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RESUMO 

A indústria de software brasileira tem buscado cada vez mais se especializar e 
aumentar sua capacidade competitiva para sobreviver no mercado globalizado. 
Formada por aproximadamente 7800 empresas de software e serviços 
relacionados, segundo pesquisa publicada pela Associação Brasileira das 
Empresas de Software (ABES) em abril de 2007, a indústria de software brasileira 
movimentou 9,09 bilhões de dólares no ano de 2006, representando 0,97% do PIB 
brasileiro naquele ano. Com crescimento anual de mais de 20% nos três anos 
anteriores ao da pesquisa da ABES e ocupando o 13° lugar no ranking mundial do 
mercado software e serviços, as principais dificuldades da indústria de software 
brasileira estão relacionadas ao pequeno porte das empresas e ao baixo nível de 
capacidade dos seus processos. Considerando este contexto, foi desenvolvida 
neste trabalho uma metodologia para implantar programas de Melhoria de 
Processo de Software (MPS) em grupos de empresas desenvolvedoras de 
software. Esta metodologia foi criada com base na abordagem para melhoria de 
processo PRO2PI e busca tratar problemas comuns em iniciativas de MPS e de 
trabalho com grupos de empresas. A validação e avaliação da metodologia 
proposta ocorreu em dois grupos de empresas que almejavam o nível G de 
maturidade no modelo de qualidade de software MPS.BR. Os resultados obtidos 
com estes estudos de caso indicaram que a abordagem é viável e pode ser 
utilizada como referência para realizar trabalhos desta natureza, uma vez que foi 
superada significativamente a média histórica de menos de dez por cento de 
sucesso em iniciativas de MPS em grupos de empresa. 

Palavras-chave: Melhoria de Processo de Software (MPS), Metodologia para MPS 
em Grupos de Empresas, PRO2PI, MPS.BR.  
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ABSTRACT 

The brazilian software industry has searched each time more to specialize and 
increase its competitive capacity to survive in the global market. Formed for 7800 
companies of related software and services, as stated in a published research from 
Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) in april of 2007, the 
brazilian software industry ran 9,09 billion dollars in the year of 2006, representing 
0.97% of the Brazilian PIB in that year. With annual growth of more than 20% in the 
three previous years and occupying 13th place in world-wide ranking of the market 
software and services, the main difficulties of the Brazilian industry of software are 
related to the small size of the companies and to the low level of capacity of its 
processes. Considering this context, a methodology was developed in this work to 
implement programs of Software Process Improvement (SPI) in groups of software 
development companies. This methodology was created on the basis of the 
process  improvement approach PRO2PI, with the objective to search solutions for 
some of the common problems in SPI initiatives and work with software companies 
groups. The validation of the proposed methodology occurred in two groups of 
companies who aimed for G maturity level in the model of quality of software 
MPS.BR. The results of these case studies indicate that the grouping is viable and 
can be used as reference to carry through works of this nature, a time that was 
significantly surpassed the historical average of less than ten percent of success in 
initiatives of MPS in company groups. 

Key-words: Software Process Improvement (SPI), SPI Methodology for Companies 
Groups, PRO2PI, MPS.BR. 
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1 Introdução 

Neste capítulo introdutório é apresentada uma visão geral do trabalho, objetivos, 

metodologia utilizada para sua realização e a estrutura na qual o trabalho está 

descrito.  

1.1 Contextualização e Motivação 

A indústria de software tem utilizado, cada vez mais, a Melhoria de Processo de 

Software para sobrevivência dos seus negócios.  Produzir software com menos 

defeitos, estimar prazos e custos com mais precisão, manter a satisfação dos 

clientes e da equipe são alguns dos desafios comuns no dia a dia das empresas 

desenvolvedoras de software.  

Uma das estratégias adotadas por estas empresas para enfrentar estes 

desafios é a Melhoria de Processo de Software (MPS1). Comumente são utilizados 

nestas abordagens normas e modelos de qualidade consagrados, como por 

exemplo, o modelo Capability Maturity Model Integration(CMMI)[CMMI 2006], as 

normas ISO/IEC 15504[ISO15504 2003] e ISO/IEC 12207[ISO12207 1995] e mais 

recentemente o Modelo para Melhoria do Processo de Software Brasileiro 

(MPS.BR)[Softex 2007]. Entretanto, a quantidade de recursos e o custo para 

implantação de um programa de MPS são altos, e na maioria das vezes inviável 

para empresas de micro e pequeno porte [Santos 2005]. Segundo o Ministério da 

Ciência e Tecnologia [MCT 2005] são consideradas micro as empresas com até 09 

colaboradores, pequenas as empresas que possuem entre 10 e 49 colaboradores, 

médias as empresas que possuem entre 50 e 99 colaboradores e grandes as 

                                            
 
1 A sigla MPS será usada deste ponto em diante em substituição à expressão Melhoria de 
Processos de Software. Na literatura internacional MPS é referenciada em inglês como 
Software Process Improvement (SPI). 
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empresas com mais de 100 colaboradores. Esta classificação é feita com base na 

força de trabalho. 

Nos últimos anos, para viabilizar o acesso à MPS a um custo mais 

acessível, algumas empresas têm buscado a participação em grupos de empresas 

formados com esta finalidade. Por meio destes grupos as empresas rateiam as 

despesas das atividades que podem ser realizadas em grupos, como por exemplo, 

treinamentos e workshops. Além da diminuição dos custos, há também a troca de 

conhecimento e experiências entre as empresas do grupo e aumento da rede de 

relacionamento. Outra vantagem obtida com a formação de grupos de empresas é 

possibilidade de captar recursos de instituições de fomento destinados a 

capacitação da indústria de software. 

Embora esta estratégia seja a princípio uma boa solução para permitir o 

acesso à MPS, ainda é pequeno o número de empresas que participam destes 

grupos. Uma das possíveis justificativas para esta pequena participação das 

empresas é o baixo índice de empresas que conseguem chegar ao fim de um 

programa de MPS com sucesso. Estudos mostram que a grande maioria destas 

iniciativas, cerca de dois terços, falha ou não evolui como esperado [Debou e 

Kuntzmann 2000] [Iversen 2004]. Segundo Santana [Santana 2007], embora o 

campo da engenharia de software seja visto como sendo de natureza 

eminentemente técnica, diversas pesquisas mostram que a maior parte das falhas 

dos programas de MPS é de natureza não técnica, mas sim humana e social. 

Fundamentalmente, pode-se observar que muitos destes problemas estão ligados 

às estratégias de condução dos programas de melhoria.  

Neste sentido, este trabalho teve como proposta o desenvolvimento de uma 

metodologia para implantação da MPS considerando a formação de grupos de 

empresas. A expectativa gerada era de que fossem trabalhadas questões 

referentes à condução da MPS em grupos de empresas que as abordagens 

existentes não tratavam, como por exemplo, orientação para formação do grupo e 

estratégia para condução de trabalhos em grupo. Com isso esperava-se que a 

metodologia proposta fosse mais eficaz do que as adotadas anteriormente, 

aumentando o índice de empresas que conseguem concluir programas de 

melhorias com sucesso. 
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Esta metodologia foi desenvolvida utilizando como referência a abordagem 

Process Capability Profile to Process Improvement (PRO2PI), criado por [Salviano 

2006] para uma melhoria de processo dirigida por perfis de capacidade de 

processo, embora tenha sido influenciada também pelos conceitos existentes no 

modelo IDEAL [Mcfeeley 1996], criado pelo Software Engineering Institute(SEI) 

para implantar o CMMI, e a ISO/IEC 15504-4 [ISO15504-4 2004], criada para ser 

utilizada como guia em processos de melhoria e na determinação da capacidade 

de processos. Estas abordagens são detalhadas no capítulo 2. 

Para validar sua efetividade, a metodologia foi utilizada como referência 

para conduzir dois programas de MPS em grupos de empresas. Estes estudos de 

caso foram realizados com empresas desenvolvedoras de software que possuíam 

como objetivo a melhoria dos seus processos e a avaliação formal como 

mecanismo de avaliação da aderência ao modelo de qualidade utilizado. Para 

estes estudos de caso foi utilizado o modelo MPS.BR, por ser modelo um modelo 

que possui equivalência com o CMMI, sendo este um modelo amplamente 

disseminado na indústria de software. Outro fator que influenciou nesta escolha foi 

o apoio financeiro dado pelo Softex em utilizações do MPS.BR por meio de grupos 

de empresas, nos primeiros anos de existência do modelo. Esta estratégia adotada 

pelo Softex serviu como meio para divulgar o modelo e incentivar às empresas. 

1.2 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho era estabelecer uma metodologia de 

implantação de programa de MPS em grupos de empresas, buscando a solução 

de alguns dos problemas encontrados comumente em iniciativas desta natureza. 

Para alcançar o objetivo principal proposto foram traçados os seguintes 

objetivos específicos, a saber: 

I.  Estudo de modelos e abordagens existente para MPS; 

II. Levantamento dos fatores que causam insucessos nas iniciativas de 

MPS; 
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III. Desenvolvimento de uma metodologia para execução de programas 

de MPS em grupos de empresas; 

IV.  Aplicação desta metodologia em estudos de caso reais; 

V. Publicação da metodologia e seus resultados. 

Desta forma, este trabalho se baseia no seguinte conjunto de suposições 

que serão consideradas nos capítulos subseqüentes: 

I.    É possível estabelecer uma metodologia para implantação de MPS em 

grupos de empresas com índices de sucesso maiores que os obtidos 

anteriormente no país; 

II.   A MPS é acessível a empresas de pequeno porte. 

1.3 Metodologia do Trabalho 

Segundo [Silva e Menezes 2001] as formas tradicionais de classificação de uma 

pesquisa a consideram quanto a sua natureza, abordagem, objetivos e meios. 

Com base nas classificações apresentadas por estes autores, a pesquisa 

desenvolvida neste trabalho é de natureza aplicada, uma vez que busca gerar 

conhecimento para aplicação prática (metodologia para implantação de MPS em 

grupos de empresa). A abordagem utilizada é qualitativa e o objetivo é 

exploratório.  

Quanto aos meios utilizados, a pesquisa é bibliográfica, uma vez que busca 

em outros modelos e relatos de experiência seus fundamentos, e com estudos de 

caso, pois a metodologia proposta é validada em casos reais e os seus resultados 

analisados. 

Baseado nesta definições, a metodologia deste trabalho foi realizada em 

três fases: levantamento, desenvolvimento e formalização. A primeira fase foi 

realizada de agosto de 2006 a dezembro de 2006 e focou no levantamento e 

estudo do estado da arte em relação a MPS e dos problemas enfrentados pelas 

empresas de desenvolvimento de software na implantação e melhoria de seus 

processos de software.  
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A segunda fase, denominada desenvolvimento, foi realizada de janeiro de 

2006 a junho de 2007, e teve por objetivo definir e aplicar a metodologia para 

implantação de MPS em grupos de empresas desenvolvedoras de software. Os 

primeiros resultados obtidos com a aplicação da metodologia  vieram de um grupo 

formado por cinco empresas desenvolvedores de software da cidade de Fortaleza, 

o que permitiu a percepção de resultados relevantes, como por exemplo a 

conclusão do programa de melhorias por todas as empresas do grupo, com cem 

por cento de aprovação, embora fosse a primeira aplicação da metodologia 

[Rouiller et al 2006]. Estes resultados começavam a indicar que a metodologia era 

viável e poderia ser utilizada como referência para realizar trabalhos desta 

natureza. Para consolidar a metodologia foi realizado um segundo estudo de caso 

envolvendo um grupo com cinco empresas na cidade do Recife. 

A terceira e última fase, denominada formalização, foi realizada entre 

janeiro de 2008 e julho de 2008. Nesta fase, a metodologia foi consolidada como 

um exemplo de metodologia para implantação de melhoria de processo de 

software em grupos de empresas, composta por alguns elementos essenciais, 

como por exemplo: fases, propósitos, fluxo de atividades, papéis e artefatos. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho encontra-se organizado em 06 capítulos, incluindo este capítulo de 

introdução.  

No capítulo 2 são apresentados os principais conceitos sobre MPS e  

abordagens para melhoria de processo PDCA, IDEAL, ISO/IEC 15504, PRO2PI, 

sendo estas avaliadas segundo aspectos relevantes para o contexto do trabalho e 

por último os fatores que causam insucessos nas iniciativas de MPS. 

No capítulo 3 são apresentados os conceitos de maturidade e capacidade, 

fundamentais para o entendimento dos modelos de qualidade CMMI e MPS.BR 

que são apresentados em seguida. 
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No capítulo 4 é apresentado o desenvolvimento da Metodologia para 

Implantação de MPS em Grupos de Empresas (MIMPSg), objetivo principal do 

trabalho. 

No capítulo 5 são descritos os estudos de caso realizados para validação 

da metodologia desenvolvida no trabalho e os resultados obtidos com aplicação da 

mesma. 

E por último, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões, considerações, 

contribuições, limitações e possíveis trabalhos futuros deste trabalho. 
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2 Melhoria de Processo de Software 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos relacionados à Melhoria 

de Processo de Software (MPS), as abordagens PDCA, IDEAL, PRO2PI para 

MPS, os modelos de qualidade de software MPS.BR e CMMI, e os fatores que 

causam insucessos nas iniciativas de MPS. 

2.1 Processo de Software 

Para empresas de software obterem sucesso, é preciso existir harmonia entre 

seus processos de software, focando em: pessoas, produtos, processos e projetos 

[Humphrey 1989].  

As engenharias comumente descrevem processo como diversas operações 

pelas quais passa um produto até ele ficar pronto. Algumas definições de processo 

seguem abaixo: 

• A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define processo 

como um conjunto de atividades inter-relacionadas, que transforma 

entradas em saídas [ABNT 1994]; 

• O Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) define processo 

como uma seqüência de passos realizados para um determinado 

propósito[IEEE 1990]. 

Estas definições podem ser aplicadas a qualquer atividade, seja ela da 

manufatura ou não. Considerando o contexto de desenvolvimento de software, 

Paulk[PAULK 1995] define processo de software como um conjunto de atividades, 

métodos, práticas e tecnologias que as pessoas utilizam para desenvolver e 

manter software e seus produtos relacionados. A figura 2.1 ilustra esta definição. 
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Figura 2.1: Processo e seus Componentes (Fonte [CMMI 2006]) 

Ainda segundo Paulk, considerando que software é o resultado do processo 

de desenvolvimento, espera-se que a sua qualidade seja altamente influenciada 

pela qualidade do processo que o gera.  

Focando-se somente no produto deixam-se de lado assuntos relacionados 

como a escalabilidade, ou seja, o aumento do tamanho da equipe possui o risco de 

se perder qualidade. Além disso, não há a preocupação de como realizar melhor 

as tarefas. 

Focando-se no processo, prevê-se a repetição de resultados, tendências 

futuras para os projetos, mantendo as características do produto. Um processo 

bem controlado evita surpresas e minimiza os riscos. 

Segundo Pressman [Pressman 2002], a falta de adoção de métodos, 

ferramentas e procedimentos no desenvolvimento de software tem gerado 

números expressivos de projetos não concluídos e projetos concluídos que não 

atendem as necessidades do cliente.  

Pressionados em grande parte por questões de mercado, profissionais e 

empresas de software descobriram que sua habilidade para ganhar e 
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desempenhar contratos está sujeita a investigação dos seus processos bem como 

da qualidade, custo e eficácia de seus produtos [Sheard 2001 apud Santana 2007]. 

Neste contexto, os frameworks que servem de guias para implantação, melhoria e 

auditoria de processos multiplicaram-se desde o início da década de 90. A Figura 

2.2 ilustra grande parte dos modelos surgidos com este intuito. 
 

