o CMMI. Os fatores relacionados a aspectos 

técnicos da equipe, políticos da organização e da implantação do modelo não foram 

apontados como motivadores da migração. Além disso, ficou evidente a competência 

das equipes de implementação e avaliação do modelo MPS.BR que demonstra uma 

boa capacidade operacional de expansão do modelo. 

No entanto, é importante ressaltar que podem existir outros fatores que 

influenciaram no processo de migração além dos identificados, pois a ausência de 

registro para alguns fatores pode ter ocorrido devido a problemas relacionados à 

técnica de coleta de dados ou ao contexto organizacional dos participantes. 
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5.2 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

Os métodos e instrumentos definidos, bem como os fatores influenciadores da 

migração identificados por esta pesquisa poderão ser utilizados pela Softex na 

avaliação anual do modelo (iMPS) aplicada em todas empresas avaliadas no 

MPS.BR. Com base nos índices coletados, o órgão poderá estabelecer um conjunto 

de políticas de continuidade, com o objetivo de manter as organizações avaliadas 

associadas ao programa. A pesquisa contribuiu também para reduzir a lacuna 

existente na literatura acerca da investigação dos fatores críticos de sucesso na 

melhoria do processo de software definida pelo modelo MPS.BR sobre a perspectiva 

de implantação e avaliação do modelo, e, principalmente, da sua continuidade. 

5.3 TRABALHOS FUTUROS 

No estágio atual do trabalho é possível complementá-lo com a realização da 

análise da migração do MPS.BR para outros modelos e normas de melhoria no 

processo de software adotados por empresas de software no Brasil. Além disso, 

ampliar a realização das entrevistas, em parceria com a Softex, para alcançar um 

número maior de empresas e diversificar mais o perfil dos participantes, o que 

aumentará a confiabilidade estatística dos resultados. Propõe-se ainda, para trabalhos 

futuros, a realização de uma revisão sistemática criteriosa, com o objetivo de mapear 

e identificar na literatura os fatores críticos de sucesso envolvidos na implementação, 

avaliação e continuidade do modelo MPS.BR. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Questionário aplicado junto às empresas que realizaram a migração. 

 

Aplicação de Questionário 

 

Sobre o questionário 

O objetivo da pesquisa é identificar os fatores que influenciam as organizações 

a migrarem do modelo de melhoria de processo de software brasileiro MPS para o 

CMMI, através da aplicação de questionário nas Empresas de Software sediadas no 

Brasil e certificadas no modelo MPS. 

 

Quanto a finalidade 

Os dados coletados no questionário desta pesquisa serão utilizados na 

dissertação e publicação de artigos com caráter acadêmico do Mestrado em 

Informática da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

Confidencialidade 

A execução da pesquisa nas organizações será condicionada a autorização 

mediante assinatura do Termo de Autorização e Comprometimento com a Pesquisa 

(Apêndice C) que envolverá a empresa e a equipe de pesquisadores. O termo firmará 

as regras de veiculação das informações coletadas e a garantia do anonimato das 

entidades envolvidas.  

Garantir-se-á que os dados serão publicados de forma anônima dos sujeitos 

da pesquisa. As informações não poderão ser utilizadas para prejudicar, enganar ou 

para invadir a privacidade de cada sujeito. Cada participante terá que consentir com 

a publicação das informações do trabalho de pesquisa.  

 

Envolvidos na pesquisa 

Mestrando: Rhavy Maia Guedes. 

Orientador: Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos. 

 

Agradecemos antecipadamente sua participação 
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Questionário 

 

I. Identificação do participante 

A primeira parte do questionário tem como objetivo caracterizar o participante 

da pesquisa. 

Adaptado de Almeida (2011) e Montoni (2010) 

 

1. Nome ou Anônimo: (O entrevistado pode optar por responder o questionário 

anonimamente. Dessa forma, não precisa informar o nome. O campo não é 

obrigatório.) 

