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RESUMO 

 
 O Mercado de TI traz como premissa para seus produtos a Qualidade 

que é obtida na entrega de seus produtos de software que por sua vez está 

diretamente dependente do processo de desenvolvimento desse software e é 

alcançada mais facilmente se baseada em um modelo de referência como o 

MPS.BR (Melhoria de Processo de Software Brasileiro). Com a preocupação de 

manter-se neste mercado tão competitivo, as empresas buscam nos modelos de 

maturidade uma forma de estabelecer processos que realmente funcionem e tragam 

os resultados, inclusive financeiros, que a empresa projeta.  

 
 

Palavras Chave: Qualidade, processos, MPS.BR 
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ABSTRACT 

 The market for IT brings the premise for its products to quality that is 

achieved in the delivery of its software product which in turn is directly dependent on 

the process of development of this software and is more easily achieved if based on 

a model of reference as MPS.BR (Software Process Improvement of Brazilian). In 

order to keep this market as competitive, companies seek models of maturity in a 

way to establish procedures that really work and bring results, including financial, that 

the company designs. 

 

 
Key words: Quality, processes, MPS.BR 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Cenário Atual  

 

 Conforme as palavras de (SANTOS, 2005, p.22), o conceito de 

qualidade tem sido discutido ao longo do tempo em várias épocas e por várias 

culturas, tendo sido tratado em seu início como altamente. 

 Entretanto, com o progresso das sociedades humanas, urgiu-se a 

elaboração de um conceito mais estruturado e objetivo para qualidade, alterando-se 

as visões sobre as matérias da qualidade, criando diferentes abordagens.  

 A primeira abordagem da área de qualidade, nos idos de 1920, foi a 

inspeção de qualidade do produto final, ou seja, uma vez que o produto se 

encontrava acabado, então um conjunto de inspetores procedia à inspeção de 

algumas de suas características. 

 Os valores destas características, nem sempre objetivos, eram 

comparadas com limites de valores pré-determinados, resultando em não-

conformidades quando os valores aferidos estavam fora destes limites.  

 Em seguida, com o advento da linha de montagem, iniciou-se a 

medição das características de produtos intermediários da linha, analogamente a 

como já se fazia com o produto final. 

 A segunda abordagem se deu por volta de 1960 e estabelece o 

controle da qualidade, ou seja, o monitoramento das taxas de não-conformidades 

encontradas nas inspeções de produtos (intermediários e final) que eram realizadas 

na linha de montagem.  

 Além da taxa de não–conformidades, surge a preocupação de medir 

também os custos de identificação das não-conformidades e do retrabalho gerado 

pelas ações corretivas nos produtos não-conformes. 

 Na década de 80, inicia-se a terceira abordagem da área da qualidade, 

a qual visa aliar a melhoria do processo produtivo às abordagens já existentes.  

 Nessa abordagem, o enfoque consiste em minimizar a introdução de 

elementos não-conformes nos produtos intermediário e final que sejam intrínsecos 

ao processo de produção.  

 A bem da verdade, a grande revolução desta abordagem é que ela 

vem a somar o componente de uma atitude preventiva para as não-conformidades, 
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em contrapartida com a atitude corretiva que prevalecia até então. 

  

1.2. Identificação do problema 

 

 O avanço da tecnologia é uma das principais vertentes do mundo dos 

negócios. Sua evolução contínua é em alguns casos, fator determinante do sucesso 

de uma empresa. Obviamente, o cenário mundial se rende a este assunto 

exatamente pela competitividade que está instaurada em seu cotidiano. Estas 

evidências ficam ainda mais claras quando a atuação da empresa é no setor de 

serviços. 

 A qualidade passou a imperar em quaisquer que seja o serviço 

prestado, mas neste trabalho será tratado especificamente o ramo de informática, 

que direciona praticamente a visão de todas as outras áreas, com o intuito de 

facilitar tarefas primordiais para o controle dos negócios. 

 Para atingir este objetivo, as empresas que desenvolvem sistemas 

computacionais precisam criar mecanismos que facilitem seus controles para 

garantir a manutenção da qualidade de seus produtos entregues. Para isto, estão 

revendo e reavaliando seus métodos e processos de trabalho de uma forma macro, 

reestruturando cada etapa que se encontre em deficiência. 

 A problemática que este trabalho aborda está diretamente ligada à 

forma com que os processos de desenvolvimento de software são definidos. Muitas 

vezes, a burocratização de algumas tarefas torna o sistema ineficiente ou pouco 

produtivo.  

 

1.3. Objetivos do trabalho 

 

 

1.3.1.Geral 

 

 Analisar as vantagens de implementar o MPS.BR em uma empresa 

desenvolvedora de sistemas de pequeno porte.  
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1.3.2. Específicos 

 

• Descrever as principais normas e metodologias que versam sobre qualidade 

de software. 

• Descrever a forma como o modelo de referência MPS.BR (Melhoria de 

Processos do Software Brasileiro) foi utilizado, e como este colaborou para o 

projeto de melhoria de processos que  foi implementado numa empresa de 

desenvolvimento de sistemas de pequeno porte. 

• Descrever as etapas e fatores críticos de sucesso através de um estudo de 

caso. 

 

1.4. Justificativa para a pesquisa 

 

 Um processo é o ponto de alavanca para melhoria da organização 

(OLIVEIRA, 2002, p.14). 

 A TI atua como provedora de informações essenciais ao negócio da 

empresa, pois é reconhecida como uma área guardiã de todos os dados necessários 

para dar o suporte à alta administração. Deixou de ser um “centro de problemas” e 

passa a ser visto como “centro de informações”. Dentre estas mudanças estruturais, 

deve-se salientar a importância de uma abordagem gerencial que vem sendo 

amplamente adotada pelas organizações e empresas em todo o mundo. Trata-se do 

Gerenciamento de Processos que, através de melhorias contínuas em todos os 

processos empresariais e o envolvimento de todas as pessoas da companhia, 

permite o desenvolvimento de alternativas para minimizar os efeitos das mudanças 

no ambiente de negócios descrito anteriormente (SALVIANO, 2005.p.35). 

  E mais recentemente, aparece outra abordagem visando à melhoria da 

competitividade que está se difundindo entre as empresas. Trata-se dos Processos 

de Maturidade, que através do uso de modernas tecnologias de informação, como o 

gerenciamento de processos, procura obter melhorias significativas no desempenho 

dos processos empresariais. Através da utilização de modelos de maturidade as 

organizações são mais capazes de analisar seus processos, pois estes modelos 

sugerem os níveis em que as empresas podem se auto-analisarem e corrigir o que 

achar necessário. Com a utilização do Modelo de Referência MPS.BR - Melhoria de 

Processos do Software Brasileiro – (CÔRTES, 2007), aplicado na empresa objeto 
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deste estudo, está sendo possível a reestruturação de seus processos, 

possibilitando a alta administração uma visão mais ampla sobre seu negócio e 

possibilitando aos líderes de projeto um acompanhamento mais rápido e efetivo de 

cada etapa do ciclo de desenvolvimento. Um dos resultados esperados, é ter um 

diferencial no mercado de software brasileiro e uma avaliação MPS.BR nível G, 

abrindo sua carteira para a conquista de novos clientes.  

 

 

1.5. Organização do Trabalho 

 

 Introdução: um breve relato sobre qualidade em desenvolvimento de 

software e alguns paradigmas que são abordados para o entendimento do trabalho. 

 Capítulo 2: descreve algumas das principais normas que regem a 

qualidade nas empresas desenvolvedoras no intuito de seguir uma padronização. 

 Capítulo 3: aborda as diretrizes que norteiam o Programa de Melhoria 

de Software Brasileiro. 

 Capítulo 4: descreve como deve ser realizado a Melhoria de Processos 

e como esta atividade influencia diretamente na qualidade do produto de software. 

 Capítulo 5: apresenta o Estudo de Caso que abrange a teoria 

apresentada aplicada em uma empresa de pequeno porte. 

 Considerações Finais: apresenta uma conclusão aliando a parte teórica 

com a prática deste trabalho. 
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2. QUALIDADE EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

2.1. Qualidade de Software 

   

 O termo qualidade de software é bastante complexo e com diversas 

opiniões que chegam á um mesmo objetivo, que é garantir a qualidade do software 

através da definição e normatização de processos de desenvolvimento. Garantindo 

assim um produto final que satisfaça às expectativas do cliente ou usuário. 

 Segundo Cordenonzi, “Pode-se definir qualidade de software como 

sendo a conformidade a requisitos funcionais e de desempenho declarados 

explicitamente, padrões de desenvolvimento claramente documentados e a 

características implícitas que são esperadas de todo software, o qual é desenvolvido 

profissionalmente.” 

 

Durante os últimos anos, ampliou-se o interesse por parte das 

organizações que desenvolvem produtos de software pela melhoria de 

seus processos. A melhoria do processo significa compreender os 

processos existentes e modificá-los, a fim de melhorar a qualidade do 

produto e/ou reduzir os custos e o tempo de desenvolvimento. A maior 

parte da literatura relacionada a esse assunto tem se concentrado em 

aprimorar os processos para melhorar a qualidade do produto e, em 

particular, para reduzir o número de defeitos no produto de software 

fornecido. Uma vez que esse objetivo é alcançado, a redução dos custos e 

do tempo pode se tornar a principal meta da melhoria (SOMMERVILLE, 

2003, p.17 apud OLIVEIRA, 2007).  