 
 

Figura 2.2: Framework Quagmire de modelos (Fonte [Sheard 2001]) 

Sem a pretensão de detalhar todos estes modelos, a inserção da Figura 2.2 

nesta seção objetiva demonstrar o quanto de atenção tem sido dado a esta 

questão pela pesquisas na área de software. 

Na definição de um processo, modelos e normas em prol da qualidade de 

software como CMMI, MPS.BR, ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 12207 servem como 

referência às boas práticas que podem ser adotadas em um processo de 

desenvolvimento de software. Estes modelos e normas definem “o quê”  deve ser 

feito, mas não estabelecem “como” fazer. O “como” é de responsabilidade da 
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organização e depende de muitos fatores, incluindo o domínio da aplicação, a 

estrutura e o tamanho da organização [CMMI 2006].  

2.2 Abordagens para Melhoria de Processo de Software 

Sob a ótica de processo de software, o conceito de melhoria pode ser definido 

como: uma abordagem para a melhoria de organizações intensivas em software, 

baseada em modelos de capacidade de processo de software [Salviano 2006].  

Esta melhoria se dá por meio do estabelecimento, avaliação e melhoria da 

capacidade de seus processos mais importantes, relacionados às atividades de 

aquisição, fornecimento, operação, desenvolvimento, manutenção, gerência, 

melhoria e/ou apoio de sistemas de software, com o objetivo de satisfazer de 

forma mais eficiente os objetivos estratégicos da organização [ISO12207 1995]. 

Normalmente os objetivos estratégicos representam uma seleção e composição de 

fatores como controle e redução dos prazos, custos, e outros recursos para o 

desenvolvimento, manutenção e operação de sistemas intensivos em software, 

que satisfaçam os usuários e a comunidade envolvida, com um número mínimo de 

erros na execução desses sistemas.  

Segundo [FILHO 2006], o contexto de desenvolvimento de software contém 

diferenças quando comparado ao ambiente da manufatura de produtos. Contudo, 

na opinião de [Fuggetta 2000], as iniciativas de melhoria em processos de software 

também devem considerar as contribuições de pesquisas já realizadas para 

minimizar o risco de reinventar estratégias e ignorar questões importantes que 

podem influenciar de forma significativa a iniciativa de melhoria, pois a melhoria de 

processo de software também é melhoria de processos. A seguir são 

apresentadas algumas abordagens para a MPS. 

2.2.1 PDCA 

Proposto por Walter Shewart na década de 20 e difundido amplamente na indústria 

japonesa após a segunda guerra por [Deming 1986], o modelo PDCA (Figura 2.3) 

é visto na literatura como o precursor do conceito de melhoria de processos. 
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O ciclo PDCA é iniciado com o planejamento (P - Plan) do que será feito, 

com o estabelecimento de metas e definição dos métodos para atingir as metas. A 

segunda fase (D - Do) envolve a realização das atividades com os métodos 

definidos e conforme o planejado para o atendimento das metas. A terceira (C -

Check) envolve a verificação dos resultados em relação às metas definidas. 

Finalmente, a quarta fase (A - Action) envolve correções de rotas se existirem 

desvios e tomadas de ações corretivas ou de melhoria, caso necessário.  

 

Figura 2.3: Visão do ciclo do PDCA  

A partir do conceito do PDCA foram criadas várias abordagens para 

melhoria de processo, entre elas o IDEAL criado pelo SEI, o ciclo de melhoria da 

ISO/IEC 15504, e o PRO2PI que serão detalhados na próxima seção. 

Uma análise das abordagens IDEAL, ISO/IEC 15504-4 e PRO2PI, 

selecionadas devido ao contexto do trabalho, foi realizada considerando critérios 

que endereçam aspectos relevantes à programas de MPS em grupos de 

empresas, conforme apresentados a seguir: 

• Baseada em abordagens de melhoria de processo consagradas: é 

relevante que as abordagens utilizadas como referência para a criação 
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da metodologia possuam referência em outras abordagens já 

consagradas e com resultados comprovados para fornecer uma maior 

credibilidade científica à nova metodologia; 

• Sem restrição a modelos de qualidade de software: com a infinidade 

de modelos de qualidade que existem e com os novos que surgem a 

cada dia é importante que as abordagens  para MPS não se limitem a 

um modelo de qualidade específico; 

• Resultados imediatos para os envolvidos: uma das grandes 

dificuldades enfrentadas durante a condução de um programa de MPS é 

a apresentação de resultados em um pequeno espaço de tempo. A 

demora na apresentação dos resultados pode desestimular os 

envolvidos com as mudanças, por isso deve ser priorizada a 

apresentação dos primeiros resultados para os envolvidos o mais breve 

possível; 

• Preocupação com o custo do programa de MPS: como a indústria de 

software brasileira é formada principalmente por micro e pequenas 

empresas, em sua maioria com escassez de recursos para investimento 

em MPS, é importante que sejam considerados aspectos para minimizar 

os custos com um programa de MPS; 

• Abordagem do cenário de grupos de empresas: devido ao contexto 

do trabalho é fundamental que sejam abordados aspectos referentes a 

trabalho com grupos de empresas, como por exemplo, orientação para 

formação do grupo e estratégia para condução de trabalhos em grupo. 

Para cada critério apresentado será feita uma avaliação com base na 

definição da abordagem dizendo se atende, não atende, atende parcialmente ou 

se não foram encontradas informações suficientes que permitisse esta análise.  

2.2.2 IDEAL 

Para implantar um modelo de qualidade que agregue valor ao processo, 

comumente se estabelece um programa baseando-se em uma abordagem para 

melhoria do processo, como por exemplo, o modelo IDEAL [Mcfeeley 1996]. 
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Criado pelo SEI para implantar o Capability Maturity Model (CMM), o 

modelo IDEAL está voltado para a melhoria organizacional e pode ser utilizado 

como referência para iniciar, planejar e implementar ações de melhoria (ver Figura 

2.4).  

A origem do nome deste modelo está baseada nas iniciais das cinco fases 

que o descrevem, conforme apresentadas a seguir:  

• Iniciação (Iniating): inicia com estímulo para melhoria, buscando uma 

justificativa de negócio para a melhoria, define contexto e estabelece 

patrocínio, e estabelece infraestrutura para melhoria; 

• Diagnóstico (Diagnosing): avalia e caracteriza práticas correntes, 

desenvolve recomendações e documenta resultados; 

• Estabelecimento (Establishing): definem-se as estratégias, prioridades, 

equipes e planejam-se as ações; 

• Ação (Acting): realiza-se o trabalho de acordo com o planejamento 

elaborado; 

• Aprendizado (Learning): levantam-se as lições aprendidas com a 

experiência e as registram para melhorar o processo em novo ciclo de 

melhoria. 
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Figura 2.4: Visão do modelo IDEAL (Fonte SEI[Mcfeeley 1996]) 

O modelo IDEAL fornece uma abordagem utilizável e compreensível para a 

melhoria contínua, uma vez que indica os passos necessários para estabelecer um 

programa de melhoria bem sucedido. O cumprimento das fases, das atividades e 

dos princípios do modelo IDEAL já se provou vantajoso em muitos esforços de 

melhoria [Mcfeeley 1996]. Este modelo fornece uma abordagem disciplinada à 

engenharia para a introdução de melhorias, centra a atenção na gestão do 

programa de melhoria e estabelece os alicerces para uma estratégia de melhoria a 

longo prazo. 

Na Tabela 2.1 é apresentada uma análisde do modelo IDEAL segundo os 

critérios que endereçam aspectos relevantes em programas de MPS em grupos de 

empresas. 
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Tabela 2.1: Análise do modelo IDEAL 

Critérios Avaliação Observações 
 

Baseada em modelos de MPS 
consagrados 
 

 
Foi criado com base na abordagem 
PDCA. 

Sem restrição à modelos de 
qualidade de software  

 

Embora o SEI não restrinja o uso do 
IDEAL apenas em seus modelos, 
são poucas as publicações 
relatando o seu uso com outros 
modelos.  
 

Resultados imediatos para os 
envolvidos  

 

Embora o ciclo do IDEAL seja 
iterativo, a validação das melhorias 
ocorre tardiamente na maioria dos 
casos, o que muitas vezes faz criar 
um processo inadequado ou perda 
do estímulo pela equipe na fase de 
institucionalização.  
 

Preocupação com o custo do 
programa de MPS  

 

Não foi encontrada evidência que 
comprove a preocupação com a 
busca por custos menores nas 
definições do IDEAL. 
 

Abordagem do cenário de 
grupos de empresas  

 

Não é abordado nenhum aspecto 
relacionado à este cenário no 
modelo. 
 

 

Legenda:              Atende Completamente                       Não Atende  

                             Informação Desconhecida                   Atende Parcialmente 

2.2.3 ISO/IEC 15504 

A ISO/IEC 15504 é uma norma internacional para Avaliação de Processos 

desenvolvida pela International Organization for Standardization and the 

International Electrotechnical Commission (ISO/IEC), mais precisamente pelo 

grupo de trabalho ISO/IEC JTC1 / SC7 / WG10, com o apoio do projeto SPICE 

(Software Process Improvement and Capability dEtermination) [K El Eman et al. 
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1998]. De acordo com [Salviano 2006], este desenvolvimento foi iniciado em 1993 

pela ISO, após a realização de um estudo sobre as necessidades e os requisitos 

de um padrão internacional para avaliação de processos de software. Neste 

estudo foi concluído que havia um consenso internacional sobre a necessidade de 

requisitos para este padrão e que deveria ser adotada uma forma de 

desenvolvimento, na qual os resultados pudessem ser utilizados o mais breve 

possível, garantindo que o padrão elaborado atendesse completamente aos seus 

requisitos. Foi criado então o projeto SPICE, com uma equipe de especialistas 

internacionais para apoiar o desenvolvimento das versões iniciais da norma e 

coordenar a utilização destas versões pela comunidade.  

A versão completa da norma ISO/IEC 15504 é composta por cinco partes: 

15504-1 (Vocabulário e Conceitos), 15504-2 (Realizando uma Avaliação), 15504-3 

(Guia para Realização de uma Avaliação), 15504-4 (Guia para Utilização em 

Processos de Melhoria e na Determinação da Capacidade de Processos), e 

15504-5 (Um Exemplo de Modelo de Avaliação de Processos). 

Segundo [Salviano 2003], a norma ISO/IEC 15504, também conhecida 

como SPICE pelo nome dado ao projeto que a criou, é utilizada para avaliação de 

processo em dois contextos: melhoria contínua ou determinação da capacidade. 

No primeiro contexto, uma avaliação tem como objetivo principal entender o estado 

dos processos de uma organização para identificar pontos fortes e oportunidades 

de melhoria.  

No segundo contexto, de acordo com a ISO/IEC 15504, uma avaliação tem 

como objetivo principal determinar a adequação dos processos de uma 

organização para um requisito particular, uma classe de requisitos, um 

determinado contrato ou para uma classe de contratos. Neste caso a avaliação é 

geralmente realizada como parte de um processo de seleção de fornecedor. Esta 

avaliação é geralmente realizada para uma organização interessada em contratar 

a organização a ser avaliada como fornecedor. A arquitetura desta norma é 

denominada de arquitetura contínua, possuindo a dimensão de capacidade de 

processo e a dimensão de processo. Na dimensão de capacidade de processo 

apresentam-se seis níveis de capacidade definidos, seqüenciais e cumulativos que 

são utilizados para avaliar como uma organização está realizando um determinado 

processo e como este pode ser utilizado para a obtenção de sua melhoria. 
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Cada nível de capacidade dos processos da ISO 15504 possui atributos de 

processos, que definem critérios para aceitação daquele nível. Estes níveis são 

descritos a seguir: 

• Nível 0 - Incompleto: os produtos de trabalho ou os resultados dos 

processos são dificilmente identificados ou não são produzidos 

adequadamente. É o único nível que não contém atributos; 

• Nível 1 - Executado: o processo executado atinge os objetivos, mas 

sem padrão de qualidade e sem controle de prazos e custos. Possui 

um atributo de processo: 

o PA 1.1: Atributo de Execução de Processo. 

• Nível 2 - Gerenciado: a execução do processo é planejada, 

gerenciada e acompanhada satisfazendo os requisitos de qualidade, 

prazos e custos. Possui dois atributos de processo: 

o PA 2.1: Atributo de Gerência de Execução; 

o PA 2.2: Atributo de Gerência de Produto de Trabalho. 

• Nível 3 - Estabelecido: o processo é estabelecido, executado e 

gerenciado com uma adaptação de um processo padrão da 

organização. Possui dois atributos de processo: 

o PA 3.1: Atributo de Definição de Processo; 

o PA 3.2: Atributo de Implementação de Processo. 

• Nível 4 - Previsível: o processo é executado dentro dos limites de 

controle definidos e medições quantitativas, de forma consistente 

para atingir os objetivos. Possui dois atributos de processo: 

o PA 4.1: Atributo de Medição de Processo; 

o PA 4.2: Atributo de Controle de Processo. 

• Nível 5 - Em Otimização: melhorias contínuas são implementadas e 

envolvem experiências de idéias e novas tecnologias para satisfazer 

os objetivos e metas definidas. Possui dois atributos de processo: 

o PA 5.1: Atributo de Inovação de Processo; 

o PA 5.2: Atributo de Otimização de Processo. 
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Segundo [Salviano 2006], a partir das observações resultantes da avaliação 

é atribuída uma das seguintes pontuações ao atributo: “N” (o atributo não foi 

atingido pelo processo), “P” (o atributo foi atingido apenas parcialmente), “L” (o 

atributo foi atingido largamente) ou “F” (o atributo foi completamente atingido, em 

inglês, fully). Para estar em um nível de capacidade, um processo tem que ter 

pontuações “L” ou “F” nos atributos do nível e “F” em todos os atributos dos níveis 

anteriores. Os níveis seqüenciais e cumulativos da ISO/IEC 15504, bem como 

suas características, são apresentados na Figura 2.4. 

 

 
 

Figura 2.4: Níveis de Capacidade da ISO/IEC 15504 (Fonte [Salviano 2006]) 

A dimensão de processos do Modelo de Avaliação de Processo descrito na 

ISO/IEC 15504-5 contém 48 processos que foram definidos com base na ISO/IEC 

12207. Os processos são organizados em três categorias de processo: 

fundamentais, organizacionais e de apoio. A categoria de processos fundamentais 

contém quatro grupos: aquisição, fornecimento, engenharia e operação. A 

categoria de processos organizacionais contém quatro grupos: gerência, melhoria 

de processo, recursos e infra-estrutura e reuso. A categoria de processos de apoio 

contém apenas o grupo de apoio. Cada grupo de processo é identificado por um 

nome e um acrônimo de três letras e é alocado em uma categoria.  A Figura 2.5 

ilustra os processos da ISO/IEC 15504-5.  
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Figura 2.5: Processos da ISO/IEC 15504-5 (Fonte [Salviano 2006]) 

Considerando o contexto e objetivo do trabalho foi feita uma análise da 

parte ISO/IEC 15504-4 (ver Tabela 2.2), pois é neste documento que está definido 

um guia para utilização em ações de melhoria e para determinação da capacidade 

de processo. 

Esta parte da ISO/IEC 15504 sugere 8 etapas seqüênciais, iniciando com a 

identificação de estímulos para a melhoria e o exame das necessidades da 

organização. Em seguida existem ciclos de melhoria, nos quais um conjunto de 

melhoria são identificadas, uma avaliação das práticas correntes em relação às 

melhoria é realizada, um planejamento da melhoria é feito, seguido pela 

implementação, confirmação, manutenção e acompanhamento da melhoria. 
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Tabela 2.2: Análise da abordagem ISO/IEC 15504-4 

Critérios Avaliação Observações 

 

Baseada em modelos de 
MPS consagrados 
 

 

 

Não foram encontradas informações 
específicas sobre a origem da 
abordagem proposta na 15504-4. 
 

