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RESUMO 

Nos últimos anos está ocorrendo um crescente aumento nos níveis de conhecimento e 

adoção de modelos de referência apropriados à definição ou melhoria dos processos de software das 

organizações. Porém iniciar um projeto de melhoria de processos de software (MPS) não é uma 

atividade trivial, principalmente para as micro e pequena empresas (MPEs), em virtude dos diversos 

fatores característicos destas iniciativas. As características específicas destas MPEs fazem com que 

as ações destinadas à melhoria de processo devam ser aplicadas de uma forma especial para elas e 

necessariamente diferente de como isso é realizado nas grandes organizações. Este trabalho 

apresenta um método para a definição de perfis de capacidade de processos alinhados com 

características específicas (modelo de negócio, estágio de crescimento e disciplina de valor) de cada 

MPE de software. O método é composto por um processo, artefatos e guias que auxiliam na 

definição de perfis de processos. Assim, a aplicação do método permite selecionar um conjunto de 

processos alinhados ao negócio oferecendo ações de melhoria mais objetivas para a MPE. Também 

são apresentados os resultados obtidos durante a aplicação do método em 6 MPEs. A avaliação do 

método demonstrou uma indicação de que é viável sua aplicação para a definição de perfis para 

MPEs de software por fornecer uma sistemática objetiva para selecionar processos que estejam 

alinhados diretamente com os objetivos de negócio da organização avaliada. 
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ABSTRACT 

In recent years, there has been a growth in the knowledge and adoption of appropriate 

reference models for defining software process improvement (SPI) within organizations. But 

starting a SPI project is not simple, especially for very small software enterprises (VSEs), due to the 

various factors inherent to these initiatives. The specific characteristics of these VSEs mean that the 

actions carried out to improve the process are applied in a way that is unique to small companies, 

which is different from how it is done in large organizations. This work presents a method for 

defining capacity profiles aligned with specific characteristics (business model, business life cycle 

and value discipline) of each VSE. The method developed consists of  a process, artifacts, and 

guides that help define the process profiles. Thus, the application of the method enables a set of 

processes to be selected that are aligned with the business model, offering more objective actions 

for improving VSEs. The results obtained during a pilot evaluation of the method in six VSEs are 

also presented. Evaluation of the method indicates that it is feasible to apply the definition of 

profiles to VSEs, as it provides a systematic objective for selecting processes that are directly 

aligned with business goals of the organization evaluated. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria de software está neste novo século, preocupada em ajustar seus processos para 

produzir software de qualidade, dentro dos prazos e com orçamentos confiáveis. 

Consequentemente, as organizações são pressionadas por seus concorrentes a reduzir 

substancialmente os prazos para a entrega de produtos (CURTIS, 2000). Logo, organizações que 

sejam capazes de integrar, harmonizar e acelerar seus processos de desenvolvimento e manutenção 

de software
1
 terão a primazia do mercado (CURTIS, 2000). 

Além disso, as mudanças que estão ocorrendo nos ambientes de negócios têm motivado as 

organizações a modificar suas estruturas organizacionais e processos produtivos, saindo da visão 

baseada em áreas funcionais em direção a redes de processos centrados no cliente (SOFTEX, 2009). 

Ou seja, gerir os processos organizacionais com eficiência tornou-se um diferencial em termos de 

produtividade para qualquer empresa e principalmente às de desenvolvimento e manutenção de 

software. 

No caso dos processos produtivos tais modificações podem ser realizadas, por exemplo, 

através de projetos que objetivam realizar diversas ações voltadas para a melhoria daqueles 

processos prioritários para a organização (projetos para MPS). Na indústria de software estes tipos 

de iniciativas, com o propósito de realizar ações de melhoria de processo de software (MPS
2
), têm 

sido tratados com grande destaque (PINO et al., 2008; SOMMERVILLE, 2003).  

Uma melhoria de processo pode ser caracterizada por ser uma abordagem para a melhoria 

das organizações, alinhada ao contexto e objetivos de negócio, por meio da melhoria da capacidade 

de seus processos mais importantes (SALVIANO, 2006). Os objetivos de negócios de uma 

organização podem ser caracterizados por uma composição de fatores como controle e redução dos 

prazos, custos e outros recursos que satisfaçam os usuários e a comunidade envolvida 

(SALVIANO, 2006). 

                                                 

 

 

 
1
 Neste trabalho serão abordados os processos relacionados com o desenvolvimento e a manutenção de software. Esta 

abordagem deveu-se ao fato das empresas estudadas possuírem modelos de negócios baseados diretamente no 

desenvolvimento de novos produtos ou módulos e/ou na manutenção de produtos já existentes. 
2 A sigla MPS será usada em substituição à expressão “melhoria de processo de software”. Ela é equivalente em português à sigla em 

inglês: SPI (Software Process Improvement), comumente encontrada na literatura mundial. 
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Com isso, os processos que devem ser escolhidos para melhoria devem ser aqueles que 

causarão maior impacto às atividades de negócio da organização e em consequência auxiliarão a 

organização na redução dos prazos de entrega e custos, melhorando assim a qualidade do produto 

entregue. Este conjunto de processos forma um perfil de capacidade de processo que será utilizado 

como alvo e referência para uma melhoria (SALVIANO, 2006a). 

Neste contexto em que a melhoria de processos destaca-se como um fator crítico para o 

sucesso da indústria de software é relevante que as empresas brasileiras desta área invistam também 

em ações voltadas para a melhoria (SOFTEX, 2009). Esta tendência já é prioritária para as 

empresas de médio e grande porte (força de trabalho com mais de 50 pessoas) do setor que realizam 

projetos agressivos voltados para a MPS.  

Porém, para micro e pequenas empresas (MPEs) do setor de software (força de trabalho 

inferior a 50 pessoas), e que representam 85% das empresas no Brasil (MCT, 2005), existe ainda a 

demanda por uma melhor efetividade nas iniciativas de melhoria de processo (TRUDEL et al., 

2006) e por um maior alinhamento com os objetivos de negócio (SALVIANO E JINO, 2006; 

(RICHARDSON e WANGENHEIM, 2007). 