 

 Embora tratadas de formas distintas, a qualidade do produto está 

diretamente relacionada à qualidade do processo de desenvolvimento. A figura 1 

mostra alguns fatores que garantem o sucesso de um projeto. 
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Figura 1 - Fatores que garantem o sucesso de um projeto. 
 
 
 
 

2.2. Qualidade de Produto 

 

 

 Hoje, as empresas buscam atingir um alto nível em qualidade de 

produto ou de serviço. Para isso, antes de entregar um produto é fundamental que 

seja feita uma avaliação á nível de qualidade. Os problemas e deficiências devem 

ser reparados antes do produto ser entregue ao cliente. 

  “A ponderação da qualidade de um produto é subjetiva e varia com o 

local e a época; além disso, o mesmo produto pode ser considerado com maior ou 

menor qualidade quando avaliado por pessoas diferentes” (Oliveira, 2007, p.17).  

 

Segundo a norma ISO/IEC 9126 (1991) – International Organization for 

Standardization/International Electrotechnical Commission, relacionada a 

produtos, qualidade é um conjunto de atributos que têm impacto na 

capacidade do produto de software de manter o seu nível de desempenho 

dentro de condições estabelecidas por um dado período de tempo 

(OLIVEIRAa, 2007, p.18).  

 

 A figura 2 define a qualidade no ciclo de vida. 
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Figura. 2. Qualidade no ciclo de vida segundo modelo de qualidade ISO/IEC 9126-1 

 
 
2.3. Qualidade de Processo 

 

 A qualidade de produto e a qualidade de processo são 

complementares. Assim sendo, os processos devem fornecer mecanismos 

necessários para especificar o produto e controlar a sua fabricação.  

  As atividades realizadas no processo de desenvolvimento, resulta na 

qualidade de um produto de software. E avaliar a qualidade do mesmo é verificar, 

através de técnicas e atividades operacionais o quanto os requisitos são atendidos 

 Para que as empresas de desenvolvimento de software tenham 

sucesso é necessário seguir normas, contar com o apoio e a participação dos 

colaboradores e ter disponibilidade de recursos.  

 De acordo (LIEBMAN, 2007 apud OLIVEIRA, 2007, p.20)  

 com executando as atividades de um processo corretamente, ocorrerá a melhoria 

do processo. Estas atividades são:  

• Análise de processo: estuda os processos existentes e cria um modelo          

específico para documentar e entender o processo;  

• Identificação de melhoria: a melhoria do processo deve visar à eliminação dos 

problemas que se opõem à qualidade do produto, encontrados no estágio 

anterior de análise de processo. A melhoria também deve expor novos 

procedimentos, métodos e ferramentas para a resolução destes problemas;  

• Introdução de mudanças de processo: estabelecem novos procedimentos, 

métodos, ferramentas e os junta com outras atividades de processo. No 

entanto, é preciso ter tempo para implantar estas alterações e garantir que 

sejam conciliáveis às outras atividades do processo, métodos e padrões da 

empresa;  
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• Treinamento em mudanças de processo: melhorias impostas sem um 

treinamento adequado têm resultado contrário à qualidade do produto. Esta 

fase é considerada essencial ao processo de melhoria;  

• Ajuste de mudanças: as alterações serão eficientes após os problemas 

encontrados com a mudança no processo sejam eliminados. A fase de ajuste 

propõe e aplica novas modificações com os erros gerados na mudança.  

 

“A qualidade do processo de software é determinada pelo grau de flexibilidade para 

incorporar características implícitas de qualidade de produto e novos métodos, 

técnicas e ferramentas ao processo de desenvolvimento de produtos de software” 

(OLIVEIRA, 2007, p.18). 

 A obtenção de qualidade de um produto de Software se da em longo 

prazo, a partir da qualidade do processo.  

 

 

2.4. Normas da qualidade de Software 

 

Em 1947, a criação da ISO formalizou a necessidade da definição de 

padrões internacionais no setor da indústria e muito contribuiu para a 

evolução do setor, definindo normas para a garantia da qualidade 

direcionada para produção, serviços, gerenciamento entre outros 

contextos. Esta organização é não governamental e elabora normas 

internacionais. Tem como missão promover o desenvolvimento da 

normalização, com objetivo de facilitar a troca internacional de bens e 

serviços e a cooperação no desenvolvimento intelectual de atividades 

científicas, tecnológicas e econômicas (MOREIRA, 2007 apud OLIVEIRA, 

2007,p.19).  

   

 

 A ISO tem como objetivo estabelecer um conjunto de padrões para 

organizações de todo o mundo. No Brasil é representada pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas).  

         

Muitas empresas brasileiras possuem certificação ISO 9000. Essa 

certificação, no Brasil conduzida por empresa credenciada pelo INMETRO, 

é um padrão único mundial e garante para o resto do mundo que a 
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empresa foi avaliada e julgada por um organismo certificador pertencente 

ao Sistema Brasileiro de Certificação segundo aquela norma .(GOMES 

p.8). 

 

 Nestes últimos anos, normas e modelos de qualidade de software vêm 

sendo sugeridos e admitidos intensamente por empresas no mundo (OLIVEIRA, 

2007, p.20). 

 O quadro 1 mostra a evolução das normas e dos modelos a partir de 1980. 

 
 
 

ANO  INICIATIVA  

1983  - NQI/CAE: 1º Prêmio Canadense de Excelência  

1984  - Avaliação conduzida pela IBM  

1987  - ISO 9001 versão inicial  

- NIST/MBNQA: 1º Prêmio de Qualidade Nacional Malcolm Baldrige (USA)  

- SEI-87 – TR-24: questionário SW-CMM  

1988  - AS 3563: Sistema de Gerenciamento de Qualidade de Software – versão inicial  

1991  - IEEE 1074 versão inicial  

- ISO 9000-3 versão inicial  

- SEI SW-CMM V 1.0 versão inicial  

- Trillium V 1.0 versão inicial  

1992  - EFQM/BEA: 1º Prêmio de Excelência do Negócio (Europa)  

- IEEE adota AS 3563 como “IEEE1298”  

- TickIT V 2.0  

1993  - SEI SW-CMM V1.1  

- BOOTSTRAP  

- SPICE  

1994  - ISO 9001  

- Trillium V3.0  

1995  - ISO 12207 versão inicial  

- ISO 15504 (SPICE) versão inicial  

1996  - IEEE/EIA 12207  

1997  - ISO 9000-3  

- SW-CMM com suporte ao CMM Integration (CMMI)  

1998  - ISO 15504 (SPICE) para o publico como relatório técnico  

- TickIT V4.0  

1999  - SEI CMMI para projetos pilotos  

2000  - Nova versão da ISO 9001  

- CMMI  

2001  - Adendo a ISO 12207  

- Nova versão da ISSO 9000-3  

2003  - ISO 15504  

Quadro 1– Iniciativas para a melhoria da qualidade do processo de software (Fonte: OLIVEIRA, 2007 apud 

Rouiller et al. (2004)) 

 
Dentre as principais normas estão: 
  
2.4.1. Norma ISO/IEC 9126 (NBR 13596) 
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 Como inicialmente a preocupação com a qualidade estava centrada no 

produto final, e não no processo produtivo, serial natural o surgimento de uma norma 

que contivesse as características de qualidade desejáveis em um produto de 

software.   

 Tal norma foi concebida pela ISO, e chama-se ISO 9126, Qualidade de 

Produto, a qual define as seguintes características para o produto de software: 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, e 

portabilidade. 

 Cada característica dessas ainda se subdivide em sub-caraterísticas 

como, por exemplo, para funcionalidade tem-se adequação, acurácia, 

interoperabilidade, conformidade, e segurança de acesso. 

 A ISO9126 também é utilizada para embasar um processo de 

avaliação de produtos de software (OLIVEIRA, 2007 p. 36) desenvolvido no Brasil, 

sendo um dos poucos descritos na literatura com métricas bem estabelecidas. 

 Foi publicada em 1991 e na versão brasileira de agosto de 1996 

recebeu o número NBR 13596. “Define as características de qualidade de software 

que devem estar presentes em todos os produtos (Funcionalidade, Confiabilidade, 

Eficiência, Usabilidade, Manutenibilidade e Portabilidade)” (GOMES, p.9). Conforme 

mostra o quadro abaixo. 

 A Norma ISO/IEC 9126 (NBR 13596) define qualidade de software 

como “A totalidade de características de um produto de software que lhe confere a 

capacidade de satisfazer necessidades explícitas e implícitas”. Entende-se por 

necessidades explícitas aquelas expressas na definição de requisitos. E 

necessidades implícitas, aquelas que são necessárias para o usuário mesmo não 

estando expressas nos documentos do produtor.  