 

Sem restrição à modelos 
de qualidade de software 
 

 

 

Pode ser utilizada com qualquer modelo 
de qualidade.  
 

Resultados imediatos para 
os envolvidos 

 

 

Não foi encontrada evidência que 
comprove a preocupação com aplicação 
das mudanças nos projetos nas fases 
iniciais do programa de MPS. 
 

Preocupação com o custo 
do programa de MPS  

 

Não foram encontrados elementos que 
destacassem o custo como um dos 
aspectos relevantes para a condução 
da melhoria de processo. 
 

Abordagem do cenário de 
grupos de empresas  

 

Não é abordado nenhum aspecto 
relacionado a este cenário. 
 

 

Legenda:              Atende Completamente                       Não Atende  

                             Informação Desconhecida                   Atende Parcialmente 

2.2.4 PRO2PI 

Além das abordagens PDCA, IDEAL e ISO/IEC 15504, Salviano [Salviano 2006] 

propôs uma abordagem para uma melhoria de processo dirigida a perfis de 

capacidade de processo denominada PRO2PI (Perfil de Capacidade de Processo 

para Melhoria de Processo, em inglês, Process Capability Profile to Process 

Improvement). O termo PRO2PI é também utilizado para designar o Perfil de 

Capacidade de Processo (PCP) definido e utilizado para orientar a melhoria de 

processo segundo a abordagem PRO2PI. Esta abordagem foi proposta como uma 

evolução da MPS, chamada de Model-Driven Process Capability Engineering for 

Knowledge Working Intensive Organization (MDPEK). Esta mesma abordagem foi 

previamente denominada de Engenharia de Processos Intensivos em Atividades 
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Humanas, Orientada a Perfis de Capacidade de Processo (POHE: Process 

Capability Profile Oriented, Software and Other Human Intensive Areas, Process 

Engineering), em publicações anteriores do autor. 

A abordagem PRO2PI é composta por quatro elementos (Ver figura 2.6): 

PRO2PI-PROP, propriedades de um PRO2PI; PRO2PI-MODEL, um metamodelo 

para perfis de capacidade de processo; PRO2PI-MEAS, medições para PRO2PI; e 

o PRO2PI-CYCLE, um processo para ciclo de melhoria de processo. 

O PRO2PI-PROP define as propriedades de um PRO2PI. Para que um 

Perfil de Capacidade de Processo seja útil para a MPS, ele deve possuir as 

seguintes propriedades: relevante, oportuno, viável, sistêmico, representativo, 

rastreável a modelos relevantes, específico e dinâmico. As cinco primeiras 

propriedades devem estar presentes em todos os perfis. As outras propriedades 

podem ser encontradas em apenas uma parte do perfil ou até mesmo não serem 

aplicadas a um determinado perfil [Salviano 2006]. 

 

Figura 2.6: Visão geral da abordagem PRO2PI (Fonte [Salviano 2006]) 

O PRO2PI-MODEL é um modelo de um PRO2PI, e com isto um 

metamodelo de processo. O PRO2PI-MODEL atende aos seguintes aspectos: 
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• Reúne os elementos dos modelos de capacidade de processo mais 

relevantes, tais como CMMI, MPS.BR e ISO15504-5, permitindo assim a 

representação de elementos de qualquer um destes modelos; 

• Busca representar em um PRO2PI os elementos de outros modelos de 

capacidade de processo; 

• Permite a representação em um PRO2PI também de elementos 

selecionados de outros modelos de referência, que não sejam modelos 

de capacidade de processo, como por exemplo, PMBOK, ISO 900, 

ISO/IEC 12207 e outros; 

• É uma referência conceitual adequada na linha de Engenharia Dirigida à 

Modelo (MDE); 

• Minimiza a quantidade de tipos de elementos.  

A especificação de PRO2PI-MODEL foi inspirada na especificação do 

Software Process Engineering Metamodel (SPEM) do Object Management Group 

(OMG) [OMG 2008]. Um modelo em PRO2PI-MODEL representa a descrição dos 

requisitos de capacidade de um processo. Esse processo pode ser, por exemplo, o 

processo de desenvolvimento de software [Salviano 2006]. 

O PRO2PI-MEAS estabelece um conjunto de medições relacionadas a um 

PRO2PI. A viabilidade de um PRO2PI pode ser medida com um modelo de 

informação de medição como uma função da complexidade do PRO2PI e da 

efetividade do investimento a ser feito na melhoria. O PRO2PI-MEAS foi definido 

com base na norma ISO/IEC 15939 [ISO15939 2002], no PSM [Aguiar 2002], nas 

áreas de processo de medição e análise do CMMI e ISO15504. 

O PRO2PI-CYCLE é uma abordagem para um ciclo de melhoria de 

processo. Ele foi construído baseado no IDEAL, ISO15504 e AMP1[Salviano 

2006]. Um ciclo de melhoria com PRO2PI pode entendido como composto por 

fases correspondentes às fases das abordagens citadas com o acréscimo de uma 

atividade para definição e utilização de PRO2PI que pode ser utilizada em 

qualquer fase. 

A seguir são descritas as fases do PRO2PI-CYCLE(Ver Figura 2.7) e seus 

respectivos propósitos. 
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Figura 2.7: Visão do PRO2PI-CYCLE (Fonte [Salviano 2006]) 

• Fase 1: Inicia Ciclo de Melhoria 

Esta fase tem o propósito de examinar o contexto e objetivos 

estratégicos da organização para iniciar o ciclo de melhoria. A unidade 

organizacional e os objetivos de melhoria são identificados e o perfil de 

capacidade de processo é definido. 

• Fase 2: Avalia práticas correntes 

O objetivo desta fase é conhecer e avaliar as práticas correntes da 

organização relacionadas ao perfil de capacidade de processo 

selecionado. No final desta fase é feita uma revisão do perfil de 

capacidade do processo. 

• Fase 3: Planeja ações de melhoria 

O propósito dessa fase é analisar o resultado da avaliação, planejar as 

ações de melhoria e preparar a organização para execução das ações 

propostas. Neste momento são realizados treinamentos para as pessoas 

que irão participar da implantação do programa e é estabelecido um 

comprometimento para execução do plano. 
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• Fase 4: Realiza ações de melhoria 

Nesta fase são realizadas e monitoradas as ações de melhoria descritas 

no plano. O plano, por sua vez, é revisado e ações corretivas são feitas, 

quando necessário. 

• Fase 5: Prepara institucionalização da melhoria 

Nesta etapa os resultados da implementação das ações de melhoria são 

verificados e é elaborado um Plano para a Institucionalização da 

melhoria. 

• Fase 6: Institucionaliza a melhoria 

A última fase do ciclo PRO2PI tem o objetivo de institucionalizar os 

resultados positivos da melhoria conforme o Plano de Institucionalização. 

Uma das formas possíveis para iniciar um PRO2PI-CYCLE é por meio da 

realização de PRO2PI-WORK. Este método de diagnóstico orienta as atividades 

iniciais de um ciclo de melhoria de processo, minimizando a utilização de recursos 

e buscando melhorias viáveis, relacionadas aos objetivos de negócio e de curto 

prazo. O conhecimento inicial da situação da organização é uma premissa para a 

abordagem PRO2PI, a qual defende o estabelecimento de um Perfil de 

Capacidade de Processo (PCP) como referência para o ciclo de melhoria. 

Este método tem sido utilizado em duas customizações: uma para 

consultoria em empresas e outra para cursos de melhoria de processo. Tanto em 

uma como na outra, o trabalho capacita pessoas e estabelece um PRO2PI, ou 

seja, um perfil de capacidade para o programa de MPS. O roteiro de um PRO2PI-

WORK inclui: apresentação de melhoria de processo, elementos da abordagem 

PRO2PI e principais modelos, apresentação e exemplos de descrição de unidade 

organizacional, técnica SWOT [Humphrey 2004], objetivos e metas de melhoria 

[Potter and Sakry 2002], relacionamento de áreas de processo com processos da 

unidade organizacional e quadro de relevância de processos.  

Considerando o contexto do trabalho, foi realizada uma análise da 

abordagem PRO2PI-CYCLE, conforme apresentado na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3: Análise da abordagem PRO2PI-CYCLE 

Critérios Avaliação Observações 

 
Baseada em modelos de 
MPS consagrados 
 

 

 

Foi criada com base nas abordagens 
para melhoria de processo IDEAL, 
15504-4, AMP1. 
 

Sem restrição à modelos 
de qualidade de software  

 

Pode ser utilizado com qualquer modelo 
de qualidade.  
 

Resultados imediatos para 
os envolvidos  

 

Desde as primeiras mudanças no 
processo já é indicado a aplicação dos 
novos processos em projetos.  
 

Preocupação com o custo 
do programa de MPS  

 

Dentre as propriedades do PRO2PI a 
viabilidade é destacada como elemento 
essencial para um ciclo de melhoria 
 

Abordagem do cenário de 
grupos de empresas 

 

 

Não é abordado nenhum aspecto 
relacionado à este cenário. 
 

 

Legenda:              Atende Completamente                       Não Atende  

                             Informação Desconhecida                   Atende Parcialmente 

2.3 Síntese da Análise das Abordagens de MPS 

A condução da melhoria de processo de software baseada em modelos é realizada 

com a utilização de abordagens. Entre elas podem ser destacadas a abordagem 

IDEAL, ciclo de melhoria da ISO/IEC 15504 e a abordagem PRO2PI, as quais 

foram utilizadas como referência para a construção da metodologia proposta. 

Para o contexto definido neste trabalho, as abordagens apresentadas 

possuem limitações ou ausência de aspectos relevantes para a MPS em grupos de 

empresas. Segundo uma análise realizada pelo autor e conforme descrito em 

[McFeeley 1996], [ISO 15504 2003], [ISO 15504-4 2004] e [Salviano, 2006], os 

seguintes pontos foram encontrados: 
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IDEAL 

• Embora o SEI não restrinja o uso do IDEAL apenas a seus modelos, é 

pequeno o número de publicações relatando o seu uso com outros 

modelos; 

• Embora o ciclo do IDEAL seja iterativo, a validação das melhorias ocorre 

tardiamente, o que muitas vezes faz criar um processo inadequado ou 

perda do estímulo pela equipe na fase de institucionalização;  

• Não foi encontrada evidência que comprove a preocupação com a busca 

por custos menores nas definições do IDEAL; 

• Não é abordado nenhum aspecto relacionado ao cenário de grupos de 

empresas; 

• É difícil alocar membros com dedicação integral para o programa de 

MPS. 

ISO/IEC 15504-4 

• Não foram encontradas informações específicas da origem da 15504-4, 

embora durante a época da criação da mesma existissem diversas 

abordagens para melhoria de processo;  

• Não foi encontrada evidência que comprove a preocupação com 

aplicação das mudanças nos projetos nas fases iniciais do programa de 

MPS. A institucionalização das mudanças de forma tardia pode impactar 

negativamente o programa de MPS; 

• Não foram encontrados elementos que destacassem o custo como um 

dos aspectos relevantes para a condução da melhoria de processo; 

• Não é abordado nenhum aspecto relacionado ao cenário da MPS em 

grupos de empresas. 

PRO2PI  

A única limitação encontrada na abordagem PRO2PI para melhoria de processo 

(PRO2PI-CYCLE), em relação ao contexto do trabalho, é o fato de não serem 

tratados os aspectos do cenário de grupos de empresas. 
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2.4 Dificuldades Encontradas na Execução de Programas de MPS 

Na literatura existem diversos trabalhos descrevendo os benefícios com a melhoria 

de processo, como por exemplo, aumento da produtividade e qualidade do 

produto, estimativas mais precisas, aumento da satisfação do cliente e equipe, o 

que leva muitas empresas a despertarem para esta área [Baddoo e Hall 2002].  

Entretanto, também são encontrados diversos trabalhos que apontam 

problemas e riscos inerentes à condução de um programa de MPS, normalmente 

extraídos de experiências mal sucedidas. Segundo [Rouiller 2006], a falta de 

pessoal qualificado, baixo envolvimento das equipes, resistência às mudanças, 

escassez de recursos, falta de comprometimento e apoio da alta gerência, são 

alguns dos problemas que ocorrem em programas de MPS.  Estes problemas são 

confirmados em um levantamento posterior feito por [Mendes et al. 2007], onde foi 

apresentada a seguinte lista ordenada dos riscos relacionados a implementação 

de MPS mais citados na literatura: 

1. Falta de compromisso da equipe (gerência sênior, gerências médias e 

equipe); 

2. Conhecimento inadequado dos colaboradores dos princípios gerais de 

MPS, ou do modelo de qualidade adotado pela organização; 

3. Não alinhamento do programa de MPS com os objetivos 

organizacionais; 

4. Insuficiência de Recursos Humanos qualificados; 

5. Falta de envolvimento da equipe da empresa; 

6. Resistência cultural da organização na implantação de MPS; 

7. Indisponibilidade de tecnologias de apoio às atividades de gerência e 

de desenvolvimento; 

8. Expectativas não realistas da alta gerência; 

9. Perda de apoio financeiro ao programa de MPS; 

10. Processo de MPS direcionado pela tecnologia e não pelas 

necessidades da empresa; 
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Outro levantamento semelhante feito por [Baddoo e Hall 2003] sobre os 

desmotivadores de MPS, sob a ótica de três perfis (gerentes seniores, gerentes de 

projeto e desenvolvedores), contém os dez desmotivadores mais citados: 

1. Pressões e restrições de tempo: as pressões para entrega de produtos 

no prazo são um desmotivador da MPS, notadamente quando a 

estimativa de prazo não é negociada com a equipe; 

2. Inércia: a apatia ou a resistência a novas práticas é um problema 

consensual em MPS; 

3. Falta de recursos: este fator ocorre quando a organização não tem os 

recursos, seja na forma de pessoas, ferramentas ou tempo, para apoiar 

apropriadamente a MPS; 

4. Pressões comerciais: as necessidades de satisfazer os objetivos 

comerciais e financeiros da organização contribuem para diminuir a 

prioridade da MPS; 

5. Falta de apoio de uma forma geral: quando a MPS não tem apoio 

suficiente por parte dos envolvidos, a apatia se espalha pelos grupos; 

6. Restrições de orçamento: se não há recursos alocados especificamente 

para a MPS no orçamento da organização, não há garantia da 

execução da MPS; 

7. Processos inadequados: a perda de motivação ocorre sempre que os 

envolvidos consideram os processos gerados pela MPS burocráticos ou 

difíceis de serem implementados; 

8. Falta de evidências de benefícios diretos: os envolvidos não têm ou não 

recebem evidências diretas do sucesso ou do progresso da MPS; 

9. Experiências ruins ou negativas: quando os envolvidos participaram de 

iniciativas de MPS anteriores, e estas não tiveram bons resultados, há 

perda de motivação por parte de todos os envolvidos; 

10. Comunicação inadequada: a falta de comunicação entre os diferentes 

níveis da organização e entre áreas funcionais diferentes em iniciativas 

de MPS influencia negativamente as expectativas dos envolvidos. 
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Já [Staples et al. 2007] analisa dez razões citadas por organizações para 

não adotarem o CMMI ou o SCAMPI para melhorar seus processos de software: 

1. Pequena organização: o fato de ser uma pequena organização é uma 

barreira para a adoção do CMMI; 

2. Muito caro: a implementação de tal modelo está além da capacidade de 

investimento da empresa; 

3. Sem tempo: a organização não dispõe de tempo para dedicar a MPS; 

4. Outro modelo de MPS: a organização já implementa outro modelo de 

MPS; 

5. Sem benefícios claros: a organização desconhece evidências dos 

benefícios decorrentes da implementação de MPS; 

6. Benefícios potenciais não desejados: a organização não necessita dos 

benefícios propostos ou esperados com a adoção do modelo; 

7. Falta de demanda por parte dos clientes: não é preciso implementar o 

modelo para atender as necessidades dos clientes da organização; 

8. Não é aplicável aos projetos da organização: o modelo não atende as 

necessidades dos projetos da organização; 

9. A organização já sabe os seus problemas: a organização considera 

desnecessária uma avaliação baseada no modelo em questão, pois já 

conhece as limitações de seus processos; 

10. Risco de uma certificação mal feita prejudicar o negócio da 

organização: a organização considera que o impacto de uma 

implantação inadequada do modelo pode afetar negativamente o 

próprio negócio da organização. 