2. E-mail: (E-mail para contato) 

3. Grau de Escolaridade: 

a. 2º. Grau  

b. Superior Incompleto  

c. Superior Completo  

d. Especialização  

e. Mestrado  

f. Doutorado 

4. Experiência com Qualidade de Software: 

a. Nenhuma 

b. até 3 anos 

c. de 3 a 6 anos 

d. de 6 a 9 anos 

e. Acima de 9 anos 

5. Em quantos projetos trabalhou como Gerente: (Abrange as atividades de 

Gerente de Projeto, Líder de Projeto ou Equipe) 

a. Nenhum  

b. 1 ou 2  

c. 3 ou 4  

d. 5 ou mais 

6. Experiência com Gerência de Projetos: 

a. Nenhuma  

b. até 3 anos  

c. de 3 a 6 anos  
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d. de 6 a 9 anos 

e. Acima de 9 anos 

7. Cargo/Função: (Informar o mais próximo do cargo/função exercido na 

organização) 

a. Desenvolvedor (Desenvolvedores, Analistas de Negócio, Diretor Técnico) 

b. Gerente (Gerente de Projeto, Líder de Projeto) 

c. Gerente Sênior (Diretor, Gerente Sênior) 

8. Quantidade de participações como membro da equipe organizacional na 

implantação de processos do MPS: (Neste caso conta-se o número de 

participações como membro de uma empresa que já implantou e certificou o 

modelo MPS) 

a. Nenhuma  

b. 1 ou 2  

c. 3 ou 4  

d. 5 ou mais 

9. Quantidade de participações como membro da equipe organizacional na 

implantação de processos do CMMI: (Neste caso conta-se o número de 

participações como membro de uma empresa que já implantou e certificou o 

modelo CMMI) 

a. Nenhuma  

b. 1 ou 2  

c. 3 ou 4  

d. 5 ou mais 

 

II. Identificação da organização 

Preencha as próximas questões levando em consideração a unidade 

organizacional a qual você pertence. 

10. Origem da organização: (Local onde se encontra a matriz da organização.) 

a. Brasileira 

b. Estrangeira: 

11. Natureza da unidade organizacional avaliado pelo MPS.BR: (Unidade 

organizacional do entrevistado) 

a. Matriz  

b. Filial 
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12. Região onde se encontra a unidade organizacional avaliada pelo MPS.BR do 

entrevistado: (Região geográfica onde se encontra a unidade organizacional do 

entrevistado.) 

a. Sul 

b. Sudeste 

c. Norte 

d. Nordeste 

e. Centro-Oeste 

13. Quantidade de Funcionários da unidade organizacional do entrevistado avaliado 

pelo MPS.BR: 

a. Micro: até 9 funcionários 

b. Pequena: de 10 a 49 funcionários 

c. Média: de 50 a 99 funcionários 

d. Grande: mais de 100 funcionários 

14. Área de atuação da unidade organizacional (Ex: Desenvolvimento de software 

para telecomunicações, Sistema para administração de negócio): 

 

III. Identificação do contexto organizacional 

Adaptado de Goldenson (1995) 

 

15. A organização pretende expandir o mercado para outros países? 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

16. A organização implantou simultaneamente o MPS e o CMMI com o objetivo de 

aumentar as oportunidades de negócio dentro e fora do Brasil. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 
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17. A organização migrou do MPS para o CMMI com o objetivo de aumentar as 

oportunidades de negócio dentro e fora do Brasil. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

18. Houve discordâncias na escolha do MPS para a implantação da melhoria de 

processo de software na organização. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

19. Alguns clientes da organização exigem que o processo de melhoria de software 

seja certificado através do CMMI, pois é reconhecido no exterior. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

20. A organização considera que o investimento em níveis mais altos do MPS é 

equivalente ao CMMI, por isso opta pelo modelo internacional. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

21. A mudança no modelo de gerência dos processos da organização influenciou 

na migração do MPS para o CMMI. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 
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e. Concordo fortemente 

22. A mudança dos gestores da organização influenciou na migração do MPS para 

o CMMI. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

23. A mudança para o CMMI foi influenciada pela diminuição da demanda pelos 

produtos ou serviços da organização. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

24. A rotatividade entre a equipe técnica capacitada no modelo MPS influenciou na 

mudança para o CMMI. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

 

IV. Identificação dos problemas relacionados ao modelo MPS que levam a 

migração 

Os problemas identificados antes da certificação no CMMI. 