 O quadro 2 define as seis amplas categorias de características de 

qualidade de software.  
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Quadro 2- Características de qualidade de software. (fonte: GOMES, p.4) 

 
2.4.2 Norma ISO/IEC 12119 

 

 O padrão ISO/IEC 12119 é aplicável a pacotes de software (ex. 

produtos de software para funções administrativas, técnicas ou científicas, 

comunicação de escritórios e outras finalidades), tal como são produzidos. A norma 

estabelece um conjunto de requisitos de qualidade para pacotes de software; 

instruções em como executar testes em um pacote de software (contra os 

requisitos), em especial para testes feitos por terceiros.Os requisitos da qualidade 

incluem: 
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• Cada pacote de software deve ter uma descrição do produto e documentação 

do usuário; 

• A descrição de produtos deve conter informações que sejam testáveis e 

corretas; 

• Requisitos para a documentação de usuário, programas e dados que façam 

parte do pacote. 

 De acordo com (GOMES, p5). A norma ISO/IEC 12119 publicada em 

1994, define que cada pacote de software tenha uma descrição do produto e uma 

documentação do usuário, e estabelece instruções para teste e alguns requisitos de 

qualidade como: 

• Descrição do produto compreensível e completa para ajudar o usuário ou 

comprador em potencial na avaliação da adequação do produto a sua 

realidade e fornecer informações comerciais; 

• Documentação do Usuário de fácil compreensão, permitindo uma visão geral 

do produto e de todas as suas funções, identificando conhecimento 

necessário para uso da aplicação; 

• Identificação do tipo de interface com o usuário: interface gráfica, linha de 

comando, menu de comandos, janelas, etc; 

• Instruções detalhadas sobre como instalar o produto, caso a instalação possa 

ser conduzida pelo usuário; 

• Possibilidade de verificar se a instalação foi bem sucedida; 

• Especificação de valores-limite para quantidade de registros e dados de 

entrada, como, por exemplo, precisão de casa decimal; 

• Operação normal, mesmo quando os dados informados estão fora dos limites 

especificados; 

• Consistência de vocabulário entre as mensagens e a documentação; 

• Função de auxílio (help) sensível ao contexto; 

• Mensagens de erro com informações necessárias para solucionar o problema; 

• Diferenciação de tipos de mensagem: confirmação, consulta, advertência e 

erro; 

• Clareza e padronização nos formatos de telas de entrada, relatórios e outras 

entradas e saídas; 

• Capacidade de reverter funções de efeito drástico; 
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• Capacidade de recuperar dados após uma falha de hardware ou software, 

queda de energia ou erro fatal; 

• Alertas claros para o usuário das conseqüências de uma determinada 

confirmação; 

• Identificação dos arquivos utilizados pelo programa; 

• Identificação da função do programa que está sendo executada no momento; 

• Capacidade de interromper um processamento demorado.  

 

 

2.4.3 Norma ISO/IEC 14598-5 

 

Define um processo de avaliação da qualidade de produto de software. 

O padrão ISO/IEC 14598 fornece métodos para medida, coleta e 

avaliação da qualidade de produtos de software. Entretanto, a norma não descreve 

métodos para avaliar o processo de produção de software, nem o para predição de 

custos de produto. A norma define processos de avaliação para: 

• Desenvolvedores: organizações que estão planejando o desenvolvimento de 

um novo produto de software; 

• Compradores: organizações que estão planejando a compra de um pacote de 

software que será desenvolvido ou já pronto no mercado;  

• Avaliadores de software: organizações que executam avaliações 

independentes de produtos de software disponíveis no mercado.  

A norma ISO/IEC 14598 define as principais características de um 

processo de avaliação (repetibilidade, reproducibilidade, imparcialidade e 

objetividade) e descreve suas etapas: 

• Estabelecer os requisitos de avaliação. 

• Especificar a avaliação. 

• Design da avaliação e definição do plano de avaliação. 

• Execução do plano de avaliação.  

 A figura 3 ilustra esse processo de avaliação 
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Figura 3 - Processo de avaliação segundo ISO/IEC 14598 (NETO,2005,p.27) 

 
A família de normas ISO/IEC 14598 trata do processo de avaliação de 

produto de software, a partir de diferentes óticas. Diferentes documentos da série 

abordam a avaliação do ponto de vista de desenvolvedores, adquirentes e 

avaliadores externos (NETO, 2005, p.27). 

O processo de avaliação se aplica tanto à avaliação de componentes 

como do sistema, e pode ser aplicada a qualquer fase do ciclo de vida do produto. 

 

 

2.4.4 Norma ISO/IEC 12207 

 

 Norma ISO/IEC 12207 foi criada pela ISO (Institute of Organization for 

Standardization) e o IEC (International Electrotechnical Commission). Em 1998 teve 

sua versão brasileira publicada. Em 2002 e 2004 foram feitas atualizações na norma 

gerando as ementas 1 e 2 . 

• Amd 1 (2002): introdução de novos processos e definição de propósitos e 

resultados esperados para cada processo. 

• Amd 2 (2004): trata de um número de questões técnicas e editoriais menores 

na Amd 1.   

De acordo com (OLIVEIRA, 2007) a norma ISO-12207 estabelece 
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processos, atividades, e tarefas que serão aplicadas durante a aquisição, 

fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção do software de um sistema 

que pode conter tanto software quanto serviços. 

Além disso, a norma prevê ainda um processo para definir, controlar e 

melhorar o ciclo de vida de software. 

Os processos são divididos em: 

• Processos primários: aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e 

manutenção; 

• Processos organizacionais: gerência, infra-estrutura, melhoria, treinamento;  

• Processos de suporte: documentação, gestão de configuração, garantia da 

qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria, resolução de 

problemas. 

  

A norma ISO/IEC 12207 define um processo de ciclo de vida de 

software. A responsabilidade pela norma no Brasil é da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas/Subcomitê de Software/Comissão de Estudos de Gerência do 

Ciclo de Vida. O foco principal dessa norma é facilitar às empresas a compreensão 

das partes presentes na obtenção e no fornecimento de produtos de software. 

Dando a estas a possibilidade de assinar contratos. E através da organização de 

uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida de produto de Software as 

empresas podem efetuar projetos de maneira mais eficiente. 

A norma ISO/IEC 12207 expõe apenas a arquitetura dos processos. Os 

envolvidos nos processos, nas atividades e nas tarefas dessa norma são 

responsáveis pelo processo de adaptação. Essa norma foi elaborada para ser 

empregada desde o inicio do desenvolvimento e por todos os envolvidos até o 

usuário final do produto de software.  

De acordo com Oliveira (2007, p.22) existem três classes diferentes de 

processos: fundamental, de apoio e organizacional. 

• �Fundamental: processos iniciais do ciclo de vida. São formados pelos 

processos de aquisição, de fornecimento, de desenvolvimento, de operação e 

de manutenção. Estes processos são inevitáveis para que o desenvolvimento, 

a manutenção e a operação do produto de software sejam efetuados;  
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• De Apoio: processos que colaboram com a qualidade e o sucesso de outros 

processos fundamental. Por se tratar de processos de apoio, têm-se 

documentação, gerência de configuração, garantia da qualidade, verificação, 

validação, revisão conjunta, auditoria, resolução de problema e usabilidade. 

Contudo não forma um o produto final; 

• Organizacional: processos que atendem a organização, que instituem e 

implementam processos úteis na melhoria da organização. Tais como: 

gerência, infra-estrutura, melhoria, recursos humanos, gestão de ativos, 

gestão de programa de reuso e engenharia de domínio. 

  

 

2.4.5 Norma ISO/IEC 9000-3 

 

Apesar de esta norma estar descontinuada desde 31 de agosto de 

2005, ela aplica-se às empresas de software interessadas em estruturar seus 

Sistemas de Gestão da Qualidade com base nos requisitos da ISO 9001:2000. Ou 

seja, aplica-se àqueles casos em que existe um contrato formal entre fornecedores e 

cliente. Portando, para essa norma qualidade significa basicamente, conformidade 

com as especificações contratais firmadas entre as partes. 

As normas da série NBR/ISO-9000 são genéricas e aplicam-se a 

qualquer segmento do setor produtivo, seja de manufatura de veículos, seja de 

produção de software. A NBR/ISO 9000, Normas de gestão da qualidade e garantia 

da qualidade. Diretrizes para seleção e uso, definem a terminologia e ajuda a 

selecionar qual a norma que se aplica à organização. 

A NBR/ISO 9001, Sistemas da qualidade. Modelo para garantia da 

qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e assistência técnica, 

é a norma que define o modelo para garantia da qualidade de uma forma genérica, 

aplicável a qualquer ramo do segmento produtivo, serviços etc. 

Como a aplicação da norma NBR/ISO 9001 à produção de software 

surge à norma NBR/ISO 9000-3 para aplicar o conteúdo da norma NBR/ISO 9000 ao 

desenvolvimento de software, ou seja, a criação de um sistema da qualidade que 

esteja adaptado às particularidades intrínsecas ao processo de produtivo de 

software.   

Desta forma, a NBR/ISO 9000-3 estabelece elementos nos quais estão 
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definidos os requisitos organizacionais e institucionais da empresa, de 

documentação do sistema da qualidade, análise crítica de contrato, controle de 

projeto, planejamento, interfaces organizacionais, entradas e saídas de projeto, 

verificação e validação, aquisição, de aspectos do ciclo de vida do produto desde a 

especificação até a distribuição do produto, alterações na especificação e produto, 

de capacitação do pessoal envolvido, de dependência de subcontratados e outros. 