A introdução e manutenção de uma iniciativa de melhoria de processos de software, em uma 

pequena empresa têm que minimizar os efeitos limitantes do seu porte e maximizar os benefícios 

inerentes a inserção dos processos (KELLY e CULETTON, 1999). Esta visão se torna útil quando a 

MPE considera investir em melhoria de processo porque percebe que a organização só poderá 

abordar a mudança com uma estratégia adequada quando ela tiver conhecimento sobre seus pontos 

fracos e fortes (KELLY e CULETTON, 1999). 

As MPEs, principalmente, devem ficar atentas não somente aos custos óbvios relacionados 

com finanças e com os aspectos benéficos da decisão de investimento. A Figura 1 ilustra os 

elementos que direcionam estas organizações no momento da decisão de investir em melhoria de 

processos (JOHANNESEN, 2000). 
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Figura 1. Diagrama dos “campos de força” para MPS em MPEs 

Fonte: Adaptado de Johannesen (2000) 

Ou seja, realizar um projeto para melhoria de processos em uma MPE não é uma tarefa 

simples, pois requer esforço, conhecimento em engenharia de software, investimento financeiro 

direto e indireto, alto apoio da alta direção, adaptação correta das práticas solicitadas e a 

disponibilidade de alocação de recursos humanos para a implementação, e estas características 

podem ser insuficientes em muitas MPEs de software (NIAZI et al., 2003; ROCHA et al,. 2005; 

ANACLETO et al., 2004; KELLY et al., 1999; ALVAREZ et al., 2006; SANTANA, 2007; 

ZAHRAN, 1998; RICHARDSON e WANGENHEIM, 2007). 

Cabe destacar, neste momento, que dificuldades na implementação de iniciativas para MPS 

em MPEs não é um problema restrito ao Brasil. Diversos trabalhos internacionais, como 

DESHARNAIS et al. (2006) na Bélgica e França, GARCIA et al. (2005) no Canadá, EUA, Irlanda 

do Norte, México, Espanha, China e Austrália, GONZALEZ (2006) e ALVAREZ et al. (2006) no 

México, KELLY E CULLETON (1999) e RICHARDSON (1997) na Irlanda, ORCI et al. (2000a), 

ORCI (2000b) e SEI (2006) nos EUA relatam dificuldades ou problemas em organizações  

semelhantes das MPEs brasileiras. 

Nas últimas décadas com o propósito de auxiliar as organizações envolvidas em melhoria 

dos processos de software, foram desenvolvidos diversos modelos e normas. Uma relação parcial 
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dos modelos mais relevantes inclui: CMMI-DEV
3
 (SEI, 2006), ABNT NBR ISO/IEC 15504-5

4
 

(NBR ISO/IEC 15504-5:2008, 2008), NBR ISO/IEC 12207 (ISO/IEC 12207, 1995), MR-MPS 

(SOFTEX, 2009), COMPETISOFT (OKTABA e PIATTINI, 2008), iCMM (IBRAHIM, 2000) e 

eSCM-SP (HYDER et al., 2004).  

Estes modelos de referência
5
 (MR) estruturam e apresentam as melhores práticas para 

gerenciar o desenvolvimento e manutenção de software propondo práticas que, quando aplicadas, 

podem auxiliar as empresas de software. Porém, diversos estudos argumentam que estes modelos de 

referência não conseguem abranger o suficiente para atender as necessidades de organizações de 

qualquer porte (LINDVALL, 2000; NEJMEH, 2005; BEITZ et al., 1999).  

Na análise apresentada pelo Process Maturity Profile, documento divulgado semestralmente 

pelo SEI (Software Engineering Institute), até setembro de 2009 apenas 15% das 3.863 

organizações avaliadas em diversos países, tem força de trabalho de até 25 colaboradores (SEI, 

2009). Por tanto, de um lado estão os diversos modelos de referência com um vasto conjunto de 

boas práticas da engenharia de software e do outro as MPEs com dificuldades de colocar na prática 

estes conceitos. 

Dentre as pesquisas relacionadas com modelos de referência, existe uma corrente 

argumentando que parte dos problemas e dificuldades no momento de realizar iniciativas de 

melhorias de processos nas MPEs está relacionada com a escolha do tipo de representação 

(SALVIANO, 2001). Atualmente os MRs se baseiam em dois tipos de representação, que podem 

ser utilizadas como base para um projeto para MPS, a estagiada e a contínua (SALVIANO, 2001).  

A representação estagiada define um conjunto de práticas que permitem a sucessiva 

elevação da maturidade da organização conforme estágios pré-definidos. Parte-se da premissa que 

cada estágio (pré-definido) é requerido para atuar em um conjunto específico de problemas iniciais 

que uma organização enfrenta, e que esta pode ter dificuldades para implementar práticas mais 

                                                 

 

 

 
3 

Neste trabalho será adotada a sigla CMMI para representar o modelo Capability Maturity Model Integration for 

Development v1.2 (CMMI-DEV). 
4
 Neste trabalho será adotada a sigla ISO/IEC 15504-5 para representar a parte 5 da versão brasileira desta norma (NBR 

ISO/IEC 15504-5, 2008). 
5
 Os modelos de referência são uma representação de um conjunto de elementos organizados entre si para uma 

finalidade. Neste trabalho será adotado este termo para representar as diversas normas e modelos de MPS. 

http://www.aero.org/education/tai/documents/CMMIVer.1.2.pdf
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complexas sem que estas questões fundamentais estejam resolvidas inicialmente (CURTIS, 1998). 

Ou seja, fornecem um conjunto de processos pré-estabelecidos, que determinam o nível de 

maturidade que a organização está classificada em um dado momento (SALVIANO, 2001). 