Adaptado de Dyba (2003) 

 

 

 

Desempenho Organizacional 

25. O trabalho de melhoria do processo de software baseado no modelo MPS 

aumentou substancialmente a competência da equipe em engenharia de 

software. 
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a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

26. O trabalho de implantação e execução do modelo MPS melhorou o desempenho 

global da organização. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

27. Durante a vigência do certificado do modelo MPS, os custos com o 

desenvolvimento de software reduziram consideravelmente. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

28. Durante a vigência do certificado do modelo MPS, o tempo do ciclo de 

desenvolvimento de software reduziu consideravelmente. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

 

29. Durante a vigência do certificado do modelo MPS, aumentou consideravelmente 

a satisfação dos clientes. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 
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Orientação de negócio 

30. Foram estabelecidas metas claras para as atividades de melhoria do processo 

de software pelo MPS na organização. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

31. Há um amplo entendimento dos objetivos e políticas da melhoria do processo de 

software sugeridas pelo MPS. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

32. Os objetivos de implantação do modelo MPS estão estreitamente relacionados 

com os objetivos de negócio da organização. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

 

33. A organização tem um bom entendimento entre metas de curto prazo e metas 

longo prazo estabelecidos pelo modelo MPS. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 
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Modelo 

34. É oferecido treinamento para desenvolver as habilidades e conhecimentos 

necessários para realizar a implementação do MPS. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 

35. Os benefícios do modelo MPS são disseminados entre todos envolvidos no 

processo de implantação da organização. 

a. Discordo fortemente 

b. Discordo 

c. Neutro 

d. Concordo 

e. Concordo fortemente 
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APÊNDICE B - Entrevista aplicada junto às empresas que realizaram a migração. 

Roteiro da Entrevista 

 

Objetivos 

● Aprofundar a investigação acerca da migração das empresas brasileiras de 

software certificadas no modelo de melhoria no processo de software MPS para 

o CMMI. 

● Adquirir os conhecimentos práticos dos envolvidos na implantação e 

certificação dos modelos MPS com posterior certificação no CMMI. 

 

Fase I – Dados do entrevistado. 

1. Nome do entrevistado? 

2. E-mail do entrevistado? 

3. Trabalhou no processo de implantação de algum modelo? Qual(is)? 

4. Qual o cargo/função que você exercia: 

Quadro B.1 – Cargo Função. 

Questão Período Cargo/Função 

5. 
Durante o período da Avaliação do 
MPS? 

 

6. 
Durante o processo de Migração para 
o CMMI? 

 

7. Atualmente?  

 

 

Fase II – Do Processo de Melhoria e do modelo MPS. 

8. Qual sua visão sobre a melhoria do processo de software (Software Process 

Improvement - SPI)? 
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9. Qual sua visão sobre os modelos de melhoria do processo de software MPS e 

CMMI? 

10. Qual a motivação da organização na adoção inicial do MPS? 

 

Fase III - Dos fatores que influenciam na migração do MPS para o CMMI 

11. Os fatores listados na Tabela B.2 influenciaram de modo positivo ou negativo para 

a migração do MPS para o CMMI? Considere que os fatores devem ser avaliados no 

período do processo de implantação, avaliação, execução e aderência do MPS na 

organização. 

 Quadro B.2 – Fatores que influenciam na migração do MPS para o 
CMMI. 

Questão Fator Influenciou na 
migração? 