 

2.4.6 ISO/IEC 15504  

 

A norma ISO/IEC 15504 define uma estrutura para servir como modelo 

de avaliação de processo. Está sendo desenvolvida desde 1993 pela ISO em 

conjunto com a comunidade internacional através do projeto SPICE (Software 

Process Improvement and Capability Etermination) com base nos modelos já 

existentes como ISO 9000 e CMM. É formada por cinco subdvisões. 

• ISO/IEC 15504-1: Conceitos e Vocabulário;  

• ISO/IEC 15504-2: Executando uma Avaliação (Modelo de Referência, 

normativo);  

• ISO/IEC 15504-3: Guia sobre como executar uma avaliação;  

• ISO/IEC 15504-4: Guia sobre como utilizar resultados de Avaliação;  

• ISO/IEC 15504-5: Exemplo de Modelo de Avaliação de Processo.  

 

Esta norma emprega a arquitetura contínua, a qual possibilita que 

processos sejam escolhidos conforme o objetivo, a situação e a estratégia de 

negócios e guia a avaliação e a melhoria destes processos de acordo com os níveis 

de capacidade:  

- Dimensão de Capacidade. A Norma ISO/IEC 15504 estabelece seis níveis de 

capacidade, seqüenciais e acumulativos, que, quando empregados, podem ser uma 

medida do resultado da avaliação de algum processo específico ou um guia para a 

melhoria (SALVIANO, 2003 apud OLIVEIRA,2007, p.23):  

• Nível 0 – Incompleto: existe uma insatisfação relacionada à finalidade do 

processo. Neste nível, há dificuldade de encontrar produtos das atividades ou 

resultados dos processos;  

• Nível 1 – Executado: a finalidade do processo geralmente é alcançada, às 
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vezes sem um planejamento minucioso e acompanhado e há produtos das 

atividades ou resultados do processo;  

• Nível 2 – Gerenciado: o processo gera produtos das atividades conforme 

práticas específicas e é planejado e acompanhado. Os produtos das 

atividades são de acordo com padrões e requisitos especificados;  

• Nível 3 – Estabelecido: o processo é executado e gerenciado com base em 

um processo estabelecido baseado em bons princípios da engenharia de 

software;  

• Nível 4 – Previsível: o processo definido é executado de acordo com práticas 

dentro de limites de controle estabelecidos, para alcançar o propósito do 

processo. Medições detalhadas de desempenho são coletadas e analisadas, 

induzindo a uma interpretação quantitativa da capacidade do processo e um 

aperfeiçoamento na capacidade de prever e gerenciar a execução;  

• Nível 5 - Otimizando (ou Em Otimização): a execução do processo é 

incessantemente melhorada para satisfazer objetivos correntes e futuros de 

negócio e o processo alcança suas metas de negócio estabelecidas, 

repetitivamente. Objetivos quantitativos de eficiência e de eficácia para a 

execução do processo são definidos, conforme objetivos de negócio da 

organização. 

- Dimensão de Processos. De acordo com (OLIVEIRA, 2007 apud Rouiller (2001)), 

os processos determinados na norma ISO/IEC 12207 e seus componentes são 

descritos e estruturados em cinco categorias:  

• Cliente-Fornecedor (CUS-Customer-Supplier): processos que podem impactar 

de alguma maneira o cliente, como suporte para desenvolvimento 

proporcionando operações e uso corretos do produto de software ou serviço;  

• Engenharia (ENG-Engineering): processos que especificam, implementam e 

mantêm o produto de software, a sua conformidade com o sistema e a 

documentação do processo;  

• Suporte (SUP-Support): processos que visam a dar suporte a outros 

processos no ciclo de vida do produto de software;  

• Gerência (MAN-Management): processos que possuem práticas gerenciais 

utilizadas pelo gerente de projeto ou pelo gerente de algum processo do clico 

de vida do produto de software; 
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• Organização (ORG-Organization): processos que determinam o intuito dos 

processos de desenvolvimento e da organização, do produto e dos recursos, 

que, quando utilizados, cumprirão as metas do negócio.  

 

2.5. Modelo CMM/SEI, (Capability Maturity Model) 

 

O CMM (Capability Mature Model) é um modelo utilizado como guia 

para a melhoria do processo de software de uma organização. Foi criado pelo SEI 

(Software Engeneering Institute). O CMM verifica o nível de maturidade da empresa 

em relação ao seu processo. Esse modelo foi baseado em tecnologias de 

Engenharia de Software como o RUP. Sua evolução se deu em conjunto com as 

novas tecnologias surgidas na computação, e o modelo se adequou as 

necessidades criadas por esta evolução. (GOMES, 2008 p. 15). 

 

2.6. CMMI 

 

Em 1987 o SEI(Software Engineering Institute) , criou o CMM 

(Capability Maturity Model). E desde 1991, surgiram diversos CMMs voltados a 

asssuntos específicos. Que embora de grande utilidades para as organizações, 

tornaram-se problemáticas devido ao fato de terem que ser avaliados 

separadamente. O CMMI é um modelo de qualidade (SEI apud SALVIANO, 2005 

p.7). 

De acordo com (SEI apud SALVIANO, 2005 p.7) O CMMI (Capability 

Maturity Model Integration) evoluiu e integrou diversos modelos de maturidade 

anteriormente desenvolvidos (SW-CMM, SE-CMM, IPD-CMM), consolidando um 

framework que é consistente com a norma ISO/IEC 15504 ou SPICE (Software 

Process Improvement and Capability dEtermination) . 

O CMMI possui uma arquitetura basicamente composta pela definição 

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

diferentes: um modelo por estágio, semelhante ao SW-CMM e um modelo contínuo, 

semelhante à ISO/IEC 15504. A versão atual é composta por 25 áreas de processos. 

Na representação por estágio estas 25 áreas estão reunidas em quatro níveis de 

maturidade: 

• Nível 1: Inicial (Initial);  
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• Nível 2: Gerenciado (Managed);  

• Nível 3: Definido (Defined);  

• Nível 4: Gerenciado Quantitativamente (Quantitatively Managed);  

• Nível 5: Otimizando (Optimizing).  

 

Na representação contínua estas 25 áreas são classificadas em quatro 

grupos. Gerência de processos, gerência de projetos, engenharia e suporte. E são 

identificados em seis níveis de capacidade de processo. Conforme figura 4. 

• Nível 0: Incompleto (Incomplete);  

• Nível 1: Executado (Performed);  

• Nível 2: Gerenciado (Managed);  

• Nível 3: Definido (Defined);  

• Nível 4: Gerenciado Quantitativamente (Quantitatively Managed);  

• Nível 5: Otimizando (Optimizing).  

 

 
Figura 4 – CMMI: Áreas de Processo em duas Representações: por Estágio e Contínua (Fonte: 

Oliveira apud Rouiller et al. (2004)) 
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Seu objetivo é representar metas e recomendações genéricas para 

orientar a melhoria de processos em geral, não existindo soluções prontas para 

serem institucionalizadas. Na busca por melhorias relevantes, cabe a cada 

organização entender e interpretar as recomendações em relação ao contexto, 

objetivo e estratégia de negócio. 

A gestão de competências também é apontada como um objetivo das 

organizações que buscam a melhoria seguindo os modelos de maturidade. Na 

perspectiva do SW-CMM, a área-chave de processo "Programa de Treinamento" (TP 

- Nível 3) tem como objetivo "desenvolver os perfis e conhecimentos dos indivíduos 

de forma que eles possam exercer seus papéis, eficiente e eficazmente" (SEI apud 

SALVIANO, 2005 p.9). No modelo CMMI por estágio, a área de processo 

"Treinamento Organizacional" (OT – Nível 3) possui o mesmo objetivo e orienta a 

organização a: identificar as necessidades de treinamento, tanto técnicos (para 

atuação específica em projetos) quanto operacionais (para atuação em processos 

organizacionais do dia-a-dia); disponibilizar treinamentos; desenvolver mecanismos 

que assegurem sua efetividade (SEI apud SALVIANO, 2005 p.14). 

 



UNIM
IN

AS

 

 

34
 

3. MPS.BR - MELHORIA DE PROCESSOS DO SOFTWARE BRASILEIRO 

 

O MPS.BR, é baseado no CMMI, nas normas ISO/IEC 12207– 

Processo de Ciclo de Vida de Software e suas emendas 1 e 2, e ISO/IEC 15504 – 

Avaliação de Processo também conhecida por (SPICE) e seu Modelo de Avaliação 

de Processo de Software ISO/IEC 15504-5. Esta focado nas pequenas e medias 

empresas de software, embora procura-se que ele seja adequado a perfis diferentes 

de empresas.O MPS.BR também cobre o conteúdo do CMMI, através da inclusão de 

processos e resultados de processos em relação aos processos da Norma NBR 

ISO/IEC 12207. 

A coordenação do Programa MPS.BR conta com duas estruturas de apoio 

para o desenvolvimento de suas atividades, o Fórum de Credenciamento e 

Controle (FCC) e a Equipe Técnica do Modelo (ETM). Por meio destas 

estruturas, o MPS.BR obtém a participação de representantes de 

universidades, instituições governamentais, centros de pesquisa e de 

organizações privadas, os quais contribuem com suas visões 

complementares que agregam qualidade ao empreendimento (MPS.BR - 

Guia Geral 2007).  