Por sua vez, a representação contínua não define conjuntos pré-definidos de práticas de 

forma ordenada visando ampliar a maturidade da organização. Esta representação propõe uma 

dimensão de processos que descreve os processos a serem implementados e uma dimensão de 

capacidade que define os níveis de capacidade utilizados em um processo para atingir os seus 

propósitos gerando resultados (SALVIANO, 2001).  

Do ponto de vista dos modelos de negócio
6
 das MPEs de software, os níveis de maturidade 

pré-definidos (representação estagiada) podem não ser viáveis, relevantes, suficientes, ou algumas 

práticas destes níveis não serem aplicáveis (SALVIANO, 2006; BRODMAN e JOHNSON, 1994). 

Um caso ilustrativo desta situação seria MPEs orientadas à evolução e/ou comercialização de 

produtos, pois estas empresas podem ter dificuldades em melhorar processos basicamente em 

virtude dos modelos por estágio focarem basicamente projetos (SALVIANO, 2006).  

Dessa forma, a representação contínua permite a seleção de perfis de processos e seus níveis 

de capacidade alinhados com o modelo de negócios da MPE, fornecendo assim maior visibilidade 

visto que os processos selecionados podem representar as necessidades organizacionais 

(SALVIANO, 2006). Porém, as necessidades organizacionais são influenciadas pelo momento em 

que a organização se encontra. Durante sua existência, as organizações deparam-se com diversos 

problemas ou dificuldades, que quando ultrapassados, permitem que elas evoluam para maiores 

níveis de maturidade organizacional (COLLINS e PORRAS, 1991). Os estágios de crescimento 

definem conjuntos de necessidades, características e práticas pelas quais as organizações devem 

evoluir para aumentarem o seu nível de maturidade (ADIZES, 2002; DAFT, 2003). 

A adoção e compreensão de estágios de crescimento de uma organização podem auxiliar a 

entender as restrições que dificultam a ocorrência de uma melhoria. O entendimento destas 

características pode ser um dos pontos essenciais para a efetividade de um projeto para MPS; e, 

                                                 

 

 

 
6
 O modelo de negócio expressa a visão estratégica do negócio, sendo este um ponto relevante quando inicia-se uma 

iniciativa de MPS (RAJALA et al., 2003). 
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além disso, com esse conhecimento possibilita-se a definição de onde a organização está em seu 

ciclo de crescimento permitindo assim a identificação de ações (ou no contexto deste trabalho, dos 

processos) mais ou menos apropriadas em cada estágio (HOLLING, 2001). 

Ainda no âmbito organizacional ressalta-se que nenhuma organização será líder de mercado 

se tentar ser tudo para todos. Ou seja, a organização deve estar alinhada com os objetivos de 

negócio e encontrar o valor único que somente ela pode entregar (ou agregar) a um mercado 

escolhido (TREACY e WIESERMA, 1995). Este valor único deve ser caracterizado em uma das 

três disciplinas de valor: excelência operacional, liderança de produto ou intimidade com o cliente 

(TREACY e WIESERMA, 1995). 

Cada uma destas disciplinas de valor fornece orientações relacionadas com o tipo de 

estratégia pretendida pela organização para ser competitiva e gerar valor para os clientes. Desta 

forma, conhecendo a disciplina escolhida pela organização é possível auxiliar a definição de um 

perfil de capacidade de processo alinhado com os seus fatores competitivos.  

Por fim cabe destacar que para as MPEs uma efetiva busca pela redução dos prazos de 

entrega e custos e em consequência a qualidade do produto entregue, passa pela melhoria de 

processos que primordialmente auxiliem os objetivos de negócio da organização em detrimento a 

simples busca por uma “certificação
7
” ou avaliação. Esta observação é referenciada em uma 

afirmação de PAULK (1998): “Os níveis de maturidade devem ser medidas de melhoria não metas 

de melhoria”. 

Percebe-se que a MPEs de software brasileiras estão tendo uma grande procura e interesse 

por programas relacionados com MPS, tanto através de equipes compostas pelos próprios 

colaboradores quanto com o apoio de consultorias externas. Essa crescente demanda está associada 

a busca por bons resultados em termos de custos e prazos para os produtos e/ou serviços 

comercializados (SALVIANO, 2006). 

                                                 

 

 

 
7
 O termo “certificação” será utilizado na dissertação para expressar o foco equivocado que algumas empresas buscam 

ao implementar um projeto de MPS com o objetivo único de obter uma avaliação para ser usada como propaganda e 

não com a melhoria efetiva dos seus processos.  
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Porém, as características específicas destas MPEs fazem com que as ações destinadas à 

melhoria de processo devam ser aplicadas de uma forma especial para elas e visivelmente diferente 

de como isso é realizado nas grandes organizações. Estes ajustes nos projeto de MPS não devem 

basear-se simplesmente numa versão reduzida daqueles que são aplicados em grandes empresas 

(RICHARDSON, 2001). 

Dentro deste contexto, este trabalho procura fazer uma contribuição na área de melhoria dos 

processos de software e contribuir para as MPEs de software, ajudando a minimizar alguns dos 

problemas e/ou dificuldades discutidas. A contribuição se dará através de um método que permita 

auxiliar a definição de perfis de processos diretamente alinhados com o modelo de negócio, estágio 

de crescimento e disciplina de valor da MPE. Para permitir esta definição o trabalho propõe 

fornecer um método com os passos necessários para a escolha do perfil alvo de processos sugerido 

para a organização. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Nos últimos anos está ocorrendo um crescente aumento nos níveis de conhecimento e 

adoção de modelos de referência apropriados à definição ou melhoria dos processos de software das 

organizações (MCT, 2006). Porém iniciar um projeto de MPS não é uma atividade trivial, 

principalmente para as MPEs, em virtude dos diversos fatores característicos destas iniciativas. 

Além disso, quando analisado sob o ponto de vista das características do modelo de negócios, 

estágio de crescimento e disciplina de valor os fatores podem ser ainda maiores.  