Relato 

Positivo Negativo 

12. 
Estratégia de implantação do 
MPS. 

   

13. 
Conciliação de interesses da 
organização com os objetivos do 
MPS. 

   

14. 

Competência dos membros da 
organização de software na 
adoção e execução do 
processos estabelecidos pelo 
modelo. 

   

15. 
Respeito da consultoria do MPS 
pela organização de software. 

   

16. 
Motivação e satisfação dos 
membros da organização na 
adoção do MPS. 

   

17. 
Nível de internacionalização do 
MPS. 
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 Quadro B.2 – Fatores que influenciam na migração do MPS para o 
CMMI. 

Questão Fator Influenciou na 
migração? 

Relato 

Positivo Negativo 

18. 
Necessidade de 
internacionalização da 
organização. 

   

19. 
Disputas políticas dentro da 
organização. 

   

20. 
Metodologia formal da 
implantação do MPS. 

   

21. 
Falta de competência da 
consultoria especializada do 
MPS. 

   

22. 
Fomento para implantação do 
MPS nos níveis iniciais de 
maturidade. 

   

23. 
Quantidade de processo 
definidos pelo modelo MPS. 

   

(Continuação) 

 

Fase IV – Da migração para o CMMI 

24. Quais os objetivos da organização quando adotou o CMMI? 

25. Com a migração da certificação do MPS para o CMMI a organização necessitou 
de mais colaboradores especializados? 

26. Com a migração da certificação do MPS para o CMMI a organização passou a 
consumir mais recursos financeiros? 

27. A organização pretendia expandir suas atividade para o mercado internacional que 
exigia a certificação no CMMI? 

28. A adoção do CMMI influenciou no aumento de projetos nacionais? 

29. Qual o porte de grande parte dos novos projetos nacionais? 

Porte: (    )Pequeno, (    )Médio, (    )Grande 
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Métricas: Custo, Esforço aplicados na gestão de projetos, no desenvolvimento e manutenção. 

30. Quais os motivos relacionados ao CMMI influenciaram na obtenção de novos 

projetos nacionais? 

31. A adoção do CMMI influenciou no aumento de projetos internacionais? 

32. Qual o porte de grande parte dos projetos internacionais? 

Porte: (    )Pequeno, (    )Médio, (    )Grande 

Métricas: Custo, Esforço aplicados na gestão de projetos, no desenvolvimento e manutenção. 

33. Quais os motivos relacionados ao CMMI influenciaram na obtenção de novos 

projetos internacionais? 

  

Fase V – FINAL  

34. Deseja complementar alguma resposta? 

35. Autorização de uso dos dados fornecidos na entrevista na pesquisa. 

 

AGRADECIMENTOS 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado aos 

participantes da pesquisa de Campo aplicada junto as Empresa. 

Termo do Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

 Esta pesquisa busca informações acerca do processo de migração das 

organização certificadas no modelo brasileiro de Melhoria no Processo de Software 

MPS para o CMMI, e vem sendo desenvolvida por Rhavy Maia Guedes, aluno do 

Mestrado Acadêmico em Informática da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), sob a orientação do professor doutor Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos 

– UFPE. 

Objetivo do estudo 

Identificar os fatores que influenciam as organizações a migrarem do modelo de 

melhoria de processo de software brasileiro MPS para o CMMI.  

Esclarecimentos 

 Sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 

pelo Pesquisador. Caso decida, poderá desistir a qualquer momento do mesmo, 

independente do motivo, não haverá prejuízo a sua pessoa.  

O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 

informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com o pesquisadores através dos 

endereços eletrônicos. O pesquisador estará a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. 

Data: ______/______/______ 

 

______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
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APÊNDICE D - Revisão Assistemática da Literatura. 

Nesta seção são apresentados os trabalhos filtrados da revisão assistemática 

da literatura. São relacionados no Quadro D.1 os 19 trabalhos foram extraídos de 

jornais, simpósios, conferências e workshops realizados no Brasil e em outros países.  