 

O programa mobilizador MPS.BR está dividido em 3 componentes e 

estes são descritos através de guias e/ou documentos do MPS.BR (MPS.BR – Guia 

Geral 2006):  

• Modelo de Referência (MR-MPS): possui os requisitos que as organizações 

devem atender para estarem aderentes ao MR-MPS. Ele contém as 

definições dos níveis de maturidade, da capacidade de processos, dos 

atributos do processo e dos processos em si. É baseado nas normas NBR 

ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504 e adequado ao CMMI. Está descrito no Guia 

Geral do programa e tem o documento Guia de Aquisição como 

complemento, designado às empresas que desejam obter produtos de 

software e serviços relacionados;  

• Método de Avaliação (MA-MPS): possui o processo de avaliação, os 

requisitos para os avaliadores e as instituições avaliadoras e os requisitos 

para verificação da aderência ao modelo MR-MPS. É baseado na norma 

ISO/IEC 15504-2 (ISO/IEC 15504-2 (2003)). Este método é descrito através 

do Guia de Avaliação;  



UNIM
IN

AS

 

 

35
 

• Modelo de Negócio (MN-MPS): contém uma descrição das regras de negócio 

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

avaliação de acordo com 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 através de workshops MPS.BR, cursos e provas;        

A figura 5 representa o MPS.BR. 

 
 

 
Figura 5 – MPS.BR (Fonte: MPS.BR – Guia Geral (2006)) 

 
 
3.1. Modelo de Referência (MR-MPS)  

 

De acordo com MPS.BR – Guia Geral (2006), o Modelo de Referência 

MR-MPS define níveis de maturidade que são uma combinação entre processos e 

capacidade de processos. A definição dos processos corresponde a maneira 

definida na emenda 1 da norma ISO/IEC 12207, afirmando o propósito e os 

resultados esperados de sua execução. Com isso, pode-se avaliar e calcular níveis 

de efetividade na execução dos processos. A capacidade de processo está 

associada ao atendimento aos atributos do processo correspondente a cada nível da 

maturidade e é a descrição da aptidão do processo para atingir os objetivos do 

negócio (Figura 6).  
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Figura 6 – MPS.BR (Fonte: MPS.BR – Guia Geral ,2006) 

 
 

3.1.1. Níveis de maturidade 

 

Os níveis de maturidade estabelecem uma escala de evolução dos 

processos, de forma que surge a especificação do caminho a ser seguido, para a 

melhoria na execução desses 32 processos na organização. Além disso, os níveis 

de maturidade permitem prever o desempenho futuro em algumas matérias.     

O MR-MPS define 7 níveis de maturidade: A (Em Otimização), B 

(Gerenciado Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E 

(Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). Essa escala 

se inicia do nível G até atingir o nível A (acumulativamente), sendo que para cada 

nível de maturidade foram definidos o perfil de processos e as capacidades de 

processos, que caracterizarão os pontos vulneráveis onde a organização deverá 

evoluir para atender os objetivos do negócio. 

A divisão em estágios (baseada nos níveis de maturidade do CMMI-

SE/SW), foi elaborada com uma graduação mais adequada para implementação e 

avaliação em pequenas e médias empresas, de forma que a avaliação em mais 

níveis possibilite a visualização de resultados e melhoria dos processos em curto 

prazo. 

A evolução nos níveis de maturidade é obtida, quando todos os 

resultados/propósitos dos processos e os atributos dos níveis anteriores são 
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atendidos. 

 

3.1.2. Níveis de Maturidade e seus Processos 

 

Conforme figura 7 o MPS.BR é composto por sete níveis de maturidade. 

 

 
Figura 7 - Níveis de Maturidade de Processos MPS.BR (CenPRA) 

 

3.2.2.1. Nível G – Parcialmente Gerenciado 

   

• Gerência de Projetos – GPR: seu propósito é identificar, estabelecer, 

coordenar e monitorar as atividades e recursos que o projeto precisa para 

apresentar o resultado esperado, atendendo aos seus requisitos e restrições. 

• Gerência de Requisitos – GRE: seu propósito é gerenciar os requisitos do 

projeto, bem como investigar possíveis inconsistências entre os requisitos e 

os planos e produtos de trabalho. 

 

 

3.2.2.2. Nível F – Gerenciado 
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• Gerência de Configuração – GCO: seu propósito é manter a integridade dos 

produtos do projeto e gerenciar a disponibilização a todos os envolvidos. 

• Garantia de Qualidade – GQA: seu propósito é garantir que os produtos do 

trabalho e processos estejam em conformidade com os planos e requisitos 

definidos. 

• Medição – MED: seu propósito é coletar e analisar os dados relativos aos 

produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em 

seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais. 

• Aquisição – AQU: seu propósito é o estabelecimento de critérios para 

aquisição de produtos e serviços que satisfaçam ao cliente. 

  

3.2.2.3. Nível E – Parcialmente Definido 

 

• Treinamento – TER: seu propósito é disponibilizar nos projetos da 

organização, profissionais capacitados para executar as atividades de forma 

competente. 

• Definição do Processo Organizacional – DFP: seu propósito é estabelecer os 

processos ativos, que serão aplicados nas necessidades de negócio da 

organização. 

• Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional – AMP: seu propósito é 

estabelecer se os processos definidos na organização auxiliam na obtenção 

de resultados e no planejamento das ações futuras. 

• Adaptação do Processo Gerência de Projetos – APG: seu propósito é 

gerenciar o projeto e envolver os interessados, através dos processos-padrão 

definidos 

 

3.2.2.4. Nível D – Largamente Definido 

              

• Desenvolvimento de Requisitos – DRE: seu propósito é especificar os 

requisitos dos subprodutos, do produto e do cliente. 

• Solução Técnica – STE: seu propósito é arquitetar e implementar a solução 

técnica para atender aos requisitos. 

• Validação – VAL: seu propósito é verificar se o produto ou subproduto 
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desenvolvido, atende às necessidades do negócio. 

• Verificação – VER: seu propósito é checar se cada produto do trabalho 

atende aos requisitos especificados. 

• Integração do Produto – ITP: seu propósito é demonstrar que os requisitos 

funcionais e não funcionais estejam integrados no ambiente. 

• Instalação do Produto – ISP: seu propósito é instalar no ambiente o produto 

integrado. 

• Liberação do Produto – LIP: seu propósito é entregar ao cliente o produto que 

atenda aos requisitos especificados. 

 

3.2.2.5. Nível C – Definido 

  

• Gerência de Risco – GRI: seu propósito é gerenciar continuamente os riscos 

na organização. 

• Análise de Decisão e Resolução – ADR: seu propósito é definir processos 

formais para tomada de decisão, de forma a avaliar as alternativas 

identificadas. 

 

3.2.2.6. Nível B – Gerenciado Quantitativamente 

 

• Desempenho do Processo Organizacional – DEP: seu propósito é apoiar os 

objetivos de qualidade e de desempenho do processo, através de uma 

análise quantitativa do desempenho do processo-padrão. 

• Gerência Quantitativa do Projeto – GQP: seu propósito é gerenciar 

quantitativamente o projeto de forma a atender aos objetivos. 

 

3.2.2.7. Nível A – Em Otimização 

 

• Inovação e Implantação da Organização – IIO: seu propósito é selecionar e 

implantar melhorias inovadoras para aperfeiçoar os processos e tecnologias 

da organização. 

• Análise e Resolução de Causas – ARC: seu propósito é identificar a causa de 

problemas, para prevenir futuras ocorrências. 
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O MPS.BR está ganhando uma maior amplitude tendo algumas 

premissas que o diferem dos demais modelos de maturidade de melhoria de 

processos, como, por exemplo (SALVIANO,2005, p.33): 

1 – Compatibilidade com CMMI, e conformidade com as normas 

ISO/IEC 15504 e 12207.  

2 – Implementação Gradual. 

3 – Custo acessível às pequenas e médias empresas nacionais. 

4 – Reavaliação bianual. 

5 – Aumenta o valor agregado aos produtos. 

6 – Contempla um conjunto de conhecimentos formado por membros 

da comunidade acadêmica, órgãos governamentais e profissionais de empresas que 

visam a garantia da qualidade de seus produtos. 
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4. MELHORIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE 

 

 Ao implementar a melhoria de processos, todos os profissionais, 

independente de seu nível de conhecimento, são envolvidos tanto na fase de 

levantamento quanto na implementação e principalmente nas reavaliações que 

devem ser constantes em uma empresa de tecnologia. Alguns conceitos serão 

relembrados para melhor compreensão deste artigo 

 

4.1. Processo 

 

Segundo a definição do guia do MPS.BR, processo é o que todos 

fazem, seguindo procedimentos pré-formatados, utilizando métodos e ferramentas 

para adquirir, manter e melhorar o software e os produtos associados, como 

documentação, repasses, quando isso é acordado com o cliente (MPS.BR – 

Melhoria de Processo de Software Brasileiro – Guia Geral (versão 1.1), 2007 p. 25 ).  

A definição da IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

trata processo mais como um acontecimento. Ou seja, alguma coisa que ocorre, 

como por exemplo, a realização dos testes de um determinado sistema. Por outro 

lado, a definição utilizada pelo CMM trata mais dos mecanismos utilizados para um 

acontecimento. Por exemplo, o conjunto de atividades, métodos, práticas e 

transformações utilizadas para a realização dos testes de um sistema 

(BERTOLLO,2006 p. 29). 