Embora focado no CMMI, esses resultados podem ser estendidos para 

outros modelos genéricos de qualidade de processos, conforme evidências 

apresentadas em [Coleman e O'Connor 2007]. Estas evidências mostram que, em 

geral, os modelos comerciais de qualidade de software não têm sido 

extensivamente adotados, especialmente considerando o contexto de pequenas 

empresas. 
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A implantação da melhoria de processos em pequenas empresas exige 

ainda um tratamento diferenciado em virtude das restrições existentes em relação 

a recursos materiais e humanos. No entanto, para garantir sua sobrevivência, é 

essencial que a empresa busque superar estas dificuldades e aprimorar seu 

processo produtivo. Para apoiar este esforço de pequenas e médias empresas têm 

sido propostas algumas abordagens de trabalho com grupos de empresas, como 

por exemplo, a abordagem para a Modelagem Colaborativa de Processos de 

Software em Micro e Pequenas Empresas [Thiry 2006] e o método para projetos 

cooperativos de melhoria de processo de software e sua aplicação com o modelo 

MPS.BR (Método Coop-MPS) [Salviano 2005]. O SEI também tem demonstrado 

interesse em pesquisas com foco em melhoria de processos em pequenas 

empresas [IPRC 2006]. Estas abordagens não foram avaliadas neste trabalho 

porque estavam em fase inicial e por não possuírem resultados relevantes 

publicados na literatura que  justificassem um estudo detalhado neste trabalho.  

Além dos problemas comuns da implantação da melhoria de processo, 

quando se trabalha com grupos de empresas surgem problemas relacionados à 

diferença de maturidade, porte, objetivos de negócio, concorrência no mesmo 

mercado, velocidade de implantação entre as empresas participantes do grupo. A 

entidade organizadora do grupo também pode influenciar negativamente na 

execução dos trabalhos, caso não tenha maturidade ou experiência na condução 

de trabalhos desta natureza. A soma destes fatores específicos de grupos de 

empresas aos problemas comuns de implantação de MPS é refletida no baixo 

índice de empresas que conseguem chegar ao final dos programas de MPS, que 

comumente consideram a avaliação oficial como marco de conclusão. Estes 

resultados são apresentados na Tabela 2.4, e permitem constatar que o número 

médio de empresas de um grupo que fazem a avaliação oficial é menor do que dez 

por cento das empresas que ingressam no grupo.  
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Tabela 2.4: Percentual de Empresas Avaliadas em Grupo no CMMI 

Grupo 
Região  

do  
Brasil 

Meta  
do  

Grupo 

Ano de  
Formação 
do Grupo

Quantidade 
de  

Empresas 

Empresas  
Avaliadas  

Oficialmente 

% de 
Empresas 
Avaliadas

01 Nordeste CMMI 2 2004 10 0 0,0% 
02 Nordeste CMMI 2 2003 8 0 0,0% 
03 Sudeste CMMI 2 2004 8 1 12,5% 
04 Sudeste CMMI 2 2005 6 0 0,0% 
05 Sudeste CMMI 2 2005 5 1 20,0% 
06 Sudeste CMM 2 2002 7 1 14,3% 
07 Sudeste CMMI 2 2004 4 0 0,0% 
08 Sudeste CMMI 2 2003 10 1 10,0% 
09 Sudeste CMMI 2 2004 9 0 0,0% 
10 Sudeste CMM 2 2005 5 0 0,0% 
11 Sul CMM 2 2001 9 1 11,1% 
12 Sul CMM 2 2003 5 0 0,0% 

Soma 86 5 - 
Percentual Médio de Empresas Avaliadas por Grupo 5,66% 

Os resultados apresentados na Tabela 2.4 foram extraídos de uma 

pesquisa feita pelo autor a partir de um workshop organizado pela Softex [WOGE 

2005] para divulgação dos resultados e experiências obtidas com a condução de 

MPS em grupos de empresas no Brasil, entre o ano de 2001 e 2005. Entretanto, 

nas apresentações realizadas neste evento e disponíveis no site da Softex, não 

era possível identificar quantas empresas haviam sido avaliadas oficialmente em 

cada grupo. A partir da indicação das empresas que compunham os grupos, foi 

feita uma pesquisa na internet pelos sites institucionais de cada empresa, onde se 

buscava alguma citação de avaliação oficial realizada. Após esta pesquisa os 

dados foram tabulados e categorizados por região, meta e ano de formação do 

grupo. 

2.5 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados alguns aspectos encontrados na literatura, 

relacionados ao contexto da melhoria de processo de software. Os temas aqui 

abordados foram os que possuíam maior relevância para o contexto do trabalho.  
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As definições de processo, MPS, abordagens para MPS e dificuldades 

encontradas na execução de programas de MPS foram descritas segundo 

referências relevantes da literatura de MPS. 

Além da abordagem PDCA, precursora no conceito de melhoria de 

processos e referência para outros modelos e abordagens, foram apresentadas as 

abordagens IDEAL, ISO/IEC 15504 e PRO2PI, sendo a abordagem PRO2PI 

escolhida como base para criação da metodologia alvo do trabalho por apresentar 

um maior número de aspectos relevantes para o contexto do trabalho, conforme a 

síntese apresentada na Tabela 2.5 com o resultado da análise das abordagens 

realizada pelo autor. A seleção destas abordagens ocorreu devido à interseção 

entre os seus propósitos e o objetivo do trabalho, entretanto, embora a abordagem 

PRO2PI tenha a sido escolhida, indiretamente as outras abordagens também 

influenciaram o trabalho, pois as mesmas foram utilizadas como referência para a 

construção da abordagem PRO2PI. 
 

Tabela 2.5: Comparação entre as abordagens 
 

Critérios IDEAL 15504-4 
 

PRO2PI 
 

Baseado em modelos de MPS 
consagrados 
 

 
 

  

 

Sem restrição à modelos de 
qualidade de software 
 

 

  

 

Resultados imediatos para os 
envolvidos 
 

 

  

 

Preocupação com o custo do 
programa de MPS 
 

 

 

 
 

Abordagem do cenário de grupos de 
empresas 
 

  

 
 

Legenda:     
                          Atende Completamente               Não Atende  

                          Informação Desconhecida           Atende Parcialmente 
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Apesar destas abordagens serem guias para a implantação da melhoria de 

processo, nenhum trata as questões referentes à condução da MPS em grupos de 

empresas, objetivo principal deste trabalho. 

Por fim, foram apresentadas as principais dificuldades encontradas na 

execução de programas de MPS, normalmente extraídas de experiências mal 

sucedidas. Estas dificuldades foram utilizadas como base para construção da 

metodologia proposta, juntamente com abordagem para MPS selecionada. 
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3 Modelos de Qualidade de Software 

Neste capítulo é apresentado o conceito de capacidade e maturidade, fundamental 

para o entendimento dos modelos de qualidade de software, o modelo CMMI e o 

modelo MPS.BR que foi utilizado como referência para a validação da 

metodologia. 

3.1 Conceitos de Capacidade e Maturidade 

O conceito que caracteriza a melhoria de processo e a diferencia de outras 

abordagens relacionadas a processo é o de capacidade de processo [Salviano 

2006]. Na definição de melhoria de processo de [Ahern et al. 2001] é realçado e 

definido o termo capacidade de processo: melhoria de processo (de software), 

baseada em modelo, envolve o uso de um modelo (de capacidade de processo) 

para guiar a melhoria dos processos de uma organização (por meio do aumento da 

capacidade dos processos). Essencialmente capacidade de processo é a inerente 

habilidade do processo de produzir resultados planejados. Com o aumento da 

capacidade de um processo, ele torna-se mais previsível e mensurável, e as 

causas mais significativas de baixa qualidade e produtividade são controladas e 

eliminadas.  

A ISO/IEC 15504 define capacidade de processo como uma caracterização 

da habilidade de um processo em atender objetivos requeridos ou contribuir 

(juntamente com outros processos) para o atendimento de objetivos requeridos 

[ISO15504 2003]. A ISO/IEC 15504 possui uma abordagem baseada em níveis de 

capacidade. O CMMI possui duas representações, sendo uma pautada pelo 

conceito de capacidade, conhecida como representação contínua. 

Já o conceito de maturidade pode ser entendido como um conjunto 

predefinido de processos em determinado nível de capacidade. Uma organização 

torna-se mais madura à medida que ela melhora continuamente a capacidade de 

seus processos [Ahern et al. 2001]. Os modelo CMMI e MPS.BR são exemplos de 
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modelos que possuem orientações dirigidas a níveis de maturidade, chamadas de 

representação estagiada. 

A escolha de uma representação depende do objetivo estratégico da 

organização, do nível de conhecimento do envolvidos com o programa de MPS em 

relação aos conceitos de maturidade e capacidade e da cultura da organização. 

Segundo o SEI [CMMI 2006], estes são os principais fatores que influenciam nesta 

escolha.  

A representação contínua permite a organização selecionar uma área de 

processo (ou grupo de áreas de processo) e melhorar os processos relacionados, 

podendo ainda trabalhar em diferentes níveis de capacidade para cada área de 

processo. Esta representação permite uma maior flexibilidade na definição do perfil 

de capacidade em que se pretende abordar, entretanto é fundamental conhecer as 

dependências entre as áreas escolhidas para que o perfil de capacidade definido 

seja consistente e viável.  

A representação estagiada possui um conjunto pré-definido de áreas de 

processos como orientação para melhoria de uma organização. Estes conjuntos 

caracterizam o nível de maturidade da organização e determinam um 

comportamento previsível. Uma vantagem específica da representação estagiada 

é que por meio dela se pode comparar o desempenho de organização com outras 

organizações do mercado (benchmark). Outra vantagem é o histórico de utilização 

e estudos de caso que esta representação possui, onde além da validação dos 

níveis de maturidade propostos, também são publicados diversos relatos com o 

retorno do investimento (ROI) para cada nível de maturidade. Quando escolhida a 

representação contínua, nem sempre é possível esta comparação, pois o perfil de 

capacidade definido normalmente varia. 

3.2 CMMI 

O Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV) é um modelo 

de maturidade de melhoria de processo para o desenvolvimento de produtos e 

serviços. O modelo consiste de um conjunto de melhores práticas destinadas às 
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atividades de desenvolvimento e manutenção que cobrem todo o ciclo de vida de 

um produto desde a sua concepção até a entrega e manutenção. 

O CMMI pode ser utilizado para melhoria de processo em um projeto, setor 

ou unidade organizacional. Estabelece um conjunto de objetivos e prioridades para 

melhoria de processo, provê orientação para processos de qualidade e serve como 

referência para avaliação de processos. 

O Projeto CMMI, que pode ser traduzido como Projeto de Integração dos 

Modelos de Maturidade da Capacidade, está sendo executado pelo Software 

Engineering Institute (SEI), em cooperação com a indústria e governo. Os 

principais objetivos do CMMI são consolidar um framework para modelos, evoluir e 

integrar modelos desenvolvidos pelo SEI (inicialmente os modelos SW-CMM, SE-

CMM e IPD-CMM), e gerar seus produtos associados, incluindo material de 

treinamento e método de avaliação. Os três modelos que foram evoluídos e 

integrados para criar  o CMMI foram a versão 2.0 do SW-CMM (Capability Maturity 

Model for Software), o SECM: EIA 731 (System Engineering Capability Model) e o 

IPD-CMM (Integrated Product Development Capability Maturity Model), conforme 

apresentados na Figura 3.1 
 

 

Figura 3.1: Histórico de evolução do CMMI (Fonte [CMMI 2006]) 
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A versão atual do CMMI (versão 1.2) apresenta três constelações2, ou 

versões: 

• CMMI for Development (CMMI-DEV) 
Publicada em agosto de 2006. Destina-se à organizações que possuem 

um  processo de desenvolvimento de produtos e serviços de software. 

• CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) 
Publicada em novembro de 2007. Destina-se à organizações que 

adquirem software ou serviços de desenvolvimento de software, 

principalmente em grande escala, e também para  avaliação destas 

aquisições. 

• CMMI for Services (CMMI-SVC) 
Encontra-se em elaboração. Destina-se à área de serviços relativos à 

tecnologia da informação, tais como manutenção e help desk. 

A arquitetura do CMMI – DEV  é composta basicamente pela definição de 

um conjunto de áreas de processo, organizadas em duas representações: por 

estágio, semelhante ao MPS.BR, e contínua (semelhante à ISO/IEC 15504). 

Considerando o contexto do trabalho, apenas o CMMI-DEV é detalhado. 

A seguir, é apresentada uma breve descrição sobre os principais 

componentes do CMMI-DEV ilustrados nas Figuras 3.2 e 3.3: 

• Nível de maturidade: cada nível de maturidade é caracterizado por um 

grupo de áreas de processo que estabelecem um comportamento 

esperado de uma organização que esteja aderente ao modelo. Para o 

nível1(Inicial), os processos, em geral, são ad-hoc e caóticos. No 

nível2(Gerenciado), os requisitos são gerenciados e os processos são 

planejados, executados, medidos e controlados. No nível 3 (Definido), os 

processos são bem caracterizados e entendidos e são descritos por 

                                            
 
2 O conceito de constelação, tradução da palavra constellation¸ foi introduzido no CMMI a partir 
da versão 1.2 e foi definido pelo SEI como um conjunto de componentes do CMMI alocados 
para reunir necessidades de uma área específica de interesse. Uma constelação pode gerar 
uma ou mais versões do CMMI, um método de avaliação e materiais de treinamento.   
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padrões, procedimentos, ferramentas e métodos. No nível 4 (Gerenciado 

Quantitativamente), os processos são controlados usando técnicas 

estatísticas ou quantitativas. E por fim, no nível 5 (Otimização), os 

processos são continuamente melhorados baseando-se no entendimento 

estatístico das causas comuns de variação. Na figura 3.2 são 

apresentados os 05 níveis de maturidade do CMMI (representação 

estagiada), com sua respectiva organização para uma MPS evolutiva. 

 

Figura 3.2: Arquitetura do CMMI (Fonte [Salviano 2006]) 

• Área de processo: é um grupo de práticas relacionadas em uma área 

que, quando executadas de forma coletiva, satisfazem um conjunto de 

metas consideradas importantes para trazer uma melhoria significativa 

naquela área (Ver figura 3.3). Todas as áreas de processos do CMMI 

são as mesmas tanto na representação contínua como na em estágios. 

Na representação em estágios, as áreas de processo estão organizadas 

por níveis de maturidade.  
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• Metas específicas: aplicam-se a uma área de processo e tratam de 

características únicas que descrevem o que deve ser implementado para 

satisfazer a área de processo. Metas específicas são componentes 

requeridos do modelo e são utilizadas nas avaliações para auxiliar a 

determinar se a área de processo está sendo satisfeita.   

• Práticas específicas: componente importante na satisfação de uma 

meta específica associada. As práticas específicas descrevem as 

atividades que se espera que resultem no atendimento de metas 

específicas de uma área de processo. As práticas específicas são 

componentes esperados do modelo.   