Quadro D.1 – Lista dos trabalhos filtrados da revisão assistemática. 

Autor Ano Título Contexto da 
pesquisa 

Dennis R. Goldenson; 
James D. Herbsleb 

1995 After The Appraisal - A Systematic 
Survey Of Process Improvement, Its  
Benefits,  And  Factors  That  
Influence  Success 

Internacional 

Tore Dyba 2000 An Instrument for Measuring the 
Key Factors of Success in Software 
Process Improvement 

Internacional 

Tracy Hall; Austen Rainer; 
Nathan Baddoo 

2002 Implementing Software Process 
Improvement: An Empirical Study 

Internacional 

Austen Rainer; Tracy Hall 2003 Key success factors for 
implementing software process 
improvement: a maturity-based 
analysis 

Internacional 

Denia Kuhn Resende; 
Ana Regina Cavalcanti da 
Rocha 

2009 Implementação do MPS.BR Nível F 
e CMMI-DEV Nível 2 na Red & 
White IT Solutions 

Nacional 

Ana Regina Rocha, 
Andrés Rubinstein, Ana 
Liddy Magalhães, Anne 
Elise Katsurayama, Arley 
Duque, Carlos Barbieri 
Palestino, Crhistian 
Souza, Cristina Cerdeiral, 
Leandro Teixeira, Nelson 
Serranegra de Paiva, 
Leonardo Barros 

2009 Avaliação Conjunta CMMI Nível 3 e 
MPS Nível C: Lições Aprendidas e 
Recomendações 

Nacional 

Gleison Santos; Marcos 
Kalinowski; Ana Regina 
Rocha; Guilherme Horta 
Travassos; Kival Chaves 
Weber; José Antonio 
Antonioni 

2010 MPS.BR: A Tale of Software 
Process Improvement and 
Performance Results in the Brazilian 
Software Industry 

Nacional 

Austen Rainer; Tracy Hall 2003 A quantitative and qualitative 
analysis of factors affecting software 
processes 

Internacional 

Alfonso Fuggetta 2000 Software process: A Roadmap Internacional 
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Quadro D.1 – Lista dos trabalhos filtrados da revisão assistemática. 

Autor Ano Título Contexto da 
pesquisa 

Michael Unterkalmsteiner, 
A.K.M. Moinul Islam, 
Chow Kian Cheng, 
Rahadian Bayu Permadi, 
Robert Feldt 

2012 Evaluation and Measurement of 
Software Process Improvement: A 
Systematic Review 

Internacional 

Mark Staples, Mahmood 
Niazi 

2007 Systematic Review of 
Organizational Motivations for 
Adopting CMM-based SPI 

Internacional 

Nathan Baddoo, Tracy 
Hall 

2011 Motivators of Software Process 
Improvement - an analysis of 
practitioners views 

Internacional 

Dirk Stelzer, Werner 
Mellis 

1999 Success Factors of Organizational 
Change in Software Process 
Improvement 

Internacional 

Tore Dyba 2005 An Empirical Investigation of the 
Key Factors for Success in Software 
Process Improvement 

Internacional 

Ana Regina Rocha, 
Mariano Montoni 

2005 Dificuldades e Fatores de Sucesso 
na Implementação de Processos de 
Software Utilizando o MR-MPS e o 
CMMI 

Nacional 

Tore Dyba 2003 Factors of software process 
improvment Success in Small and 
Large Organizations: An empirical 
study in the Scandinavian context 

Internacional 

Carlos Diego Andrade 
Almeida 

2011 A continuidade da execução dos 
processos de software em 
empresas avaliadas no MPS.BR: 
Um estudo utilizando Grounded 
Theory  

Nacional 

Mariano Montoni 2010 Uma Investigação Sobre os Fatores 
Críticos de Sucesso em Iniciativas 
de Melhoria de Processos de 
Software 

Nacional 

Dennis R. Goldenson, 
James D. Herbsleb 

 After The Appraisal - A Systematic 
Survey Of Process Improvement, Its  
Benefits,  And  Factors  That  
Influence  Success 

Internacional 

Fabiana Freitas Mendes, 
Juliano Lopes de Oliveira, 
Patrícia Gomes, 
Fernandes, Adriana 
Silveira de Souza 

2010 Análise de Riscos na Implantação 
de Melhorias de Processos de 
Software 

Nacional 
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Quadro D.1 – Lista dos trabalhos filtrados da revisão assistemática. 