Os processo são agrupados pelos seus principais objetivos no ciclo de 

vida de software, o que resultou nas classes Fundamental, de apoio e organizacional 

(SANTOS, 2005 p. 26). 

A Figura 8 ilustra o agrupamento estrutural dos processos no MR-MPS. 
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Figura 8 – Processos do MR-MPS. Fonte: (SOFTEX 2005a, p. 17 apud Santos, 2005 p. 31). 

 
Os modelos de maturidade não descrevem como os processos devem 

ser executados, mas sim o quê eles devem atingir. A identificação dos processos 

importantes para uma organização e os objetivos que as suas execuções devem 

atingir, é considerada aspectos estáveis entre diferentes organizações de software. 

A forma como eles são executados, ao contrário, podem variar entre organizações 

ou mesmo dentro de uma mesma organização (BERTOLLO,2006 p. 33 ). 



UNIM
IN

AS

 

 

43
 

A figura 9 representa um modelo de processo 

 

 
Figura 9 – Processo e modelo de processo 

 
 
4.2. Processos de Software 

 

O conceito de processo de software, segundo a ISO 9000 é “Conjunto 

de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) 

em produtos (saídas)” (ISO 9000 apud SALVIANO 2005, p. 35), ou seja, para obter 

produtos com Qualidade, com Custo e Prazos adequados (objetivo sempre 

desejado), são necessários: pessoas habilitadas e motivadas trabalhando com 

processos adequados em Projetos bem gerenciados, como ilustra a figura 10.  
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Figura 10 - Esquema ilustrativo de processos (CenPRA). 

 

As atividades são passos do processo gerenciado, que produzem 

mudanças de estado visíveis externamente no produto de software. Elas incorporam 

e implementam procedimentos, regras e políticas, e têm como objetivo gerar ou 

modificar um dado conjunto de artefatos. Tarefas são passos elementares (ações 

atômicas realizadas por uma organização), que conduzem à realização de uma 

atividade, e não são gerenciadas (GALLINDO, 2006 p. 17). 

Quando se integram informações sobre quem, quando, onde, como e 

por que os passos de um processo são realizados, têm-se um Modelo de Processo 

de Software. Melhor definindo, um modelo de processo de software é uma 

representação abstrata do processo, utilizando-se, para essa representação, uma 

linguagem de modelagem do processo de software. Esta linguagem deve permitir a 

descrição e manipulação dos passos do processo (GALLINDO, 2006 p. 18). 

 

4.3. Gerência de Processos 

 

Segundo o Guia do MPS.BR o gerenciamento de processos é 

responsável por manter a melhoria de processos continuamente, alterando os 

mesmos quando necessários, pois se não há alterações numa cadeia de processos 

num período máximo de seis meses, ou ele não está sendo usado, ou não está 

sendo atualizado (SALVIANO 2005, p. 38). 

Por saber que os projetos de desenvolvimento de software têm 

características próprias, o gerenciamento deve deixar uma margem de flexibilização 

para que o processo definido seja adaptado a qualquer que seja a natureza do 

projeto. O processo deve ser definido como uma padronização, mas perfeitamente 
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adaptável às exigências de cada projeto ou cliente, garantindo a mesma qualidade 

em todos os casos (BERTOLLO,2006 p. 29 ). 

A cadeia de processos deve ser seguida por todos os projetos, 

observando-se sempre a sequência de cada etapa, monitorando segundo os 

parâmetros definidos na estrutura, que deverão ser seguidos mesmo que os projetos 

tenham suas particularidades(SALVIANO 2005, p. 40). Conforme mostra a figura 11. 

  

 

Figura 11- Esquema ilustrativo de cadeia de processos (CenPRA). 

 

4.4. Ações Propostas para projeto de melhoria de Processos segundo o guia 

MPS.BR 

 

O guia MPS.BR propõe ações para cada fase do projeto de melhoria. O 

projeto se inicia com o plano de projeto, que é o que define como será do início ao 

final, em seguida faz-se o levantamento de cada um dos processos atuais, visando 

detectar principalmente as deficiências dos processos existentes. 

Após esta análise, é necessário definir como deve ser o processo 

padrão, construir o acervo de processos que no MPS.BR é composto pelas 

instruções de trabalho, instrumentos normativos e políticas (SALVIANO 2005, p. 31). 

Seguindo as definições feitas pelo acervo dos processos, é necessário 

implantar cada etapa do processo segundo o que foi definido, melhorar as 

definições, pois sempre há alguma aresta a ser aparada, e enfim repetir o ciclo do 

processo ao menos a cada 6 meses. 

A melhoria de processos tem com princípio básico padronização que 
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faz com que o ciclo de vida dos processos mantenha os resultados esperados. Os 

objetivos são (OLIVEIRA, 2006 p. 26): 

• Padronização de processo permite: 

    • Melhorar, pois só existindo uma padronização é possível 

identificar possibilidades. 

    • Disseminar melhores práticas. 

    • Melhorar controle e acompanhamento. 

    • Coibir práticas nocivas. 

• Melhoria busca estabelecer processos: 

    • Praticados, treinados, documentados. 

    • Efetivos, eficientes. 

    • Apropriados às pessoas, flexíveis. 

    • Medidos, gerenciados, controlados. 

    • Melhorados constantemente.   

Como todo projeto, a melhoria de processos deve seguir as mesmas 

fases que os demais para que seja obtido o sucesso proposto, e concomitantemente 

o retorno financeiro do investimento. 

Devido à complexidade da maioria dos processos empresariais, é 

necessário organizar atividades de melhoria que possibilitem o aperfeiçoamento do 

processo dentro do conceito de trabalho em equipe, para produzir resultados 

duradouros e minimizar o tempo de implantação.  

Assim, para começar com o uso de uma metodologia, é imprescindível 

o apoio e o comprometimento de todos e, principalmente, da alta administração, 

para que ela se disponha a abrir suas portas e mentes para assegurar o sucesso da 

metodologia, considerando que esta baseia-se na crença de que "'existe sempre 

uma maneira melhor de fazer qualquer coisa e que é necessário encontrar essa 

maneira". (SALVIANO 2005, p. 37) 

Tendo como objetivo implantar a metodologia com sucesso, é possível 

dividir este processo em 5 fases: Conforme figura12 
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Figura 12 – Fases do projeto de melhoria de processos (OLIVEIRA, 2006 p.38) 

 

Organizar para o Aperfeiçoamento do Processo - Fase I – esta 

organização diz respeito diretamente ao Plano do Projeto, onde ficam estabelecidos 

todos os parâmetros que nortearão o trabalho a ser desenvolvido, como por 

exemplo, cronogramas, comprometimento entre os membros da equipe e seu líder, 

premissas e restrições, etc. (OLIVEIRA, 2006, 39).  

Entender o processo - Fase II – nesta fase faz-se necessário um 

completo levantamento do que são os objetivos do projeto de melhoria de 

processos. É imprescindível que sejam detectados os principais riscos, e as ações 

preventivas para que o sucesso do projeto não seja comprometido, pois o custo do 

projeto é alto (OLIVEIRA, 2006, 39).  

Aperfeiçoar - Fase III - – esta fase significa um “enxugamento” dos 

processos, retirando o que é desnecessário para tornar os mesmo mais ágeis e 

eficientes. Os projetos são dinâmicos e seus processos devem igualmente trazer 

resultados de acordo com a programação pré-determinada. Segundo Harrington 

(OLIVEIRA, 2006, 39), algumas ferramentas podem otimizar esta dinâmica tão 

desejada, são elas: 

• Eliminar a burocracia 

• Eliminar a duplicidade 

• Avaliar o valor agregado 

• Simplificar 

• Reduzir o tempo de ciclo do processo 

• Tornar o processo à prova de erros 

• Modernizar 

• Simplificar a linguagem 

• Padronizar 

Deve-se salientar que para facilitar o desenvolvimento desses pontos, 

poder-se-ia recorrer à tecnologia da informação, mas, isso já deve ter sido 

considerado no começo do programa (OLIVEIRA, 2006, 40). 
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Medir e Controlar - Fase IV – Não se pode controlar o que não se 

consegue medir. Portanto é imprescindível que sejam estabelecidos quais serão os 

indicadores para o projeto, para que estes possam ser monitorados, garantindo o 

sucesso do projeto. 

  

Aperfeiçoar Continuamente – Fase V - esta continuidade assegura que 

a qualidade está sendo mantida e garante que o controle do projeto é efetivo, assim 

o cliente passa a ter uma confiabilidade maior quanto ao cumprimento de prazos e 

custos. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

5.1. Descrição da Empresa  

 

 A empresa objeto deste estudo de caso é uma empresa jovem que 

atua como provedora de soluções em Tecnologias da Informação (serviços 

Cliente/Servidor, WEB, Outsourcing, BodyShop entre outros), se destacando pelo 

uso diferenciado da informática e alto comprometimento com as metas e resultados.  

 Os projetos são de curto prazo, desenvolvido sobre demanda.  

 A empresa conta com profissionais com experiências em ambientes de 

desenvolvimento de software e conhecimento em tecnologias: Java, Java Script e 

.net. 

 Presta serviços em informática, desenvolvimento de software, edição, 

consultoria e assessoria técnica de sistemas. 