• Metas genéricas: são chamadas de “genéricas” porque a mesma 

declaração de meta aparece em diversas áreas de processos. Na 

representação em estágios, cada área de processo tem somente uma 

meta genérica. A satisfação de uma meta genérica em uma área de 

processo significa um controle melhorado do planejamento e 

implementação de processos associados com aquela área de processo, 

indicando, portanto, se estes processos parecem ser eficientes, 

repetíveis e duráveis. As metas genéricas são componentes requeridos 

do modelo e são utilizadas em avaliações para determinar se uma área 

de processo está sendo satisfeita. 

• Práticas genéricas: provêem institucionalização a fim de certificar que 

os processos associados a uma área de processo serão efetivos, 

repetíveis e duráveis. As práticas genéricas são categorizadas pelas 

metas genéricas e são componentes esperados no modelo. 

• Sub-práticas: são descrições detalhadas que fornecem um 

direcionamento para a interpretação de práticas específicas ou 

genéricas. As sub-práticas são componentes informativos dos modelos 

CMMI criadas somente para fornecerem idéias que podem ser úteis na 

melhoria dos processos 

• Produtos Típicos de Trabalho: são componentes informativos do 

modelo que oferecem exemplos de saídas de uma prática específica ou 

genérica. Estes exemplos recebem esta conotação porque, muitas 
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vezes, existem outros produtos de trabalho que são tão eficientes quanto 

estes, mas que não estão listados.   

• Elaborações de Práticas Genéricas: são componentes informativos do 

modelo que aparecem em cada área de processo para fornecer 

instruções sobre como as práticas genéricas deverão ser aplicadas de 

forma única naquela área de processo.  

 

 

 

 

Figura 3.3: Componentes de uma PA (Fonte [CMMI 2006]) 
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3.3 MPS.BR 

O MPS.BR é um programa para Melhoria de Processo do Software Brasileiro que 

teve início em 2003, sob coordenação da Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro (Softex), cujo principal objetivo é viabilizar a 

implantação dos princípios de Engenharia de Software de forma adequada ao 

contexto das empresas brasileiras em consonância com as principais abordagens 

internacionais para definição, avaliação e melhoria de processos de software 

[Softex 2007]. A sigla MPS.BR também dá nome ao modelo resultante desta 

iniciativa. 

A base técnica para a construção e aprimoramento do modelo foram as 

normas ISO/IEC12207 e ISO/IEC 15504 e o modelo CMMI. O principais 

componentes do MPS.BR, conforme apresentado na Figura 3.4, são detalhados a 

seguir: 

 

Figura 3.4: Componentes do MPS.BR (Fonte [Softex 2007]) 

• Modelo de Referência (MR-MPS): define níveis de maturidade por meio 

de uma combinação de processos e sua capacidade. O MR-MPS é 

descrito no Guia Geral.  

• Guia Geral: contém os requisitos que os processos das unidades 

organizacionais devem atender para estar em conformidade com o 

modelo, bem como as definições dos níveis de maturidade, processos e 
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atributos do processo. A definição dos processos contido no MPS.BR 

está em conformidade com os requisitos para um modelo de referência 

de processo apresentados na norma ISO/IEC 15504, declarando o 

propósito e os resultados esperados de sua execução. 

• Guia de Aquisição é um documento complementar destinado a 

organizações que pretendam adquirir software e serviços correlatos. O 

Guia de Aquisição não contém requisitos do MR-MPS, mas boas práticas 

para a aquisição de software e serviços correlatos. 

• Guia de Implementação: é composto de 7 partes, onde são descritos 

exemplos de como implementar cada um dos níveis do MR-MPS. 

• Método de Avaliação(MA-MPS): define as diretrizes para realização 

das avaliações de aderência ao MR-MPS.. O MA-MPS é descrito no 

Guia de Avaliação.  

• Guia de Avaliação: contém o processo e o método de avaliação MA-

MPS, os requisitos para os avaliadores líderes, avaliadores adjuntos e 

Instituições Avaliadoras (IA). O processo e o método de avaliação MA-

MPS estão em conformidade com a norma ISO/IEC 15504. 

• Modelo de Negócio (MN-MPS) descreve regras de negócio para 

implementação do MR-MPS pelas Instituições Implementadoras (II), 

avaliação seguindo o MA-MPS pelas Instituições Avaliadoras (IA), 

organização de grupos de empresas para implementação do MR-MPS e 

avaliação MA-MPS pelas Instituições Organizadoras de Grupos de 

Empresas (IOGE), certificação de consultores de aquisição e programas 

anuais de treinamento por meio de cursos, provas e workshops MPS.BR.  

A arquitetura do Guia Geral do MPS.BR é composta basicamente pela 

definição de um conjunto de processos, organizados em 07 níveis de maturidade. 

Considerando o contexto do trabalho, apenas este componente será detalhado. 

Os níveis de maturidade estabelecem patamares de evolução de 

processos, caracterizando estágios de melhoria da implementação de processos 

na organização. O nível de maturidade em que se encontra uma organização 
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permite prever o seu desempenho futuro ao executar um ou mais processos. A 

seguir são apresentados os níveis de maturidade que compõem o modelo: 

• A - Em Otimização 

• B - Gerenciado quantitativamente 

• C - Definido 

• D - Largamente Definido 

• E - Parcialmente Definido 

• F - Gerenciado 

• G - Parcialmente Gerenciado 

Para cada um destes níveis de maturidade é atribuído um perfil de 

processos que indicam onde a organização deve alocar o esforço de melhoria. O 

progresso e o alcance de um determinado nível de maturidade do MR-MPS se 

obtém quando são atendidos os propósitos e todos os resultados esperados dos 

respectivos processos e dos atributos de processo estabelecidos para aquele 

nível. 

Diferente do CMMI, a escala de maturidade no MPS.BR inicia no nível G e 

evolui até o nível A, sendo o nível A o de maior maturidade. Com uma escala mais 

gradual, ou seja, com escopo de processos menor do que no CMMI para o níveis 

iniciais, o MPS.BR facilita o alcance dos níveis iniciais, pois o “passo” a ser dado 

entre estes níveis é menor do que entre os níveis iniciais do CMMI. Essa 

abordagem com mais níveis de maturidade foi criada para contemplar uma das 

dificuldades que a indústria de software brasileira, formada basicamente por micro, 

pequenas e médias empresas, possuía em adotar o CMMI. Esta dificuldade  

estava relacionada à falta de recursos para investir em um programa de MPS que 

contemplasse todo o escopo de um nível do CMMI. Com duração menor dos 

programas de MPS para alcançar o níveis iniciais de maturidade no MPS.BR, 

estas empresas poderiam usufruir dos benefícios provenientes da MPS em prazos 

mais curtos do que com o CMMI. 

Atualmente o MPS.BR possui equivalência com os níveis de maturidade do 

CMMI. Acredita-se que isto ocorre devido ao reconhecimento internacional que o 

CMMI possui, tanto pelos números de avaliações já realizadas, quanto pelas 



 

44 

 

 

diversas pesquisas realizadas mostrando a efetividade do modelo, dentre outros 

aspectos. 

Os processos que integram o Guia Geral do MPS.BR são apresentados na 

Figura 3.5, de acordo com os níveis de maturidade e sua equivalência no CMMI. 

 

Figura 3.5: Arquitetura do MPS.BR 

Embora o MPS.BR seja um modelo recente e com reconhecimento apenas 

nacional, é notória a sua evolução, considerando o número de avaliações 

realizadas desde a sua criação, conforme apresentado na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Histórico de Avaliações MPS.BR (Fonte: [Softex 2008]) 

Ano A B C D E F G Total por Ano 
2005 0 0 0 0 1 3 1 5 
2006 2 0 0 1 1 1 7 12 
2007 1 0 0 0 1 12 41 55 
2008* 1 0 0 0 1 6 24 32 
Total 4 0 0 1 4 22 73 104 

    * Atualizado até 03/07/2008.  
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Fazendo um comparativo com o histórico de avaliações CMMI realizadas no 

Brasil e reportadas ao SEI, fica evidenciado o crescimento acentuado do número 

de avaliações MPS.BR (ver Figura 3.6). Observando o ano de 2007, pode-se 

constatar que o número de avaliações MPS.BR superou o de avaliações CMMI. 

 
Figura 3.6: Histórico de Avaliações MPS.BR e CMMI 

Os valores apresentados no gráfico são referentes às avaliações oficiais 

realizadas no Brasil e reportadas ao SEI [SEI 2008] e ao Softex [Softex 2008]. 

Dentre as avaliações CMMI realizadas podem existir casos em que as avaliações 

não foram publicadas devido à estratégia de negócio destas organizações. 

Acredita-se que o número de avaliações nesta situação seja mínimo, pois possuir 

um laudo de aderência a este modelo é um diferencial no mercado internacional. 

3.4 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos de capacidade de processo e de 

maturidade organizacional, e os modelos de qualidade CMMI e MPS.BR. Foi 
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apresentado um breve histórico sobre a criação e evolução deste modelos, bem 

como, sua estrutura e organização. 

A seleção do MPS.BR como modelo de qualidade de software para 

validação deste trabalho ocorreu principalmente pelos seguintes aspectos: 

• Foi desenvolvido com base no CMMI, ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 12207, 

possuindo equivalência com CMMI que é um dos modelos de qualidade 

mais difundidos entre iniciativas de MPS no mundo inteiro; 

• É uma proposta arrojada do Softex, com intuito de aumentar a 

maturidade e competitividade da indústria de software nacional; 

• Para consolidar o modelo em sua fase inicial de concepção, o Softex 

subsidiava em 50% os custos com consultoria e avaliação das primeiras 

empresas que almejavam trabalhar com o modelo. Este apoio financeiro 

do Softex era restrito às empresas que fizessem parte de um grupo com 

no mínimo 05 empresas interessadas, o que também justificou a 

especialização da metodologia para este cenário; 

Devido às razões apresentadas acima, o modelo MPS.BR se adequou 

perfeitamente ao contexto do trabalho. 
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4 Metodologia para Implantação de MPS em Grupos de 
Empresas  

Neste capítulo é apresentada a forma como o trabalho foi desenvolvido e a 

metodologia criada para a condução da MPS em grupos de empresas, buscando 

solucionar alguns dos problemas inerentes a este cenário. 

4.1 Desenvolvimento da Metodologia 

O primeiro passo para a criação da metodologia foi a realização de um estudo do 

estado da arte em relação a MPS e o levantamento dos problemas enfrentados 

pelas empresas de desenvolvimento de software na implantação e melhoria de 

seus processos de software. Foi analisada também a existência de grupos 

passados de empresas que realizaram programas de melhorias de processo de 

software por meio de grupos de empresas. O resultado deste estudo e 

levantamento pode ser observado no capítulo 2 deste trabalho. 

Para os problemas encontrados foi selecionado um subconjunto, onde, para 

cada problema foi proposta uma estratégia para solucioná-lo, conforme 

apresentado a seguir: 

1. Falta de pessoal qualificado: para suprir a carência de profissionais 

capacitados em engenharia de software existente no mercado de 

trabalho na atualidade, deficiência esta oriunda da maior parte das 

universidades que não dão ênfase a esta área nos cursos de 

computação, deveriam ser realizados treinamentos para todos os 

representantes das organizações envolvidos com a MPS. Estes 

treinamentos deveriam apresentar a teoria sobre as áreas de 

conhecimento do modelo escolhido e uma abordagem prática de como 

implantá-la no dia a dia da empresa. 

2. Baixo envolvimento das equipes: o trabalho da implantação deveria 

ser particionado e distribuído para grupos de trabalho (ou workteams), 

que ficariam responsáveis por parte do programa de MPS. Para compor 
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os workteams deveriam ser selecionados colaboradores com perfil de 

liderança, com conhecimento e envolvimento com a área ou setor alvo 

da melhoria. 

3. Falta de comprometimento: para manter o comprometimento durante 

todo o programa de MPS, foi inserido o papel da consultoria externa, a 

qual além de auxiliar na interpretação do modelo e de como implantá-lo 

na organização, também exerceria o papel de gerência, acompanhando 

todos os trabalhos e avaliando o alcance das metas estabelecidas. 

4. Resistência às mudanças: para mitigar os riscos envolvendo 

resistência à mudanças, deveria ser dado prioridade na composição  

dos workteams aos colaboradores com as seguintes características: 

maior tempo de trabalho na organização, com notória liderança sobre 

os demais membros, com grande conhecimento do negócio e processo 

da organização, com histórico de contestação de outras iniciativas que 

buscavam alterar a cultura da organização. O envolvimento de 

colabores com estas características minimizam os problemas, uma vez 

que os mesmo são co-responsáveis com a nova forma de trabalho que 

está sendo proposta. 

5. Apoio da alta gerência: como toda mudança em processo causa 

impacto na cultura da organização, era fundamental o apoio da alta 

gerência, tanto do ponto de vista motivacional como o de recursos para 

o projeto. Neste sentido, desde o início da implantação a alta gerência 

deveria estar envolvida com o planejamento e acompanhamento das 

ações de melhoria. 

6. Escassez de recursos: como a indústria de software brasileira é 

formada em sua maioria por empresas de micro e pequeno porte, 

normalmente com recursos escassos para investimento em uma MPS 

efetiva, deveria ser formado grupos de empresas, onde algumas das 

ações de melhoria, como por exemplo treinamentos e workshops, 

poderiam ser realizados em grupo, sendo estas despesas rateadas 

entre as empresas.  



 

49 

 

 

7. Disparidade entre as empresas que compõem o grupo: para 

minimizar possíveis problemas com a diferença entre objetivos de cada 

organização, conflitos de interesse, concorrência em mesmo mercado, 

maturidade organizacional e disponibilidade de recursos, deveria ser 

feita uma seleção entre as empresas candidatas a integrarem o grupo. 

Esta seleção ocorreria através do preenchimento de um questionário 

com perguntas direcionadas a levantar uma visão geral da organização 

(Ver Apêndice A). A partir destes questionários, a seleção das 

empresas que iriam compor o grupo deveria priorizar a sinergia do 

grupo em relação aos aspectos citados anteriormente, buscando a 

maior afinidade possível. 

A partir destes problemas e das estratégias propostas para solucioná-los foi 

feita uma seleção de uma abordagem para MPS que servisse de referência para a 

construção da metodologia. Foram analisadas as abordagens IDEAL, 15504-4 e 

PRO2PI, tendo sido selecionada a abordagem PRO2PI por apresentar uma maior 

interseção com os objetivos propostos para a metodologia, embora também tenha 

sido influenciada indireta pela demais, por estas terem sido utilizadas como 

referência para criação da abordagem PRO2PI. 

De posse destas informações e dados, foi construída a Metodologia para 

Implantação de Melhoria de Processo de Software em Grupos de Empresas 

(MIMPSg). A seguir será apresentada a MIMPSg  e todos os elementos que a 

compõe por meio de uma notação de processo.  

4.2 Visão Geral da MIMPSg  

A MIMPSg é composta por um conjunto de sete fases (ver Figura 4.1), a saber: 

Formação do Grupo, Apresentação do Projeto e Nivelamento, Diagnóstico e 

Planejamento, Gestão do Processo Atual, Abordagem dos Processos, Maturação 

dos Processo e Encerramento. 
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Figura 4.1: Visão Geral da MIMPSg 

Para representar a metodologia foi utilizada a notação PEPP – Primitivas 

para Definição de Processo3 [AGUIAR 2004], onde para cada fase da metodologia 

é apresentado seu propósito, uma descrição e um fluxo com as atividades, papeis 

responsáveis, artefatos de entrada e saída. Os artefatos de entrada podem ser 

template de documentos, documentos preenchidos, padrões, elementos 

informativos, e outros. Os artefatos de saída podem ser um, ou mais, artefatos de 

entrada atualizados ou preenchidos. 