Autor Ano Título Contexto da 
pesquisa 

Fabiana Freitas Mendes, 
Patrícia Gomes 
Fernandes, Juliano Lopes 
de Oliveira, Caroline da 
Cunha Mota, Maria Dalva 
Sobral Martins, 
Rosângela da Silva 
Nunes 

2010 Análise de Ferramentas para Apoio 
à Gerência de Projetos e Gerência 
de Requisitos de Software 

Nacional 

Austen Rainer e Tracy 
Hall 

2002 Key success factors for 
implementing software process 
improvement: a maturity-based 
analysis 

Internacional 

Tore Dyba 2000 An Instrument for Measuring the 
Key Factors of Success in Software 
Process Improvement 

Internacional 

Guilherme Horta 
Travassos 

2012 iMPS 2011: Resultados de 
Desempenho das Empresas que 
Adotaram o Modelo MPS de 2008 a 
2011 

Nacional 

Guilherme Horta 
Travassos e Marcos 
Kalinowski. 

2013 iMPS 2012: Evidências sobre o 
desempenho das empresas que 
adotaram o modelo MPS-SW desde 
2008 

Nacional 

Mahmood Niazi, David 
Wilson e Didar Zowghi 

2003 A maturity model for the 
implementation of software process 
improvement: an empirical study 

Internacional 

Khaled El Emam, 
Pierfrancesco Fusaro e 
Bob Smith 

1999 Success Factors and Barriers for 
Software Process 

Internacional 
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APÊNDICE E - Mapeamento do relacionamento entre as questões da entrevista e 

questionário 

O Quadro E.1 mostra a correlação entre as perguntas aplicadas na entrevista 

e no questionário. A correlação foi inserida para analisar de forma mais precisa o 

posicionamento dos participantes e remover possíveis distorções em suas opiniões. 

Além disso, a correlação das respostas foi medida através dos métodos estatísticos 

de Spearman e Qui-Quadrado. Os resultados da correlação estatística foram 

discutidos na seção 4.4.2. 

Quadro E.1 – Mapa de correlação entre as questões da entrevista e do questionário. 

ID Entrevista Questionário - 
Relacionamento 

Fator 

Forte Fraco 

E12 Estratégia de implantação do MPS. - Q32 F1 

E13 Conciliação de interesses da organização com os 
objetivos do MPS. 

Q32 Q18, 
Q33 

F2 

E14 Competência dos membros da organização de 
software na adoção e execução do processos 
estabelecidos pelo modelo. 

Q25, Q34 - F3 

E15 Respeito da consultoria do MPS pela organização de 
software. 

- - F4 

E16 Motivação e satisfação dos membros da organização 
na adoção do MPS. 

Q34 Q18, 
Q24 

F5, F18 

E17 Nível de internacionalização do MPS. Q15, Q16, 
Q17 

- F14, F17 

E18 Necessidade de internacionalização da organização. Q19, Q17, 
Q19 

- F14, F15, 
F16, F13 

E19 Disputas políticas dentro da organização. Q18, Q22 Q21 F10 

E20 Metodologia formal da implantação do MPS. - - F6, F7 

E21 Falta de competência da consultoria especializada do 
MPS. 

- - F8 

E22 Fomento para implantação do MPS nos níveis iniciais 
de maturidade. 

- - F18 

E23 Quantidade de processo definidos pelo modelo MPS. - - F12 

 