 No início do ano de 2007, através de sua associação com a incubadora 

de empresas da área tecnológica (TRISOFT) na cidade de Uberlândia-MG, foi 

apresentada uma nova forma de se desenvolverem e se manterem no mercado, 

mais solidamente, com a implementação do MPS.BR, uma certificação que tem 

validade de dois anos e que oferece um diferencial frente a concorrência.  

 Através do envolvimento do SEBRAE-MG, foi oferecido o subsidio de 

uma APL (Arranjo Produtivo Local) para custear parte das despesas de uma 

consultoria habilitada para acompanhar todo o processo de instrução e 

implementação do guia de referência do MPS.BR. Firmou-se então uma cooperativa 

de oito empresas locais que juntamente com o Sebrae contrataram a consultoria do 

CenPra (Centro de Pesquisa Ricardo Archar) que através de um projeto 

devidamente planejado com duração de 1 ano, com custos estimados em torno de 

R$ 9.500,00 reais para cada empresa. Habilitou-se as empresas para a certificação 

Ressaltando que, o objetivo maior era conscientizar as empresas da importância de 

que processos bem planejados, definidos e implementados são fatores 

preponderante para o sucesso de um projeto.  

 

 

5.2. Objetivos da Implantação do MPS.BR 
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 Devido à falta de um processo de desenvolvimento de software a 

empresa sempre se deparava com problemas do tipo: 

• Projetos entravam em produção sem nenhum controle de escopo. 

• Os requisitos não eram registrados e nem as mudanças de requisitos eram 

gerenciadas. 

• Atrasos no cronograma.  

• Falta de definição nos contratos com o cliente. 

• Muita manutenção em projetos finalizados. 

 

 Diante desse cenário de insucessos a diretoria decidiu modelar um 

plano de melhoria de qualidade de processos de software. E com isso alcançar 

objetivos como:  

• Aumento da qualidade do produto; 

• Diminuição do retrabalho; 

• Maior produtividade; 

• Redução do tempo para atender o mercado; 

• Maior Competitividade; 

• Maior precisão nas estimativas; 

• Acompanhamento da satisfação do cliente; 

 Para tanto, optou-se pelo MPS.BR por ser mais viável financeiramente, 

portanto, alcançável para uma empresa de pequeno porte. 

 

5.3. Processo de Implementação. 

 

 O processo de implantação foi marcado por algumas etapas: 

• Treinamento: Foi efetuado um treinamento informal para os membros da 

equipe, com o intuito de orientá-los sobre a utilização dos novos modelos. E 

durante todo o processo de implantação um membro da equipe responsável 

pelo projeto, esteve empenhado em sanar as dúvidas que surgiam por parte 

das equipes e sempre deixando bem claro que o sucesso do projeto dependia 

do empenho de todos.  

• Projeto Piloto: dentre os projetos reais da empresa foi eleito 1 para que 

chamado “projeto piloto”, testasse todo o acervo de processos tendo como 
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produto final o book do mesmo.  

• Consultoria para Implementação: a consultoria foi desenvolvida por uma 

equipe da cidade de Campinas/SP institucionalizada pelo governo brasileiro, 

sob a sigla CenPRA (hoje denominada CTI). 

• Auditoria da fidelidade ao processo: A auditoria é feita por um membro da 

equipe, utilizando a ferramenta PMS, que é um repositório onde fica 

armazenado toda a documentação referente ao projeto. O acompanhamento 

é feito durante todo o ciclo de vida do projeto e as observações são 

encaminhadas ao responsável através de email. No final do projeto é gerado 

um relatório sobre a utilização dos modelos e este é encaminhado à diretoria 

da empresa.  

 

 

5.4. Ações Implementadas 

 

 Para se adequar ao processo e atender as exigências do modelo 

MPS.BR nível G a empresa passou por alguns reajustes como: 

• Criação PMS (Project Management System) - Todos os projetos da empresa 

são cadastrados nessa ferramenta e todos os documentos relacionado ao 

projeto são anexados no modo arquivo da ferramenta. O cliente consegue 

acompanhar o andamento do projeto Durante todo seu ciclo de vida.  

• Ajuste dos modelos existentes - A empresa já utilizava alguns modelos, mas 

estes tiveram que ser ajustados para se adequar ao modelo MPS.BR. 

• Criação do menu Processos no Portal da empresa – Nesse menu estão 

disponíveis todos os modelos de documentos utilizados no ciclo de vida de 

um projeto. Apenas os membros da empresa tem acesso a esse menu. 

• Reordenação da área de testes – A área de testes precisou ser ajustada. 

Hoje, todo software passa pela área de testes antes de ser entregue ao 

cliente. 

• Criação Planilha para área Testes – O responsável pela área de teste 

especifica nessa planilha as correções que deverão ser feitas e encaminha 

para o desenvolvedor. Feito as correções, a planilha retorna para à área de 

testes. E somente quando esta estiver concluída o software é liberado para o 
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cliente. 

• Criação Comitê Processos – Algumas pessoas da empresa foram escolhidas 

para fazer parte desse comitê e auxiliar na implantação do processo. 

• Formatação procedimentos Suporte – A área de suporte passou a atender as 

necessidades dos membros através do sistema de ticket.  

• Formatação Política Atendimento Cliente – A política de atendimento as 

cliente também precisou ser ajustada para se adequar ao processo. 

 
 
5.5. Resultados alcançados até a data atual - Comparativos com Guia de 

Implementação - Parte 1 Nível G: 

 

5.5.1 Gerencia de Projetos 

 

 O propósito do processo Gerência de Projetos no nível G é estabelecer 

e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, 

bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a 

realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do 

projeto. Segue abaixo um quadro comparativo entre resultados esperados e 

atingidos pela empresa até a data atual. O quadro 3 mostra os resultados 

alcançados até a data atual. 

 
 

Resultados Esperados Resultados Alcançados 
GPR 1. O escopo do trabalho para o 
projeto é definido. 
Verificar se existe uma definição do 
trabalho a ser realizado para entregar 
um produto e/ou serviço que satisfaça as 
necessidades, características e funções 
especificadas para o projeto. 

- Documento de Visão  
 

GPR 2. As tarefas e os produtos de 
trabalho do projeto são dimensionados 
utilizando métodos apropriados. 
Verificar se o tamanho e/ou a 
complexidade das tarefas e dos artefatos 
gerados no projeto foram estimados 
utilizando métodos adequados (ex: 
baseados na EAP ou estrutura 
equivalente, em técnicas de estimativa 

- Planilha de estimativas 
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ou em dados históricos). Verificar ainda 
se, em caso de mudança significativa, 
estas estimativas foram atualizadas. 
GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de 
vida do projeto são definidas. 
Verificar se o modelo do ciclo de vida do 
projeto foi definido, indicando suas 
fases, as relações de seqüência e 
interdependência entre elas, bem como 
os marcos e pontos de controle do 
projeto. 

- WBS  
- Cronograma 

 

GPR 4. (A partir do nível E) O 
planejamento e as estimativas das 
atividades do projeto são feitos 
baseados no repositório de estimativas e 
no conjunto de ativos de processo 
organizacional. 
Verificar se as atividades para realização 
de estimativas e planejamento, estão 
baseadas no processo definido para o 
projeto, nos ativos de processo 
organizacional e no repositório de 
medidas da organização. 

- Documento de visão 
 

GPR 5. O orçamento e o cronograma do 
projeto, incluindo marcos e/ou pontos de 
controle, são estabelecidos e mantidos. 
Verificar se o orçamento e o cronograma 
foram definidos, bem como revistos e 
atualizados ao longo do 
desenvolvimento, conforme necessário. 
Verificar também se o cronograma 
possui marcos e/ou pontos de controle e 
se registra possíveis dependências entre 
tarefas. 

- Cronograma, 
- Diagrama de marco 
- Acompanhamento do cronograma é 
feito no PMS 

GPR 6. Os riscos do projeto são 
identificados e o seu impacto, 
probabilidade de ocorrência e prioridade 
de tratamento são determinados e 
documentados. 
Verificar se existe uma lista dos riscos 
identificados para o projeto e se foi 
realizada uma análise destes riscos para 
determinar o impacto, o grau de 
importância, a probabilidade e a 
prioridade de cada risco. 

- Planilha  de risco. 

GPR 7. Os recursos humanos para o 
projeto são planejados considerando o 
perfil e o conhecimento necessários para 
executá-lo. 
Verificar se a equipe do projeto é 

- Planilha de competências 
- PMS 
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selecionada a partir das competências 
requeridas para realizar as atividades do 
projeto e considerando o perfil dos 
candidatos. Verificar ainda se, quando 
necessário, foi planejado treinamento ou 
incorporação de consultoria externa 
GPR 8. As tarefas, os recursos e o 
ambiente de trabalho necessários para 
executar o projeto são planejados. 
Verificar se a EAP (Estrutura Analítica do 
Projeto) ou estrutura equivalente foi 
refinada até o nível de tarefas e se, para 
cada tarefa, foram planejados os 
recursos e o ambiente de trabalho 
necessários. 

- Plano de projeto que envolve 
documento de Visão,cronograma , WBS. 