4.3 Papeis previstos na MIMPSg  

Para a execução da metodologia é requerido o apoio de uma equipe de consultoria 

especializada em MPS, formada por três categorias de consultores, a saber: A, B, 

                                            
 
3 A notação PEPP [AGUIAR 2004] utilizada para representar esta metodologia é de 
propriedade da SWQuality, entretanto pode ser ser utilizada de forma gratuita, desde que a 
fonte seja referenciada. 
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e Revisor. Além da equipe de consultoria existe também papel do Coordenador 
do Grupo. O detalhamento das atribuições destes papéis é apresentado a seguir. 

O Consultor A participa do programa de melhoria em atividades técnicas e 

pontuais e nas atividades de coordenação da implantação na empresa. Para cada 

empresa é designado um Consultor A responsável que atua como coordenador da 

consultoria na empresa, desenvolvendo atividades que variam com freqüência 

quinzenal ou mensal. Este consultor também revisa e orienta a construção dos 

processos em conjunto com o Consultor B e redireciona os trabalhos caso 

necessário. O Consultor A também atua tecnicamente na definição dos processos, 

nos treinamentos e na avaliação de aderência dos processos ao modelo de 

referência. Todos os consultores desta categoria devem possuir grande 

conhecimento e experiência em Engenharia de Software (preferencialmente 

mestrado ou doutorado), permitindo-os atuar em todos os processos do perfil de 

capacidade definido para a empresa. Alguns consultores também são especialistas 

em determinados processos, desta forma, participam apoiando diversos 

programas em sua área de especialidade.  

O Consultor B é quem participa com maior freqüência nas atividades de 

consultoria na empresa, tendo uma periodicidade de acompanhamento semanal 

na fase de início do programa, na qual ocorre intensamente a transferência de 

conhecimento relacionado a definição de processo, com uma diminuição desta 

freqüência após os quatro primeiros meses de trabalho. O Consultor B participa 

como integrante do Software Engineering Process Group (SEPG) da empresa, 

podendo inclusive assumir funções de gerência do programa em casos da 

empresa ter problemas de recursos humanos. Este consultor possui boa formação 

em Engenharia de Software, contudo, não é exigida uma larga experiência em 

implantação de modelos de qualidade.  

O Consultor Revisor possui um papel fundamental no programa de MPS 

que é a realização de revisões de progresso do programa de melhoria e revisões 

técnicas nos processos definidos. As atuações ocorrem em marcos pré-definidos, 

apoiando o Consultor A e o SEPG no direcionamento do programa de MPS. O 

Consultor Revisor não é considerado parte da equipe do projeto, o que garante 

uma postura objetiva e imparcial nas revisões. Cabe ao Consultor Revisor estar 

atento aos objetivos estratégicos e de negócio da empresa, buscando manter o 
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direcionamento e alinhamento entre o programa MPS e as necessidades da 

empresa. Ao Consultor Revisor também é atribuído a responsabilidade de tratar 

conflitos entre a equipe de consultoria e a empresa. Este consultor deve possuir 

um grande embasamento teórico e prático em Engenharia de Software e em 

Gestão de Negócios.  

O Coordenador do Grupo é responsável pela gestão do grupo. Ele 

participa em atividades gerenciais pontuais, como por exemplo, na formação do 

grupo, apresentação de kick-off do grupo, workshops para apresentação de 

progresso. O Coordenador do Grupo faz o controle das atividades realizadas pela 

equipe de consultoria, agenda atividades em grupo e acompanha a evolução da 

implantação considerando planejamento do grupo. Para desempenhar este papel é 

necessário conhecimento em gestão de projetos e experiência no atendimento a 

clientes. 

4.4 Detalhamento das Fases da MIMPSg  

A seguir, para cada fase que compõe a MIMPSg, são apresentados: propósito, 

descrição e um fluxo com as atividades, papéis responsáveis, artefatos de entrada 

e saída. 

Fase 1: Formação do Grupo  

Propósito: selecionar um grupo de empresas para iniciar o programa de MPS. 

Descrição: o primeiro passo para realizar um programa de MPS com um grupo de 

empresas é estabelecer o perfil de capacidade para o programa e buscar 

empresas candidatas a integrarem o grupo de acordo com o perfil definido. Para 

estas empresas candidatas é solicitado o preenchimento de um questionário 

contendo perguntas relacionadas a estrutura, atuação, experiência, faturamento, 

certificações e outras iniciativas relacionadas à qualidade realizadas anteriormente 

pela empresa. Através deste questionário pode-se ter uma boa noção do cenário 

existente nas empresas e assim fazer uma seleção buscando a uniformidade do 

grupo. Durante esta seleção devem ser tratados aspectos que evitem uma grande 

disparidade no grupo, como por exemplo, grande diferença de porte, objetivos 
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diferentes, interesses conflituosos, concorrência no mesmo mercado e outras que 

possam impactar negativamente a sinergia do grupo. Após a seleção das 

empresas que irão compor o grupo, deve ser formalizado o grupo por meio de 

instrumentos contratuais, descrevendo claramente o objetivo e escopo de trabalho 

do grupo, direitos e deveres de cada parte. O fluxo com as atividades desta fase é 

apresentado na Figura 4.2.  
 

 
Figura 4.2: MIMPSg – Fase 1 

 

Fase 2: Apresentação do Programa e Nivelamento 

Propósito: comunicar o início do programa de MPS para as empresas que 

integram o grupo e nivelar o conhecimento para a realização do diagnóstico. 

Descrição: nesta fase é realizada uma apresentação do programa de MPS para 

os principais envolvidos das empresas que compõem o grupo (Ex.: diretores, 
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gerentes, SEPG, e outros). Nesta apresentação são focados aspectos gerenciais: 

objetivos, metas, metodologia, marcos do programa e uma breve visão geral do 

modelo. Esta apresentação tem como principal objetivo obter o comprometimento 

dos envolvidos com o programa de MPS. Após esta apresentação é realizado um 

curso de introdução ao perfil de capacidade definido como meta para o grupo. O 

objetivo deste curso é nivelar o conhecimento dos envolvidos de cada empresa 

que irão participar da fase de diagnóstico. O fluxo com as atividades desta fase é 

apresentado na Figura 4.3. 
 

 
Figura 4.3: MIMPSg – Fase 2 

 

Fase 3: Diagnóstico e Planejamento  

Propósito: identificar o estado atual do processo da organização e planejar as 

ações de melhoria. 

Descrição: para iniciar qualquer melhoria de processo é fundamental conhecer o 

estadual atual do processo, seus pontos fortes, fracos e oportunidades de 
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melhoria. Considerando esta premissa, realiza-se um diagnóstico individual de 

cada empresa de acordo com as exigências do perfil de capacidade estabelecido 

para o grupo. O diagnóstico consiste na identificação de evidências de processo e 

projeto para cada prática do perfil de capacidade avaliado. Além das evidências, 

são coletados feedbacks de alguns participantes para complementar os dados 

obtidos. Todas as informações são reunidas em um relatório de diagnóstico, onde 

são indicados os desvios, pontos fortes e fracos e oportunidades de melhoria. Com 

base neste diagnóstico a empresa com o apoio da consultoria elabora um 

planejamento do projeto de MPS. Este planejamento deve estar alinhado ao 

programa MPS do grupo, devendo respeitar os objetivos e marcos estabelecidos 

para o grupo. Ainda nesta fase é realizado um workshop com as empresas do 

grupo para apresentação do resultado do diagnóstico e o planejamento individual 

de cada empresa. Para concluir a fase, cada empresa realiza o kick-off do projeto 

em suas dependências buscando envolver o maior número de colaboradores 

impactados com o programa de melhoria. A realização do kick-off é importante 

para registrar e comunicar o início do projeto de MPS, e para buscar apoio e 

comprometimento de todos com a busca pela sucesso do projeto de MPS. O fluxo 

com as atividades desta fase é apresentado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4: MIMPSg – Fase 3 

 

Fase 4: Gestão do Processo Atual 

Propósito: mapear o processo atual e prepará-lo para incorporar os novos 

processos do perfil de capacidade definido 

Descrição: considerando o processo atual existente na empresa, o mesmo é 

mapeado, definido ou reformulado conforme alguma notação formal apresentada 

pela consultoria ou utilizada pela empresa. Nesta fase não há preocupação em 

atender um processo específico do perfil de capacidade definido, mas sim em 

originar um processo que contemple todo o ciclo de vida do desenvolvimento de 

software e que esteja preparado para incorporar novos processos. Após a 

definição deste processo pelo grupo de processos, o mesmo é validado pela 

consultoria e fica disponível para a aplicação em um projeto piloto. O uso de 

projetos pilotos auxilia na validação das alterações antes da institucionalização das 

mudanças e também diminui a ansiedade dos envolvidos em relação a 

apresentação de evidência de progresso na implantação do programa de MPS. O 

fluxo com as atividades desta fase é apresentado na Figura 4.5. 



 

57 

 

 

 Fase 4 - Gestão do Processo Atual

Mapear o 
processo atual

CB

PAT

PAM

Fase 5

Validar processo 
atual

CA
CB

PAM

PAT

Início

- PAM: Processo atual mapeado

OBS.: Todo artefato precedido do “x” 
é um template

- PAT: Processo atual

ARTEFATOS:

LEGENDA

SÍMBOLOS:

Início ou Fim do processo

Atividade individual

Condição

Artefato de saída

Papel

Artefato de entrada

Atividade em grupo

PAPÉIS:
- CA: Consultor A
- CB: Consultor B
- CG: Coordenador do Grupo

 
Figura 4.5: MIMPSg – Fase 4 

 

Fase 5: Abordagem dos Processos 

Propósito: capacitar o grupo de processos para definição e incorporação dos 

novos processos ao processo atual da empresa 

Descrição: nesta fase, para cada processo do perfil de capacidade escolhido, é 

realizado um treinamento para o grupo de empresas apresentando conceitos, 

resultados e métodos relativos aos processos. Os resultados requeridos são 

enfatizados, bem como pontos chave, elementos essenciais, limites de aplicação e 

formas de aplicação recomendadas. Este treinamento objetiva também apresentar 

análises de casos e formas para a implantação dos processos. Após o 

treinamento, o grupo de processos de cada empresa fica responsável por adequar 

o processo da sua organização às exigências do perfil de capacidade definido, 

com o apoio da consultoria. Após a conclusão do redesenho é feita uma validação 

de todo o processo pela consultoria com intuito de integrar todas as práticas do 

processo atual. Para concluir a fase, estes processos devem ser implantados e 
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monitorados em projetos pilotos para que os mesmos sejam avaliados e 

posteriormente corrigidos ou adaptados conforme as necessidades. As atividades 

de treinamento, definição e validação são realizadas considerando o perfil de 

capacidade definido para o grupo. Os treinamentos são realizados para todas as 

empresas, contudo, as atividades de adequação e validação dos processos são 

realizadas de forma individual. O fluxo com as atividades desta fase é apresentado 

na Figura 4.6. 

 
Figura 4.6: MIMPSg – Fase 5 

 

Fase 6: Maturação dos Processos 

Propósito: institucionalizar o novo processo para toda a empresa 

Descrição: o início desta fase é marcado pela realização de um workshop com o 

grupo de empresas, onde cada empresa divulga os resultados obtidos, as lições 

aprendidas e posição atual do programa de implantação. O objetivo deste 

workshop é a disseminação de conhecimento e troca de experiência entre as 



 

59 

 

 

empresas. Em seguida, as empresas começam a institucionalização do novo 

processo em todos os projetos da empresa. Durante o período de 

institucionalização a consultoria realiza um acompanhamento indicando melhorias 

ainda necessárias ao processo. Após a execução de alguns projetos utilizando 

todo o processo é realizada uma avaliação da institucionalização. Nesta avaliação 

é verificado a aderência dos projetos ao processo e às exigências do perfil de 

capacidade almejado. Caso exista ainda não conformidades a empresa faz as 

correções necessárias e aplica o processo em uma nova rodada de projetos. 

Dependendo da duração desta fase, podem ser realizados workshops objetivando 

a disseminação de conhecimento e troca de experiência entre as organizações do 

grupo. O fluxo com as atividades desta fase é apresentado na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7: MIMPSg – Fase 6 
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Fase 7: Encerramento 

Propósito: avaliar a aderência da empresa em relação ao perfil de capacidade 

almejado e prepará-la para avaliação oficial. 

Descrição: o início da última fase da metodologia ocorre com a preparação da 

empresa para realização de uma avaliação simulada. O objetivo desta avaliação é 

identificar o grau de aderência ao perfil de capacidade almejado e avaliar se a 

empresa está preparada para submeter-se a uma avaliação oficial. O primeiro 

passo da preparação consiste da orientação sobre o método de avaliação, 

podendo incluir o preenchimento da planilha de avaliação com evidências de 

projetos e processo, orientação para os colaboradores entrevistados, entre outros. 

Todo material necessário para a execução da avaliação oficial também é 

preparado. Uma avaliação simulada é realizada na empresa, indicando se a 

mesma está apta a submeter-se a uma avaliação oficial. A conclusão da fase 

ocorre com a realização de um workshop com o grupo de empresas para 

apresentação dos resultados. A realização da avaliação oficial não é contemplada 

na metodologia, pois envolve a participação de uma entidade terceira, que por sua 

vez seguirá a sua metodologia de trabalho para a realização da avaliação. O fluxo 

com as atividades desta fase é apresentado na Figura 4.8. 
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 Fase 7 - Encerramento

LEGENDA

Fase 2

PAPÉIS:
- CA: Consultor A
- CB: Consultor B
- CG: Coordenador do Grupo
- CR: Consultor Revisor

- ADI: Apresentação do Diagnóstico

OBS.: Todo artefato precedido do “x” 
é um template

- PAV: Planilha de Avaliação

ARTEFATOS:

- PAT: Processo atual

SÍMBOLOS:

Início ou Fim do processo

Atividade individual

Condição

Artefato de saída

Papel

Artefato de entrada

Atividade em grupo

Realizar a 
avaliação 
simulada

CA
CR

PAT
PAV

PAV

Preparar a 
avaliação 
simulada

CB

PAT
xPAV

PAV

Início

Workshop para 
apresentação 

dos processos e 
resultados

CA
CG

xARE

ARE

 
Figura 4.8: MIMPSg – Fase 7 

4.5 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a Metodologia para Implantação de Melhoria de 

Processo de Software em Grupos de Empresas – MIMPSg. Esta metodogia tem 

como principal objetivo a definição de uma abordagem para condução de 

programas de MPS em grupos de empresas. Para isto, a MIMPSg instanciou a 

abordagem PRO2PI para tratar o cenário de grupos de empresas e tratou alguns 

problemas que comumente ocorrem em iniciativas de MPS.  

Em relação  ao ciclo de melhoria de processo da abordagem PRO2PI, a 

MIMPSg contém as seguintes diferenças: 
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• Requer apoio de uma equipe de consultoria especializada em MPS; 

• Define um conjunto de papéis para executar a metodologia (Consultor 

A, B, Revisor e Coordenado do Grupo); 

• Prevê a formação do grupo de empresas; 

• Estabelece um mecanismo para seleção das empresas que irão 

compor o grupo; 

• Prevê a realização de atividades em grupo e individualmente com as 

empresas; 

• Estimula a realização de workshops entre as empresas para a troca de 

experiência; 

• Estimula a distribuição do trabalho de implantação entre o SEPG e 

workteams. 
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5 Aplicação Prática da Metodologia Proposta 

Neste capítulo é apresentada a aplicação da metodologia MIMPSg em estudos de 

caso reais. O objetivo desta aplicação foi avaliação da metodologia em relação aos 

objetivos estabelecidos para o trabalho. 