A adoção de uma iniciativa de MPS deve ser analisada em virtude de fatores restritivos, 

muitas vezes cruciais, que podem ser determinantes para um resultado positivo ou negativo de uma 

ação de melhoria. Estes fatores (ou “forças de restrição”) apresentados na figura 1 são analisados a 

seguir (JOHANNESEN, 2000): 

 Técnico: métodos e técnicas da engenharia de software, muitas vezes, têm maior 

aplicabilidade em grandes organizações e podem gerar ainda mais custos e consumir 

mais tempo de uma MPE (NUNES e CUNHA, 2000). A equipe da empresa pode possuir 

uma maior deficiência nas competências técnicas necessárias para a engenharia de 

software (ROCHA et al., 2005; ALVAREZ et al., 2006; BEECHAN et al., 2003). 
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 Organizacional: as MPEs têm a tendência de não ter responsabilidades claramente 

definidas. Em uma iniciativa de MPS as responsabilidades devem ser definidas e 

documentadas. Em pequenas organizações é comum não existir um grupo dedicado a 

processos (NUNES e CUNHA, 2000; ROCHA et al., 2005; ALVAREZ et al., 2006; 

BEECHAN et al., 2003).     

 Cultural: a cultura organizacional na MPE requer um grande alinhamento dos conceitos 

de melhoria de processos com relação ao modelo de negócio. Um aspecto cultural 

adicional, particularmente nas MPEs, é a significativa influência de pessoas chaves, que 

podem ser fundadores ou talentos (KNAUBER et al., 2000; BEECHAN et al., 2003). 

Estas pessoas chaves podem efetivamente “sabotar” as chances do sucesso de uma 

iniciativa de MPS.  

 Financeiro: relacionados com a escassez de recursos e com a necessidade de um retorno 

de investimento rápido em MPEs (RICHARDSON, 2002). Uma maior preocupação 

financeira nas MPEs refere-se ao conjunto de custos relacionados com uma iniciativa de 

MPS (custos que podem não corresponder ao tamanho da organização), por exemplo, 

atividades de treinamento e suporte (KELLY E CULLETON, 1999; ROCHA et al., 

2005; ALVAREZ et al., 2006). 

As MPEs de software habitualmente se deparam com um ou mais destes fatores. Isto, de 

certa forma, se deve as características particulares presentes nos objetivos organizacionais 

estabelecidos durante os diversos estágios de amadurecimento que estas organizações atravessam. 

Em virtude disso, as MPEs acabam priorizando e direcionando suas ações geralmente para 

atividades mais ligadas com as tecnologias utilizadas e/ou a administração da própria organização. 

(MCT, 2006). 

Além destes problemas relacionados com os fatores, verifica-se que os atuais modelos de 

referência para MPS não procuram fornecer um alinhamento com as características da organização, 

deixando esta tarefa a cargo daqueles que executarão a melhoria (SALVIANO, 2006; PINO et al., 

2008). 

Esta necessidade de alinhamento dos modelos de referência para MPS com os modelos de 

negócio foi identificado, por um grupo de estudos, durante o fórum International Process Research 

Consortiun (IPRC) promovido pelo SEI e realizado entre 2004 a 2006 (SEI, 2006). Entre as 
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questões citadas, uma enfatizava a importância de saber “Como alinhar os processos com os 

objetivos de negócio (modelos de negócio)” e outra destacava “Como expressar as necessidades de 

processos com o objetivo de escolher os que podem ser implementados efetivamente na 

organização” (OKTABA e PIATTINI, 2008).  

As questões apresentadas expressam uma crescente preocupação em alinhar os processos 

com as características particulares de cada organização. Sendo um tema de relevante importância 

para a comunidade de engenharia de software e para a efetividade dos projetos de MPS (OKTABA 

e PIATTINI, 2008). Cabe destacar que em 2007 o SEI produziu, a partir destas questões, um 

material denominado Process Research Framework que representa um cruzamento dos temas para a 

definição de pesquisas estratégias (SEI, 2007).  

A grande variedade de modelos de negócio nas organizações torna complexa a tarefa de 

selecionar os processos mais relevantes. Somam-se a isso, as poucas orientações disponíveis na 

literatura, requerendo uma alta experiência de profissionais em engenharia de software e esforços e 

custos consideráveis (THIRY et al., 2006). 

Em virtude disso, o fator modelo de negócio motivou o início de diversas pesquisas para 

definir abordagens que possam reduzir a deficiência que os atuais modelos e normas têm com 

relação ao alinhamento com os modelos de negócio das MPEs. Neste trabalho, uma abordagem 

(para melhoria) representa uma orientação para um conjunto de ações voltado para a melhoria de 

processos de software, realizadas em organizações desta área (SALVIANO, 2006). 

No caso de MPEs, as representações estagiadas e contínuas não conseguem garantir um 

alinhamento com os objetivos organizacionais (SALVIANO, 2006). Esta deficiência é gerada em 

virtude da falta de ligação existente entre os processos destes modelos e normas com os modelos de 

negócio das organizações (THIRY et al., 2006). Buscando solucionar estas características, diversas 

abordagens têm sido desenvolvidas. Destacam-se: PRO2PI (SALVIANO, 2006), MARES 

(ANACLETO et al., 2004) e SPI-KM (SANTOS et al., 2007) no Brasil; FAME (BEITZ e 

WIECZOREK, 2000) na Alemanha; e COMPETISOFT (OKTABA e PIATTINI, 2008) no México; 

PRISMS (ALLEN et al., 2003) na Inglaterra. Porém, estas abordagens carecem de um método 

sistemático que possa ser automatizado para analisar questões relacionadas com características 

particulares das organizações e identificar os perfis de capacidade. 
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Desta forma, este método deve analisar questões específicas de MPEs na busca de maior 

alinhamento entre a melhoria de processos e os objetivos de negócio. Dentre os problemas que 

devem ser analisados, cita-se:      

 Os níveis de maturidade podem não abordar processos essenciais para uma MPE no 

momento correto. Os processos pré-estabelecidos para certo nível de maturidade podem 

não ser suficientes para fornecer apoio para as operações da MPE no momento 

(SALVIANO, 2006).  