GPR 9. Os dados relevantes do projeto 
são identificados e planejados quanto à 
forma de coleta, armazenamento e 
distribuição. Um mecanismo é 
estabelecido para acessá-los, incluindo, 
se pertinente, questões de privacidade e 
segurança. 
Verificar se existe um plano para 
gerência de dados, que relacione todos 
os documentos gerados no projeto, sua 
distribuição, mídia para armazenamento, 
forma de proteção (segurança e sigilo) e 
recuperação dos dados. 

- PMS é o repositório em uso. 
- A descrição do repositório esta no 
documento de visão 

GPR 10. (Até o nível F). Planos para a 
execução do projeto são estabelecidos e 
reunidos no Plano do Projeto. 
Verificar se as informações de 
planejamento do projeto foram 
documentadas, organizadas e 
relacionadas entre si, de forma a 
comporem o plano de projeto. 

- Atualmente por feeling e histórico. 
 

GPR 11. A viabilidade de atingir as 
metas do projeto, considerando as 
restrições e os recursos disponíveis, é 
avaliada. Se necessário, ajustes são 
realizados. 
Verificar se a viabilidade do projeto é 
avaliada, a partir da visão geral dos 
objetivos e características dos resultados 
pretendidos, dos recursos financeiros, 
técnicos, humanos, bem como das 
restrições impostas pelo cliente, 
ambiente externo e interno e condições 
de desenvolvimento. 

- Planilha de análise de viabilidade 

GPR 12. O Plano do Projeto é revisado - Kick off no início de cada projeto e 
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com todos os interessados e o 
compromisso com ele é obtido. 
Verificar se há registro de que todos os 
interessados tomaram conhecimento, 
revisaram e se comprometeram com o 
planejamento do projeto. 

marcos definidos no PMS. 
 

GPR 13. (Até o nível F). O progresso do 
projeto é monitorado com relação ao 
estabelecido no Plano do Projeto e os 
resultados são documentados. 
Verificar se há documento evidenciando 
a monitoração do projeto ao longo de 
seu ciclo de vida, comparando o 
planejado e o realizado. 

- PMS através de curva S, Cronograma, 
arquivos anexados e discussão. 

 

GPR 14. O envolvimento das partes 
interessadas no projeto é gerenciado. 
Verificar se o que foi planejado em 
relação ao envolvimento das partes 
interessadas está sendo seguido e se 
existe evidência de que os 
compromissos assumidos estão sendo 
cumpridos ou negociados. 

- Plano de comunicação 
- Pontos de controle definidos no PMS. 

 

GPR 15. Revisões são realizadas em 
marcos do projeto e conforme 
estabelecido no planejamento. 
Verificar se estão ocorrendo revisões 
conforme estabelecido no plano do 
projeto e se as revisões em marcos 
programadas foram efetivamente 
realizadas ao se atingir estes marcos. 

- Módulo discussão PMS  
- Formalização de mudança 

GPR 16. Registros de problemas 
identificados e o resultado da análise de 
questões pertinentes, incluindo 
dependências críticas, são estabelecidos 
e tratados com as partes interessadas. 
Verificar se existem registros de 
identificação e análise dos problemas 
ocorridos nas atividades de monitoração, 
visando determinar a necessidade de 
ações corretivas. 

- Módulo discussão PMS  

Quadro 3 – Quadro avaliativo de processo. Fonte: Empresa objeto do estudo 
 

 A figura 13 mostra o fluxo de processo de gerência de projetos da 
empresa objeto desse estudo. 
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Figura 13 – Fluxo do Processo Gerência de Projetos (Fonte: Empresa objeto do estudo) 
 

5.5.2.Gerência de Requisitos: 

  

 O propósito do processo Gerência de Requisitos é gerenciar os 

requisitos dos produtos e componentes do produto do projeto e identificar 

inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho 

do projeto. Segue quadro 4, com um comparativo entre resultados esperados e 

atingidos pela empresa até a data atual. 

 
Resultados Esperados Resultados Alcançados 

GRE 1. O entendimento dos requisitos é 
obtido junto aos fornecedores de 

requisitos. 
Verificar se as pessoas autorizadas a 

definir e a alterar requisitos foram 
identificadas, bem como se existe um 

documento de requisitos que represente 
seu entendimento. 

- Documento de Visão, 
- Chat PMS,  

- Módulo discussão,  
- Ata de reunião,  

- Pontos de controle. 

GRE 2. Os requisitos de software são 
aprovados utilizando critérios objetivos. 
Verificar se foram definidos critérios para 
análise de requisitos e se estes foram 

- Documento de visão  
- Documentos de Diagrama de casos de 
uso. 
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usados como base para a avaliação e a 
aceitação dos requisitos de software do 
projeto. 
GRE 3. A rastreabilidade bidirecional 
entre os requisitos e os produtos de 
trabalho é estabelecida e mantida.                                
Verificar se foi criada e mantida, ao 
longo do projeto, a rastreabilidade 
bidirecional entre os requisitos e demais 
produtos de trabalho, incluindo os planos 
do projeto 

- Documentos de Diagrama de casos de 
uso. 
- Planilha de requisitos 

GRE 4. Revisões em planos e produtos 
de trabalho do projeto são realizadas 
visando identificar e corrigir 
inconsistências em relação aos 
requisitos.                             
Verificar se foram executadas revisões 
para identificar inconsistências em 
planos e demais produtos de trabalho do 
projeto, com base nos requisitos. Caso 
inconsistências tenham sido 
identificadas, verificar se foram 
executadas ações para corrigí-las. 

- Documento de requisição  
- Formalização de mudanças 

GRE 5. Mudanças nos requisitos são 
gerenciadas ao longo do projeto. 
Verificar se existe um histórico das 
solicitações de mudança em requisitos 
do projeto, disponível para a equipe do 
projeto, e se foi realizada uma análise do 
impacto destas mudanças antes de sua 
implementação. 

- Documento de formalização de 
mudanças   
- Módulo de arquivos PMS Openk. 

Quadro 4 – Quadro avaliativo de processo. Fonte: Empresa objeto do estudo 
 

A figura 14 mostra o fluxo de processo de gerência de projetos da 
empresa objeto desse estudo 
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Figura 14 – Fluxo do Processo Gerência de Requisitos (Fonte: Empresa objeto do estudo) 

 

5.6. Dificuldades Encontradas 

 

 Durante a implantação do processo a empresa se deparou com 

algumas dificuldades.  

 A primeira delas era escolher pessoas qualificadas para assumir o 

projeto. Para formar o comitê de processos, a empresas escolheu um líder e alguns 

membros da equipe. No decorrer do ciclo de vida do processo eram feitas reuniões 

nas quais se decidiam as ações que seriam tomadas. Ouve um baixo envolvimento 

de alguns dos membros devido ao fato de estes terem outras atividades. O comitê 

de processos foi reordenado. A equipe continuava participando das reuniões, davam 

sugestões, mas apenas duas pessoas ficaram responsáveis pela execução das 

atividades.  

 A resistência à mudança foi o maior obstáculo encontrado. Apesar do 

treinamento e das várias campanhas de conscientização sobre a importância de se 

ter um processo definido, algumas pessoas tinham certa resistência em utilizar o 
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novo modelo. Este problema não foi totalmente solucionado. Mas está sendo 

controlado através da auditoria interna.  

 Hoje, a empresa tem um acervo de processos concluído ao alcance de 

todos os membros. Apesar de os modelos de documentos já estarem definidos, 

estes podem ser alterados de acordo com as necessidades, mas somente com  

aprovações do comitê de processos.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

 É importante salientar que o trabalho não tem a pretensão de esgotar o 

assunto, apenas acrescentar a experiência que a empresa objeto do estudo de caso 

teve com a implementação do MPS.BR. 

 A qualidade é um item fundamental que deve ser atentamente 

acompanhado dentro de todos os processos, pois a melhoria deve ser contínua, e 

processos que não sofrem alterações em no mínimo 6 meses, ou não estão sendo 

usados ou o nível de qualidade fica estático, causando um engessamento dos 

mesmos.  

 As empresas buscam retorno financeiro e sabem que este é gradativo, 

e também têm a consciência de que, se ele não adere a uma metodologia, ou a um 

guia como o MPS.BR, o seu concorrente pode ganhar o seu espaço diante do 

cliente ao apresentar de uma forma organizada, como seu trabalho é desenvolvido. 

 Para uma empresa de pequeno porte que deseja melhorar seus 

processos, a opção pelo modelo MPS.BR é bastante viável; pois além de ser barato, 

atender aos modelos e normas internacionais. O MPS.BR é voltado as micros, 

pequenas e medias empresas, e estas contam com o apoio do SEBRAE.  

   Através da disseminação do conhecimento sobre a melhoria dos 

processos, a empresa consegue monitorar mais pontualmente seus resultados, o 

que é comprovado a cada entrega realizada. Além de ter um processo definido; o 

que gera um aumento na qualidade do produto. Outra grande vantagem de 

implementar o MPS.BR em uma empresa desenvolvedora de sistemas de pequeno 

porte, é que esta passa a ter uma maturidade que é exigida e reconhecida pelo 

mercado nacional. 

 A princípio, uma mudança de cultura gera insatisfações. Mas é 

importante conscientizar os membros da equipe que um processo definido é 
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fundamental para a melhoria do produto final além de facilitar o trabalho de todos os 

membros. Ressaltando sempre que o sucesso do trabalho depende do empenho de 

todos.  
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