5.1 Caracterização dos Estudos de Caso 

Para avaliar a metodologia, bem como sua efetividade e a aplicabilidade, foram 

realizados dois estudos de caso, com o apoio da SWQuality Consultoria e 

Sistemas. A SWQuality é uma empresa que atua na área de consultoria em MPS e 

avaliações de empresas desenvolvedoras de software e outros serviços na área de 

Tecnologia da Informação (TI) há aproximadamente quatro anos. Com sede em 

Recife (PE), e pontos de apoio em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Curitiba 

(PR), atua em diversas regiões do país. 

O apoio da SWQuality ocorreu através da disponibilização de dois grupos 

de empresas desenvolvedoras de software para aplicação da metodologia. Estas 

empresas almejavam a avaliação oficial de aderência ao modelo de qualidade 

MPS.BR, em nível G de maturidade. Para estes estudos de caso, o autor deste 

trabalho atuou como Coordenador do Grupo e Consultor B. 

O resultado a ser confirmado com estes estudos de caso era de que 

metodologia proposta permitisse que empresas com poucos recursos pudessem 

ter acesso a MPS e que os resultados obtidos fossem melhores do que as 

iniciativas de MPS realizadas anteriormente no país.  

5.1.1 Estudo de Caso 1 

O primeiro estudo de caso iniciou com a solicitação de uma proposta de 

consultoria para realizar um trabalho de MPS com um grupo de empresas na 

cidade de Fortaleza-CE.  
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Esta solicitação ocorreu por meio de um representante do grupo destas 

empresas que fez contato com a SWQuality. Após a manifestação de interesse 

deste grupo, iniciou-se a primeira fase da MIMPSg – Formação do Grupo. Embora 

o grupo já estivesse formado, era importante conhecer a estrutura organizacional 

de cada empresa para avaliar a viabilidade do grupo. Foi aplicado então o 

questionário para levantamento dos dados organizacionais de cada empresa. Este 

grupo era formado por cinco empresas desenvolvedoras de software, sendo quatro 

empresas de pequeno porte e uma empresa de médio porte. Destas empresas, 

três haviam realizado algum trabalho relacionado à definição de processos e 

gestão da qualidade, com foco na ISO 9001. Entre as empresas, apenas uma 

trabalhava como fábrica de software, realizando projetos sob encomenda. O 

restante das empresas trabalhava com a evolução de produtos.  

Após o levantamento destas informações foi então realizada uma análise 

dos dados, e uma vez não identificado nenhum impedimento para a formação do 

grupo, foi então elaborada uma proposta de consultoria. O escopo da proposta 

contemplava a prestação de serviços de consultoria especializada em MPS com o 

foco na implantação do MPS.BR nível G em um grupo de cinco empresas, sendo 

este o perfil de capacidade estabelecido para o programa.  

Além da proposta, foi elaborado um cronograma de implantação de 

referência para o grupo delimitando marcos e atividades do programa de MPS. 

Dentre as atividades havia a distinção entre as atividades realizadas com o grupo, 

como por exemplo, cursos e workshops, e as atividades individuas, como por 

exemplo, diagnóstico, consultoria, revisão e avaliação dos processos. Um 

cronograma semelhante ao elaborado para este grupo é apresentado no Apêndice 

B deste trabalho.  

Para este grupo foi alocada uma equipe de consultoria formada por seis 

consultores, dos quais três eram consultores A, um era consultor B e dois eram 

Revisores, além do Coordenador do Grupo. A execução do trabalho previsto no 

cronograma, com duração estimada de doze meses, ocorreu sem grandes 

variações dos objetivos e marcos estabelecidos para o programa.  

Dentre as empresas do grupo, todas conseguiram concluir a implantação do 

MPS.BR nível G e foram avaliadas oficialmente por uma instituição credenciada 
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pelo Softex.  Destas empresas, duas foram avaliadas antes dos doze meses 

estimados para o programa de MPS, duas foram avaliadas com doze meses e 

uma foi avaliada após quatorze meses de início do programa de implantação. 

Estas variações ocorreram por motivos variados, como por exemplo, diferença de 

maturidade entre as empresas, tempo de duração do ciclo de vida dos projetos de 

desenvolvimento de software e pela saída de recursos-chave em algumas 

empresas.  

5.1.2 Estudo de Caso 2  

O segundo estudo de caso iniciou com a demanda de consultoria especializada 

em MPS por parte de uma instituição que apóia e fomenta o desenvolvimento da 

indústria de software no estado de Pernambuco, situada na cidade do Recife. A 

demanda surgiu do interesse em formar um grupo de empresas para a 

implantação do MPS.BR nível G.  

O primeiro passo neste sentido foi a realização de um convite para 

empresas da região convocando a participar de uma apresentação da iniciativa em 

MPS que estava sendo organizada por esta instituição, com a participação da 

SWQuality. O intuito do convite era poder apresentar a proposta o programa de 

melhorias e buscar empresas interessadas em participar de trabalho. Após este 

convite, foi realizada uma palestra por um Consultor A da SWQuality e um 

representante da instituição organizadora do grupo, onde houve a participação de 

representantes de aproximadamente quinze empresas desenvolvedores de 

software da região. 

Entre as empresas presentes na palestra, oito empresas manifestaram 

interesse em participar do grupo. Para estas empresas foi passado o questionário 

para levantamento dos dados organizacionais de cada uma. Após o recebimento 

dos questionários preenchidos foi realizada uma análise das informações 

apresentadas pelo Coordenador do Grupo, com a participação do representante da 

instituição organizadora do grupo. Dentre as empresas candidatas, foi identificado 

que duas eram concorrentes diretas no mesmo segmento e mercado. Este fato 

poderia inibir a troca de experiências entre as empresas do grupo, e até mesmo 

causar situações de conflito devido a concorrência direta. Para mitigar o risco, foi 



 

66 

 

 

decidido excluir uma destas empresas, sendo a empresa com mais tempo no 

mercado a escolhida para a participação do grupo. Outras duas empresas foram 

excluídas do grupo por não apresentarem recursos suficientes para o investimento 

no programa de MPS proposto.  

Das empresas selecionadas para compor o grupo, três haviam realizado 

algum trabalho relacionado à definição de processos e gestão da qualidade, com 

foco na ISO 9001. Das cinco empresas selecionadas, quatro empresas eram de 

pequeno porte e uma de médio porte. Todas estas empresas trabalhavam com a 

evolução de produtos.  

Após o levantamento e análise de todas estas informações, e não existindo 

mais nenhum conflito ou impedimento para a formação do grupo, foi então 

elaborada a proposta de consultoria e formalizado a existência do grupo. O escopo 

da proposta contemplava a prestação de consultoria especializada em MPS com o 

objetivo de implantar o MPS.BR nível G em um grupo de cinco empresas, sendo 

este o perfil de capacidade estabelecido para o programa.  

Além da proposta foi elaborado um cronograma de implantação de 

referência para o grupo, delimitando marcos e atividades do programa de MPS. 

Dentre as atividades havia a distinção entre as atividades realizadas com o grupo, 

como por exemplo, cursos e workshops, e as atividades individuas, como por 

exemplo, diagnóstico, consultoria, revisão e avaliação dos processos. Um 

cronograma semelhante ao elaborado para este grupo é apresentado no Apêndice 

B deste trabalho. 

Para este grupo foi alocada uma equipe de consultoria formada por seis 

consultores, dos quais dois eram consultores A, dois eram consultores B e dois 

eram Revisores, além do Coordenador do Grupo. Durante a execução do trabalho 

previsto no cronograma, com duração estimada de doze meses, ocorreram alguns 

problemas, conforme destacados a seguir: 

• Incompatibilidade entre perfis de alguns consultores e empresas 

alocadas inicialmente: durante a realização dos trabalhos de consultoria 

individual de duas empresas foram identificadas pelo Coordenador do 

Grupo incompatibilidade entre o perfil dos consultores e o perfil destas 

empresas. Com intuito de buscar uma maior sinergia entre consultoria e 



 

67 

 

 

empresa foram realizadas remanejamentos de alguns consultores para 

mitigar possíveis riscos de insucesso na realização do trabalho. 

• Mudança de objetivo de negócio de uma das empresas do grupo: em 

uma das empresas do grupo houve uma mudança significativa nos 

objetivos de negócio, deixando o projeto de MPS ser prioridade para a 

organização. Com esta mudança, começaram a faltar recursos humanos 

para condução do projeto de melhoria e apoio da direção no 

comprometimento com o objetivo estabelecido para o projeto de MPS. 

Após algumas reuniões entre Coordenador do Grupo, Consultor A, 

Consultor B e representante da instituição organizadora do grupo de 

empresas, foi decidido de comum acordo entre as partes que o projeto 

de MPS seria cancelado.  

Com exceção da empresa, cujo projeto de MPS foi cancelado, o restante 

das empresas concluiu a implantação sem grandes variações dos objetivos e 

marcos estabelecidos no programa de MPS do grupo. Destas empresas, todas 

foram avaliadas oficialmente por uma instituição avaliadora credenciada pelo 

Softex, no nível G de maturidade do MPS.BR.  Destas empresas, uma foi avaliada 

após nove meses do início do programa de MPS, duas foram avaliadas com doze 

meses e uma foi avaliada após quatorze meses de início do programa de 

implantação. Semelhante ao primeiro estudo de caso, estas variações ocorreram 

por motivos variados, como por exemplo, diferença de maturidade entre as 

empresas, tempo de duração do ciclo de vida dos projetos de desenvolvimento de 

software, pela saída de recursos-chave e disponibilidade de projetos para a 

avaliação.  

5.2 Resultados Obtidos com os Estudos de Caso 

Para avaliar a efetividade da MIMPSg em relação aos objetivos propostos, foram 

aplicados questionários de avaliação da metodologia para duas categorias de 

envolvidos com o programa de MPS. Os entrevistados foram divididos entre 

organizadores do grupo e representantes das empresas envolvidas com o 

programa de MPS. Os questionários de avaliação eram compostos por questões 
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fechadas e questões abertas. Para as questões fechadas foi  definido um conjunto 

de aspectos que permitiriam uma avaliação subjetiva da metodologia pelos 

entrevistados. Para cada aspecto, o entrevistado deveria indicar uma pontuação 

para a MIMPSg segundo as opções disponíveis (excelente, boa, regular, ruim ou 

não sabe). Para as questões abertas foi solicitada a indicação dos pontos fortes, 

fracos e oportunidades de melhoria na metodologia. E por último foi realizado uma 

pergunta, a qual avaliava se o entrevistado indicaria a MIMPSg para outros grupos 

de empresas. 

Os resultados obtidos com as avaliações dos dois organizadores dos 

grupos de empresas são apresentados na Tabelas 5.1 e no texto a seguir. 

Tabela 5.1: Avaliação da MIMPSg pelos Organizadores dos Grupos 

 

Aspectos 
Ex

ce
le

nt
e 

B
oa

 

R
eg

ul
ar

 

R
ui

m
 

N
ão

 s
ab

e 

Cumprir os objetivos estabelecidos para o grupo 50% 50% 0% 0% 0% 

Satisfação das empresas do grupo com os 
resultados dos trabalhos realizados utilizando 
esta metodologia 

100% 0% 0% 0% 0% 

Divisão da consultoria em categorias 
(Consultor A, B, Revisor) para a realização dos 
trabalhos 

50% 50% 0% 0% 0% 

Viabilizar o acesso das empresas à melhoria de 
processo de software 50% 50% 0% 0% 0% 

Envolvimento das empresas com o objetivo 
estabelecido para o grupo 0% 100% 0% 0% 0% 

Capacitação dos membros das empresas que 
participaram do grupo na área de melhoria de 
processo 

50% 50% 0% 0% 0% 

 

Pontos Fortes: entre os pontos citados como fortes pelos organizadores dos 

grupos de empresas, destacam-se os seguintes: 
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• Diminuição nos custos da implantação; 

• Objetivos bem definidos para as empresas; 

• Definição clara dos papéis e responsabilidades; 

• Relacionamento entre as empresas muito bom; 

• Exclusão de interesses conflituosos; 

• Treinamento em conjunto para as empresas; 

• Incentivo à colaboração entre as empresas; 

• Reuniões de Acompanhamento e Workshops, atividades que serviram 

para alinhar e corrigir eventuais distorções no projeto; 

• Reconhecimento das particularidades das empresas, isto fez com que 

cada empresa se desenvolvesse de forma mais adequada à sua 

capacidade, gerando com isto um maior estímulo e comprometimento da 

mesma. 

Pontos Fracos: entre os pontos citados como fracos pelos organizadores dos 

grupos de empresas, destacam-se os seguintes: 

• Nem sempre as empresas ficavam com o consultor que desejavam, 

devido à restrição de agenda e disponibilidade do consultor; 

• Segundo um dos entrevistados, não foi possível identificar claramente 

um ponto fraco da metodologia, pois houve alguns problemas (poucos 

por sinal), mas não sendo possível atribuí-los de forma direta à 

metodologia. Acredita-se que inclusive a metodologia ajudou a minorar 

os problemas que surgiram. 

Oportunidades de Melhorias: entre as oportunidades citadas pelos 

organizadores de empresas como melhoria, destacam-se os seguintes: 

• Formar grupos com um número maior do que o mínimo necessário para 

execução do mesmo, assim caso alguma empresa abandone o grupo, o 

restante das empresas não sofreriam impactos; 
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• Criar mais mecanismos de comunicação entre as empresas para 

promover troca de experiência e informação fora das atividades previstas 

para o grupo. 

Indicar o uso da metodologia para outros grupos: ao serem perguntados se 

indicariam o uso da metodologia para outros grupos de empresas ambos 

entrevistados responderam que indicariam. 

Os resultados obtidos com as avaliações dos representantes das empresas 

envolvidas com o programa de MPS são apresentados na Tabelas 5.2 e no texto a 

seguir. Estas informações foram extraídas do questionário respondido pelos dez 

representantes das empresas participantes dos estudos de caso do trabalho. 

Tabela 5.2: Avaliação da MIMPSg pelos Representantes das Empresas 

 

Aspectos 

Ex
ce

le
nt

e 

B
oa

 

R
eg

ul
ar

 

R
ui

m
 

N
ão

 s
ab

e 

Cumprir os objetivos estabelecidos para o 
programa de melhoria de processo 70% 30% 0% 0% 0% 

Satisfação da sua organização com os resultados 
dos trabalhos realizados utilizando esta 
metodologia 

70% 20% 10% 0% 0% 

Divisão da consultoria em categorias 
(Consultor A, B, Revisor) para a realização dos 
trabalhos 

50% 50% 0% 0% 0% 

Viabilizar o acesso da sua organização à melhoria 
de processo de software 80% 20% 0% 0% 0% 

Envolvimento da sua organização com o objetivo 
estabelecido para o grupo 20% 70% 0% 10% 0% 

Capacitação dos membros da sua organização que 
participaram do grupo na área de melhoria de 
processo 

40% 50% 10% 0% 0% 

 

Pontos Fortes: para consolidar os pontos citados como fortes pelos 

representantes das empresas foi considerada a quantidade de vezes em que cada 
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• Dificuldade para agendar as atividades com os consultores; 

• A avaliação simulada gerou resultados aquém do esperado; 

• Ausência de um ambiente virtual para as empresas trocaram informação 

e experiência; 

• Visões conflitantes entre os consultores A e B alocados para a empresa; 

• Rotatividade entre os consultores alocados para a empresa; 

• Uso de poucas ferramentas para apoiar a implantação do processo. 

Oportunidades de Melhorias: semelhante aos pontos fracos, as oportunidades 

de melhoria tiveram baixo índice de incidência, onde para cada oportunidade é 

atribuída apenas um dos representantes entrevistados. As oportunidades 

sugeridas são descritas a seguir: 

• Maior incentivo ao uso de ambiente virtual destinado à troca de 

experiência entre as empresas do grupo. Poderiam ser criados fóruns 

para discutir o tema; 

• Promover encontros presenciais entre as empresas fora do escopo de 

trabalho do grupo para troca de experiências e lições, desde as primeiras 

etapas de definição do processo de melhoria; 

• Estabelecer uma agenda com um maior número de encontros com o 

grupo de empresas; 

• Realizar todos os treinamentos no início do programa de MPS para evitar 

falta de sincronia entre as atividades em grupo e o tempo de implantação 

da empresa; 

• Trabalhar processos além do perfil de capacidade definido para o grupo; 

• Fornecer um exemplo de processo de desenvolvimento apoiado por 

ferramentas, pronto para ser utilizado pelas empresas que não possuem 

um processo definido. 