 Os níveis de maturidade muitas vezes não são suficientes para auxiliar os objetivos de 

negócio da MPE. Os níveis de maturidade definidos por alguns modelos de referências 

podem solicitar a melhoria de processos que naquele momento não estão alinhados com 

os objetivos de negócios definidos estrategicamente pela MPE (SALVIANO, 2006). 

 Uma MPE, conforme o seu estágio de crescimento pode não suportar processos 

definidos pela representação estagiada. De acordo com o estágio de crescimento que a 

MPE se encontra a sua maturidade organizacional poderá não comportar a melhoria de 

processos específicos que por ventura não estejam alinhados com o seu atual estágio 

(ANACLETO et al., 2004). 

 O custo financeiro de um projeto para MPS em uma MPE é significativo. Os custos 

diretos e indiretos para a realização de um projeto para MPS em uma MPE geralmente é 

elevado em comparação com os recursos financeiros da organização. Deve existir uma 

estreita relação financeira entre a efetividade de um projeto para MPS e os custos 

financeiros realizados pela MPE (OZA et al., 2008).  

 Processos não alinhados com o modelo de negócio podem não agregar valor para a 

MPE. A melhoria de processos deve estar adequada ao modelo de negócio sugerindo 

processos que possam apoiar a MPE a atingir as estratégias estabelecidas para o seu 

modelo de negócio (SALVIANO, 2006). 

 Cada MPE possui um conjunto de características específicas que devem ser analisadas 

antes de definir quais processos devem ser melhorados. Cada empresa, mesmo com 

modelos de negócios iguais, possui um conjunto particular de características definidas 

pela sua direção ou equipe. Estas características devem ser conhecidas e analisadas para 
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garantir que os processos selecionados estejam adequados para a MPE (SALVIANO, 

2006; ANACLETO et al., 2004).  

 Os níveis de capacidade fornecem processos que podem ser melhorados 

individualmente, porém não apresenta critérios objetivos para a seleção de quais 

processos são mais relevantes para a organização (THIRY et al., 2006). 

Constata-se, assim, a existência de uma relevante problemática relacionada com a 

efetividade dos projetos para melhoria de processos em MPEs de software gerada em virtude dos 

diversos fatores e problemas destacados anteriormente. 

Portanto, nesta pesquisa considera-se relevante explorar as questões de alinhamento de 

negócio com relação à seleção de processos nos projetos para MPS em MPEs, buscando para isso 

destacar as características das MPEs. Desta forma, alguns dos problemas citados anteriormente 

poderão ser minimizados permitindo que as iniciativas de melhoria de processos sejam efetivas 

nestas micro e pequenas organizações. 

Neste contexto, a pesquisa apresentada nesta dissertação busca o desenvolvimento de um 

método que permita auxiliar as diversas abordagens (PRO2PI, MARES, COMPETISOFT, FAME, 

PRISMS e SPI-KM) para MPS no momento de definir um perfil de capacidade de processos para a 

organização. Este perfil sugerido pelo método deverá estar mais alinhado com os propósitos da 

organização, pois para a sua definição serão analisadas as características destas MPEs.  

1.1.1 Solução Proposta 

Durante a sua existência as organizações precisam considerar suas características para 

estabelecer seus objetivos de negócio. No contexto deste trabalho, estas características serão 

agrupadas por meio do modelo de negócio adotado, pelo estágio atual de crescimento da 

organização e pela disciplina de valor associada. 

O desenvolvimento de um método que permita a definição de perfis de capacidade de 

processo que apoiem projetos para MPS torna-se relevante na medida em que o mesmo proporciona 

às abordagens para melhoria de processos um método sistêmico para apoiar a tarefa de seleção dos 

processos a serem melhorados em MPEs de software. 
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O método deve contribuir minimizando a pressão dos fatores descritos no problema de 

pesquisa (Técnico, Organizacional, Cultural e Financeiro). Para tanto, deve atuar através de uma 

seleção de processos relevantes para a organização; reduzir os fatores organizacionais, pois os 

processos alinhados com as características do negócio podem refletir uma demanda por 

responsabilidades para toda a organização; reduzir a influência dos fatores culturais em virtude do 

alinhamento com o modelo de negócio; e com a melhoria de processos relevantes para a MPE, o 

método buscará reduzir os custos relacionados com projetos para MPS.  

Considerando os fatores apresentados, percebe-se que eles não atuam em questões 

relacionadas com o alinhamento entre os processos e o negócio da organização. Deste modo, este 

trabalho propõe acrescentar um novo fator, associado ao negócio da organização. 

O fator negócio está relacionado com questões associadas ao desalinhamento entre os 

modelos de referência e os problemas imediatos com relação aos processos específicos que as 

MPEs possuem (OKTABA e PIATTINI, 2008). O modelo de referência aplicado deve ter uma 

maior preocupação com o modelo de negócio da MPE (SALVIANO, 2006). Os processos definidos 

podem necessitar de ajustes nas suas práticas em virtude do estágio de crescimento e a disciplina de 

valor atual da MPE. 

Desta forma, considera-se este novo fator também responsável por diversos problemas 

relacionados com as MPEs. Em um projeto para MPS, os processos organizacionais estabelecidos 

durante a definição do modelo de negócio devem ser considerados e estarem alinhados com a 

iniciativa de MPS para que exista uma garantia da efetividade dos processos a serem melhorados 

(SALVIANO, 2006). 

A realização deste trabalho foi motivada a partir da percepção de uma lacuna nas pesquisas 

científicas desenvolvidas para definição de abordagens para MPS, nos modelos de referências atuais 

e em estudos relacionados com a aplicabilidade destes modelos (CARD, 2004). Em função desta 

lacuna, foram formuladas duas hipóteses a serem trabalhadas: 

 Os níveis de capacidade propostos pelos modelos CMMI-DEV, MPS.BR e ISO/IEC 

15504-5 não são suficientes para apoiar as características presentes nas MPEs de 

software. Esta hipótese deseja verificar se os perfis de processos a serem definidos em 

função dos níveis de capacidade destes modelos conseguem ou não contemplar todas as 
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necessidades relacionadas com as características das MPEs, tantos daquelas que 

trabalham por projetos quanto das que trabalham com produtos. Espera-se, nesta 

hipótese, que os perfis definidos apenas com as definições dos níveis de capacidade não 

sejam suficientes para cobrir todas as características de uma MPE de software.   

 Perfis para MPEs podem ser definidos de modo sistemático a partir das 

características destas organizações. Esta hipótese busca avaliar se processos 

estabelecidos pelo método para definir perfis será suficiente para auxiliar as MPEs no 

momento da melhoria de processos de software e se estes processos escolhidos estão 

alinhados com os objetivos de negócio da empresa. Portanto, espera-se que seja possível, 

a partir do modelo de negócio, do estágio de crescimento e da disciplina de valor, 

identificar um conjunto de processos, e seus respectivos níveis de capacidade, adequado 

para orientar a melhoria da organização. 

Desta forma as hipóteses desenvolvidas neste momento e avaliadas durante a execução do 

trabalho fornecerão a fundamentação necessária para permitir que a definição da solução proposta 

seja utilizada pelas abordagens para MPS e para as MPEs de software. 

1.1.2 Delimitação de Escopo 

Esta Seção apresenta considerações e informações que delinearam as limitações desta 

pesquisa. O propósito deste trabalho é desenvolver e avaliar um método que permita orientar 

objetivamente uma abordagem de melhoria, e consequentemente as próprias MPEs, na seleção dos 

processos de software que devem ser mais relevantes sob o ponto de vista das características 

organizacionais. 

Os processos considerados neste trabalho serão aqueles presentes nos níveis de capacidade 1 

a 3 do modelo CMMI-DEV (que os classifica como áreas de processo), dos níveis G a C do modelo 

MR MPS e aqueles processos correspondentes na norma ISO/IEC 15504-5 (SEI, 2006), (SOFTEX, 

2009) e (NBR ISO/IEC 15504-5, 2008). Esta limitação de níveis deve-se a tendência observada nas 

MPEs de software em buscarem investir maiores esforços de MPS nos processos que são 

apresentados nestes níveis de capacidade (SALVIANO, 2003). 

O desenvolvimento de um mapeamento detalhado, das práticas específicas ou resultados 

esperados, entre os modelos e a norma apresentados não faz parte deste trabalho. Os processos 



27 

 

apresentados nos PCPs definidos pelo método serão mapeados com base nos seus respectivos 

objetivos gerais do CMMI-DEV ou nos seus resultados esperados do MR MPS.   

O método não fornecerá uma abordagem detalhada para a obtenção, junto a organização, de 

informações necessárias para identificar o seu modelo de negócio, o seu estágio de crescimento e a 

sua disciplina de valor. Também não será propósito desta, descrever uma abordagem para analisar 

os objetivos de negócio de uma organização. Para esta decisão, conclui-se que a maioria das 

abordagens para MPS analisadas no Capítulo 3 possuem alguma forma de analisar e obter estas 

informações. Para aquelas que não possuem uma técnica clara para prover tais informações o 

método fornece questionários padronizados, que foram obtidos em outras pesquisas, para apoiá-las. 

O método desenvolvido nesta dissertação não tem o propósito de definir uma nova 

abordagem para a realização de projetos de MPS. Desta forma o objetivo principal é fornecer, para 

estas abordagens, um conjunto de passos sistemáticos que permitam a seleção dos processos por 

meio de critérios objetivos que analisem uma MPE sob o ponto de vista de determinadas 

características organizacionais. Além disso, o resultado final gerado pelo método pode ainda ser 

ajustado pela abordagem conforme outros critérios definidos pela mesma.  

A avaliação do método, planejada e realizada no Capítulo 5, considerou as MPEs localizadas 

na cidade de Caxias do Sul (RS). Este grupo de empresas foi selecionado em virtude de estar 

participando de projeto para MPS que têm ou tiveram a participação do pesquisador e também de 

pesquisadores do LQPS (Laboratório de Qualidade e Produtividade de Software) da Univali 

(Universidade do Vale do Itajaí) e que desta forma permitiram a execução do método. Entretanto, 

durante o estudo e o desenvolvimento do método foram utilizadas informações obtidas, através de 

avaliações anteriores, em diversas MPEs sediadas em outras cidades do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná. 

Nesta delimitação do escopo somente algumas categorias das características descritas foram 

estudadas nas micro e pequenas empresas de software da região Sul. Acredita-se que este universo 

de empresas, envolvendo os três estados da região, permite fornecer um conjunto inicial e confiável 

de informações para o desenvolvimento e avaliação do método. Com o objetivo de garantir a 

confiabilidade, os estudos selecionados utilizam modelos de negócios que podem ser encontrados 

em empresas de outras regiões brasileiras permitindo assim que o método possa ser executado em 

novas organizações e obter os resultados finais desejados. 
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Por fim, no escopo deste trabalho foram priorizadas as micro e pequenas empresas de 

desenvolvimento de software para a concepção e avaliação do método proposto. Esta decisão levou 

em conta que 80% das empresas de software brasileiras estão classificadas como MPE, porém os 

resultados obtidos pelo método podem ser aplicados em médias e grandes empresas de software 

(que representam os outros 20%) alcançando os mesmos resultados esperados. 

1.1.3 Justificativa 

A busca pela resolução das problemáticas relacionadas com a efetividade dos projetos para 

MPEs de software é o objetivo principal deste estudo. Ao analisar estes problemas sob as 

perspectivas financeiras, de negócio, de estágio de crescimento e da disciplina de valor constata-se, 

ainda mais, a necessidade do desenvolvimento deste método (BEITZ et al., 1999).  