Indicar o uso da metodologia para outros grupos: ao serem perguntados se 

indicariam o uso da metodologia para outros grupos de empresas cem por cento 

dos entrevistados responderam sim. 
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 Além dos feedbacks obtidos por meio dos questionários, a equipe de 

consultoria envolvida observou alguns aspectos que influenciaram os resultados 

obtidos com a aplicação da metodologia, a saber:  

• A agenda pré-definida de atividades direciona os trabalhos e estabelece 

um cronograma a ser seguido por todas as empresas. Esta agenda 

acaba por impulsionar algumas empresas a acelerarem o trabalho. Como 

aspecto negativo, as empresas podem estar em pontos muito 

diferenciados no programa, o que dificulta a gestão e por vezes as 

prejudica; 

• O compartilhamento de consultores diminuiu significativamente os custos 

do programa de melhoria para as empresas, principalmente associados à 

logística. Contudo, aumenta a complexidade da gestão do programa;  

• A busca de cooperação entre as empresas é um fator motivador e 

facilitador do programa. Contudo, para que esta cooperação possa 

ocorrer, deve-se ter cuidado na seleção do grupo evitando conflitos 

relacionados à diferença de porte, objetivos distintos, concorrência de 

negócio e outros; 

• Empresas com níveis de maturidade semelhantes, por exemplo, tendem 

a conseguir estabelecer metas comuns para todo o grupo. Uniformidade 

e sinergia do grupo de empresas são importantes para o sucesso; 

• Consultoria individual para cada empresa é essencial para o sucesso do 

programa. 

 Acredita-se que a seleção do grupo é um fator que pode determinar o 

sucesso ou não do programa. Entretanto, para os estudos de caso realizados, 

devido ao pequeno número de empresas que se interessaram em participar do 

grupo, não foi necessário uma grande seleção para a composição do grupo. 

Assim, não foi possível avaliar precisamente o impacto que esta fase da MIMPSg 

exerce sobre os resultados obtidos com a metodologia. 
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5.3 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a aplicação da Metodologia para Implantação de 

Melhoria de Processo de Software em Grupos de Empresas – MIMPSg em dois 

grupos de empresas que almejavam o nível G do MPS.BR, totalizando dez 

empresas de desenvolvimento de software, sendo a maioria de pequeno porte. 

Estes estudos de caso foram realizados com apoio da SWQuality, uma empresa 

que atua na área de consultoria em MPS e avaliações de empresas 

desenvolvedoras de software e outros serviços na área de TI. O objetivo desta 

aplicação era validar e avaliar a metodologia proposta. 

 Ao final da aplicação da abordagem nos estudos de caso foram enviados 

questionários de avaliação para os envolvidos com o programa de MPS. Os 

envolvidos foram divididos em duas categorias, sendo os organizadores do grupo 

a primeira e os representantes das empresas envolvidos com o programa de MPS 

a segunda. Responderam ao questionário os dois organizadores dos grupos de 

empresas e os representantes das dez empresas que participaram dos grupos.  

 Para avaliar a metodologia foi elaborado um questionário com questões 

fechadas e abertas. Nas questões fechadas foi solicitado que o entrevistado 

indicasse uma pontuação para o conjunto de aspectos. Para as questões abertas 

foi solicitado que informassem os principais pontos fortes, pontos fracos e 

oportunidade de melhoria, e por último foi perguntado se o entrevistado indicaria o 

uso da metodologia para outros grupos. 

 Entre os principais pontos fortes da MIMPSg relatados pelos entrevistados, 

destacam-se: 

• Diminuição do custo de implantação do programa de MPS; 

• Objetivos bem definidos para as empresas; 

• Planejamento das atividades do grupo; 

• Atendimento individual da empresa; 

• Divisão dos consultores por categoria; 

• Acompanhamento da consultoria; 

• Treinamentos realizados; 

• Conhecimento trocado entre o grupo. 
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Considerando os resultados indicados nas questões fechadas, onde a 

maioria dos entrevistados respondeu com excelente ou boa, como avaliações 

positivas dos aspectos avaliados; que cem por cento dos entrevistados indicaram o 

uso da metodologia para outros grupos de empresas; e que a média obtida com os 

estudos de caso foi de noventa por cento de sucesso, considerando o critério de 

avaliação oficial como marco de conclusão do programa de MPS com sucesso; 

pode-se concluir que a MIMPSg alcançou com sucesso os objetivos estabelecidos 

para este trabalho. Estes resultados corroboram a metodologia como um exemplo 

de abordagem para MPS de processo em grupos de empresas. 

Apesar da avaliação positiva unânime pelos entrevistados, foi destacado 

por alguns como ponto fraco da metodologia a relação de falta de sincronia entre 

as atividades realizadas em grupo e o estágio de implantação que a empresa 

encontrava-se, em alguns momentos do programa de MPS. Como oportunidade de 

melhoria da MIMPSg, entre as sugeridas pelos entrevistados e considerada como 

pertinente pelo autor, destaca-se a utilização de um ambiente virtual para a troca 

de experiências e comunicação entre as empresas do grupo. 
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6 Conclusão 

Neste capítulo final é apresentada uma síntese do trabalho desenvolvido, as 

principais contribuições, limitações e uma descrição de possíveis trabalhos futuros 

de pesquisa. 

6.1 Síntese do Trabalho 

Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento de uma metodologia criada para 

implantar Melhoria de Processo de Software (MPS) em grupos de empresas, 

denominada Metodologia para Implantar Melhoria de Processo de Software em 

Grupo de Empresas (MIMPSg). O objetivo principal foi criar uma metodologia que 

tratasse problemas comuns de iniciativas de MPS, como por exemplo, falta de 

pessoal qualificado, baixo envolvimento das equipes, resistência às mudanças, 

escassez de recursos, falta de comprometimento e apoio da alta gerência, e 

também os problemas inerentes a trabalho com grupos de empresas, como por 

exemplo, diferença de maturidade, porte, objetivos de negócio, concorrência no 

mesmo mercado e diferença de velocidade na implantação do programa de MPS. 

As suposições a serem provadas com o trabalho eram de que é possível criar uma 

metodologia para implantação de MPS em grupos de empresas com índices de 

sucesso maiores que os obtidos anteriormente no país e de que a MPS é 

acessível a empresas de pequeno porte. 

 Para elaborar a metodologia foi realizada uma análise das abordagens 

IDEAL, 15504-4 e PRO2PI para MPS, sendo a abordagem PRO2PI escolhida por 

apresentar um maior número de aspectos relevantes para os objetivos propostos 

no trabalho. Também foram levantados problemas comuns em iniciativas de MPS, 

e ao cenário de grupo de empresas. Para avaliar a metodologia foi realizado um 

estudo dos modelos de qualidade CMMI e MPS.BR, sendo o MPS.BR o escolhido, 

devido aos aspectos favoráveis a formação do grupo de empresas.  
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A definição da metodologia foi realizada com a descrição por meio de 

processo, com a utilização da notação PEPP, tendo sido descrita em termos de 

fases, propósitos, fluxos de atividades, papeis, artefatos de entrada e saída. 

A avaliação da metodologia proposta ocorreu em dois estudos de caso. 

Cada estudo de caso correspondia a um grupo com cinco empresas que 

almejavam o nível G de maturidade no modelo de qualidade de software MPS.BR. 

Estas empresas eram em sua maioria de pequeno porte.  

Para avaliar a efetividade da metodologia foram coletados feedbacks dos 

envolvidos por meio de questionários com questões fechadas e abertas. 

Considerando os resultados indicados nas questões fechadas, onde a maioria dos 

entrevistados respondeu com excelente ou boa, como avaliações positivas dos 

aspectos analisados; que cem por cento dos entrevistados indicariam o uso da 

metodologia pra outros grupos de empresas; que a média obtida com os estudos 

de caso foi de noventa por cento de sucesso considerando o critério de avaliação 

oficial como marco de conclusão do programa de MPS com sucesso; pode-se 

concluir que a MIMPSg alcançou com sucesso os objetivos estabelecidos para o 

trabalho. 

6.2 Principais Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho foi a criação de uma metodologia para 

implantação de MPS em grupos de empresas. Por meio dos estudos de caso 

realizados foi possível mostrar que a MPS é viável para trabalhar em grupos de 

empresas e que estas empresas podem ser de pequeno porte. 

As principais características da MIMPSg que a diferem das outras 

abordagens de MPS analisadas neste trabalho, são as seguintes: 

• Requer obrigatoriamente o apoio de uma equipe de consultoria 

especializada em MPS; 
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• Define um conjunto de papéis para executar a metodologia (Consultor A, 

B, Revisor e Coordenado do Grupo); 

• Prevê a formação do grupo de empresas; 

• Estabelece um mecanismo para seleção das empresas que irão compor 

o grupo; 

• Prevê a realização de atividades em grupo e individualmente com as 

empresas; 

• Estimula a realização de workshops entre as empresas para a troca de 

experiência; 

Considerando os resultados obtidos com a MIMPSg, segundo pesquisa feita 

com os envolvidos dos estudos de caso, e comparando com as outras abordagens 

de MPS analisados neste trabalho, segundo os critérios estabelecidos inicialmente 

para a avaliação dessas abordagens, tem-se como resultado final a caracterização 

apresentada na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1: Comparação entre a MIMPSg e outras abordagens 
 

Critérios 
 

IDEAL 
 

15504-4 
 

PRO2PI MIMPSg 
 

Baseado em modelos de MPS 
consagrados 
 

 
 

   

 

Sem restrição à modelos de 
qualidade de software 
 

 

 

 

 

 

Resultados imediatos para os 
envolvidos 
 

 

   

 

Preocupação com o custo do 
programa de MPS 
 

 

 

 

 

 

Abordagem do cenário de grupos de 
empresas 
 

  

 

 

 

Legenda:     
                                 Atende Completamente                       Não Atende  

                                 Informação Desconhecida                   Atende Parcialmente 
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Assim, acredita-se que por meio dos resultados positivos obtidos com a 

MIMPSg neste trabalho, grupos de empresas de software de pequeno e médio 

porte, interessadas na MPS, poderão utilizar esta metodologia como referência 

para a condução de programas de MPS em grupo. 

6.3 Limitações 

Embora os resultados obtidos com os estudos de caso sejam animadores, faz-se 

necessário a realização de mais estudos para uma avaliação com base em análise 

estatística.  

A maior parte das informações coletadas nos questionários foi obtida de 

forma subjetiva, o que não permite quantificar os benefícios que a metodologia 

proporcionou para as empresas participantes dos estudos de caso. 

Embora não tenham sido realizados estudos de casos com níveis superiores 

do MPS.BR, o autor não recomenda o uso da metodologia para níveis superiores 

ao E do MPS.BR, pois acredita-se que a partir deste nível de maturidade seja 

inviável sincronizar o tempo das atividades entre as empresas e o grupo. Isto 

ocorre devido à maior abrangência que o programa de MPS passa a ter em termos 

de processo, gerando necessidades e tempos de implantação muito específicos.  

6.4 Trabalhos Futuros 

Como possíveis trabalhos futuros, são sugeridos os seguintes temas de pesquisa: 

• Aplicar a metodologia em mais grupos de empresas para comparar com 

os resultados inicias e avaliar o desempenho;  

• Definir indicadores para uma análise quantitativa da MIMPSg, 

principalmente com o foco no retorno do investimento; 

• Aplicar a metodologia com um modelo de qualidade diferente do 

MPS.BR, como por exemplo o CMMI, para avaliar o comportamento 

frente a outros modelos; 
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• Comparar os resultados da MIMPSg   com os resultados de grupos 

MPS.BR formados após a concepção desta metodologia e que utilizaram 

outras.  
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Apêndice A – Questionário para Levantamento de Dados Organizacionais 

O preenchimento deste questionário é parte da fase de formação do grupo, prevista na Metodologia 
para Implantação da Melhoria de Processo de Software em Grupos de Empresas (MIMPSg), para 
empresas interessadas em participar do programa de melhoria de processo de software. Através das 
respostas poderemos elaborar uma proposta de trabalho alinhada aos objetivos e contexto da sua 
empresa. O trabalho não tratará necessariamente de todos os aspectos abordados no questionário, 
entretanto faz-se necessário para o conhecimento da empresa. 

O tempo médio de preenchimento deste questionário é de uma hora. Quando o questionário preenchido for 
submetido, favor informar o tempo gasto com o preenchimento do mesmo para fins de avaliação do método 
utilizado. 

Qualquer dúvida, favor contactar <nome do responsável> (email) 

1. Contato (pessoa com a qual devemos nos comunicar) 
<dados do contato para assuntos relacionados ao progrma de melhoria: nome, cargo, email,endereço, telefone> 

2. Caracterização da Organização 
<dados da organização: razão social, nome, endereço, telefone, website, ano de fundação, breve descrição> 

3. Caracterização da Unidade Organizacional (Nota: Unidade Organizacional é a unidade da 
organização na qual será realizada a melhoria de processo, podendo ser a própria organização, um departamento, 
uma área, ou outra) 
<dados da unidade organizacional: nome, descrição, motivo da escolha da unidade organizacional, principais 
pontos fortes, principais deficiências, ações para melhoria da organizaçao já realizadas, descrição dos principais 
projetos e/ou produtos, duração média dos projetos, tamanho médio da equipe> 

4. Patrocinador 
<dados do patrocidador do programa de melhoria: nome, cargo, email,endereço, telefone> 

5. Outras informações sobre a Organização 
<indicar filiação a instituições de apoio e fomento à TI, foco de mercado, área de atuação, detalhamento da equipe 
de trabalho por área e papel, organograma, faturamento, atuação no exterior> 

6. Maturidade do Processo de Software 
<descrever a situação do processo atual da empresa, alguma certificação já realizada, certificações dos 
colaboradores, pontos fortes e fracos do processo atual, expectativas e metas em relação a evoluação do 
processo> 

7. Programa de Melhoria de Processo de Software 
<descrever os esforços atuais para viabilizar a MPS na organização e os possíveis riscos para este programa de 
melhoria. 

9. Identificação dos envolvidos com o Programa de Melhoria de Processo de Software 
<identificar os colaboradores envolvidos com MPS e descrever seus conhecimentos, habilidades e formação. 
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Apêndice B – Cronograma de Implantação de MPS em Grupos de Empresas 

 

Figura B.1: Modelo de Cronograma da MIMPSg para o Grupo 
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Apêndice C – Histórico de Avaliações MPS.BR e CMMI 

As informações apresentadas a seguir foram extraídas dos relatórios de avaliações do 

MPS.BR[Softex 2008] (realizadas entre 2005 e junho de 2008, com as versões 1.0, 1.1 e 1.2 do 

modelo) e do CMMI [SEI 2008](realizadas entre abril de 2002 e dezembro de 2007, com as versões 

1.1 e 1.2 do modelo), com objetivo de fornecer uma visão geral da evolução da utilização destes 

modelos. 

 

Figura C.1: Situação atual do MPS.BR 
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Figura C.2: Situação atual do CMMI 
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Figura C.3: Situação atual do CMMI – Por nível de Maturidade 
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Figura C.4: Situação atual do CMMI – Por tamanho de organização 
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Figura C.5: Situação atual do CMMI – Por continente 
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 Figura C.6: Situação atual do CMMI – Por país 

 

 

 