Sob a perspectiva da problemática financeira um método desta natureza pode ser 

considerado pertinente, pois poderá auxiliar indiretamente as MPEs com uma redução dos custos de 

implementação de um projeto para MPS. Isto se deve ao fato do método estabelecer somente 

aqueles processos que devem ser alinhados com as estratégias
8
 da organização. Redução de custos 

em MPEs torna-se relevante por impactar na sua capacidade de promover melhorias organizacionais 

com menor custo financeiro agregado ao projeto para MPS (WALDEN, 2002; ZELKOWITZ, 2003; 

STAPLES et al., 2007). Ainda, possibilita que abordagens para MPS possam apropriar-se do 

método para acelerar a tarefa de detecção dos processos relevantes. 

Em relação à perspectiva de negócio, o método pode definir critérios objetivos que 

permitam uma análise e classificação da MPE de software de acordo com modelo de negócio 

adotado, fornecendo assim subsídios para a escolha dos processos que permitam que a organização 

atinja os objetivos de negócio estabelecidos na sua estratégia e em consequência agregar ainda mais 

valor para os produtos e/ou serviços (STAPLES et al., 2007).  

As organizações crescem através de um ciclo onde a sua maturidade é ampliada a cada etapa 

ultrapassada (DAFT, 2003). Na perspectiva de crescimento, o método pode utilizar as 

                                                 

 

 

 
8 Estratégia pode ser definida como os planos da alta administração para atingir resultados consistentes com as missões e objetivos da 

organização (WRIGHT et al., apud MINTZBERG, 2000). 
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características atuais da MPE com o propósito de ajustar o perfil de capacidade de processo de 

acordo com o estágio presente. Desta forma, cada etapa de crescimento constitui-se de padrões e 

problemas específicos que podem afetar a seleção dos processos e ao conhecer qual o estágio o 

método permite um alinhamento mais adequado dos processos com a maturidade da organização. 

Os conceitos definidos pela disciplina de valor referem-se a adoção de três maneiras 

desejáveis pelas quais as organizações podem se ajustar para serem as melhores em seus mercados 

(TREACY e WIESERMA, 1995). O método permite focalizar a escolha daqueles processos 

adequados à disciplina de valor predominante e que apoiarão a organização a alcançar a liderança 

do mercado escolhido. 

Para o campo do saber, a relevância para o desenvolvimento deste método pode ser visto sob 

os seguintes pontos: 

 Auxiliar as abordagens desenvolvidas, fornecendo um método para a escolha dos 

processos relevantes para a organização; e 

 Analisar as MPE com relação ao modelo de negócio, estágio de crescimento e disciplina 

de valor. 

A não trivialidade do trabalho fica evidenciada pela definição de um conjunto de critérios 

objetivos baseados nos modelos de negócio, estágio de crescimento e disciplina de valor para 

analisar as características específicas de uma MPE; pela definição de um método de análise e 

seleção dos perfis; e pela possibilidade de auxiliar as abordagens de MPS no momento da seleção 

dos seus perfis. Estes itens caracterizam o aspecto inovador do presente trabalho. 

A originalidade do tema deste trabalho está relacionada com as possíveis aplicações que o 

método proposto proporcionará para a área de melhoria de processos de software e em função da 

sua aplicabilidade em projetos para MPS realizados nas MPEs de software brasileiras. Sob o 

contexto da área de pesquisa, este trabalho implica no desenvolvimento de um método sistemático, 

composto de passos e heurísticas para a definição de um conjunto de processos que pode ser 

utilizado por qualquer abordagem para MPS que desejar ampliar seus critérios de seleção de 

processos. Do ponto de vista das MPEs, a originalidade deste trabalho diz respeito a busca pelo 

alinhamento dos processos com os objetivos da organização de modo semiautomático. 
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Com relação ao contexto das abordagens para MPS, tais como: o MARES (ANACLETO et 

al., 2004) e PRO2PI (SALVIANO, 2006), FAME (BEITZ e WIECZOREK, 2000), 

COMPETISOFT (OKTABA, 2007), PRISMS (ALLEN et al., 2003), o método desenvolvido nesta 

dissertação não tem o propósito de definir uma nova abordagem para a realização de MPS. O 

objetivo será fornecer, para estas abordagens, um conjunto de passos sistemáticos que permitam a 

seleção dos processos por meio de critérios objetivos que analisam uma MPE sob o ponto de vista 

de características organizacionais. Além disso, o resultado final gerado pelo método pode ainda ser 

ajustado pela abordagem conforme outros critérios definidos pela mesma.  

Desta forma, justifica-se o desenvolvimento de um método para definição de perfis de 

capacidade de processo fornecendo uma sistemática objetiva de seleção de processos através de 

critérios pré-estabelecidos e adequados para a realidade de uma MPE de software. Para as 

abordagens para MPS o propósito do trabalho é fornecer mais uma opção para a definição de 

processos relevantes e sob o ponto de vista das MPEs fornecendo-lhes uma ferramenta que venha a 

contribuir na seleção de processos relevantes auxiliando para o aumento na competitividade destas 

organizações. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um método que apoie uma melhoria de processos de software através da 

definição de perfis, incluindo processos e respectivos níveis de capacidade, a partir das 

características observáveis nos modelos de negócios, estágios de crescimento e disciplinas de valor 

das micro e pequenas empresas de software. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar as MPEs de software da região Sul com relação aos principais modelos de 

negócios adotados e analisar características semelhantes em MPEs de outros países. 

2. Analisar os fundamentos dos estágios de crescimento e das disciplinas de valor e sua 

aplicabilidade no método proposto. 
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3. Definir possíveis perfis de capacidade de processo das MPEs estudadas e que serão 

considerados para a realização deste trabalho.  

4. Compilar os resultados de projetos para MPS realizados em MPEs de software. 

5. Elaborar uma versão do método para definição de perfis de capacidade de processo.  

6. Avaliar o método desenvolvido no contexto das MPEs de software. 

1.3 METODOLOGIA 

Para melhor compreensão dos métodos que foram utilizados neste trabalho esta Seção é 

dividida em metodologia da pesquisa e procedimentos metodológicos. 

1.3.1 Metodologia da Pesquisa 

A metodologia da pesquisa trata do modo de conduzir a pesquisa, permitindo ao pesquisador 

“selecionar” as informações relevantes da realidade, e diante da sua complexidade, orientando o 

processo de investigação conforme os objetivos traçados. Também é a metodologia que lida com a 

avaliação de técnicas de pesquisa e com a geração ou a experimentação de novos métodos que 

remetem aos modos efetivos de captar e processar informações e resolver diversas categorias de 

problemas teóricos e práticos (THIOLLENT, 1998). 

O método científico é um processo de desenvolvimento científico que tem por finalidade a 

descoberta de respostas para problemáticas através do uso de procedimentos científicos (GIL, 

2008). Neste trabalho, foi utilizado inicialmente o método indutivo, onde o método proposto foi 

inicialmente construído a partir de informações coletadas via revisão literária e de experiências 

anteriores com a definição de perfis de capacidade. O método indutivo parte da observação de fatos 

ou fenômenos cujas causas se deseja conhecer e após procura-se compará-los com a finalidade de 

descobrir as relações entre eles para por fim, proceder uma generalização (GIL, 2008). Entretanto, o 

método dedutivo também foi aplicado, uma vez que ele tem como objetivo explicar o conteúdo de 

premissas a partir de uma sequência de raciocínio (GIL, 2008). O foco foi estabelecer uma cadeia 

de raciocínio que permitiu confirmar as hipóteses de pesquisa apresentadas na Seção 1.1.1. A partir 

do modelo inicialmente construído, foram realizados experimentos para sua avaliação, ajustes e 

confirmação das premissas estabelecidas.  
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Do ponto de vista de sua natureza, este trabalho pode ser considerado como uma pesquisa 

aplicada, pois há o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos 

adquiridos e documentados durante o desenvolvimento do trabalho (GIL, 2008). O método 

desenvolvido por este trabalho deverá ser utilizado para auxiliar tanto as abordagens para MPS 

quanto as próprias MPEs para conhecer o perfil de processos caracterizando assim o seu viés 

prático.  

Considerando a forma de abordagem do problema, este trabalho é de natureza 

essencialmente qualitativa. Esta abordagem considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. (GIL, 2008).  É realizada uma análise sobre a realidade do desenvolvimento de 

um método que será utilizado para apoiar a definição de perfis de capacidade de processo de 

software. Além disso, o universo de aplicação da avaliação formado será tanto de abordagens para 

MPS quanto de MPEs de software o que torna difícil a utilização de instrumentos estatísticos. Outro 

fator que dificulta um tratamento estatístico complexo está relacionado com a quantidade de 

avaliações realizadas através do experimento que pode não ser considerada suficiente para uso 

destas técnicas. Por fim, o problema e sua solução são comparados com trabalhos que tiveram 

resultados subjetivos baseados na percepção e interpretação dos autores, mesmo quando os 

resultados sejam reforçados pela literatura, o que dificulta a sua comprovação estatística. Embora 

tenham sido coletadas medidas a partir das avaliações realizadas com os experimentos, elas não 

podem ser consideradas medidas objetivas que remeteriam a uma abordagem quantitativa. 

Do ponto de vista dos seus objetivos, esta pesquisa é essencialmente exploratória. A 

pesquisa exploratória procura explicar e esclarecer ideias em que o produto final deste processo 

passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 

sistematizados (GIL, 2008). Além das hipóteses levantadas neste Capítulo, foi utilizado o 

procedimento técnico da pesquisa bibliográfica que foi baseada em materiais já publicados para 

realizar a fundamentação teórica e guiar seu desenvolvimento. Além disso, foram coletadas 

opiniões de especialistas na avaliação e definição de perfis de capacidade de processo.  

Para a execução desta pesquisa, foram necessários outros procedimentos técnicos, além da 

revisão bibliográfica já discutida. Para analisar os diversos documentos e relatórios elaborados 
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durante os projetos para MPS desenvolvidos pelo pesquisador e por outros pesquisadores do 

LQPS/Univali foi utilizada a pesquisa documental. O estudo de campo também foi caracterizado 

por diversas iterações (algumas planejadas para o trabalho e outras em virtude da participação do 

pesquisador nos projetos) com as MPEs pesquisadas, permitindo um maior aprofundamento das 

questões propostas no presente estudo. Em determinadas etapas do procedimento metodológico 

foram realizadas reuniões de levantamento de informações junto as MPEs participantes com o 

objetivo de adquirir conhecimento da sua realidade. Este trabalho também adotou a pesquisa-ação, 

uma vez que parte da pesquisa foi desenvolvida com a participação das organizações onde o 

pesquisador e a equipe do LQPS/Univali atua como analista de processo de software.  

Este tipo de pesquisa tem base empírica, é concebida e realizada em estreita associação com 

a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

do problema estão envolvidos de modo participativo (GIL, 2008). 

1.3.2 Procedimentos Metodológicos 

Com base nas definições metodológicas estabelecidas, a seguir é apresentada a metodologia 

formulada para orientar o desenvolvimento do estudo em questão. A Figura 2 descreve 

resumidamente as etapas e atividades definidas na estratégia de pesquisa. Essa estratégia foi 

desenvolvida com base no embasamento teórico de engenharia de software, nas características do 

problema a ser estudado e na análise das características e particularidades das MPEs de software 

estudadas. 



34 

 

 

Figura 2. Processo de pesquisa 

Etapa 1. Planejamento da metodologia de trabalho  

Inicialmente foi realizada uma análise e definição da área de interesse onde seria 

desenvolvida a dissertação, a qual em virtude das linhas de pesquisa do mestrado em Computação 

Aplicada ficou focada em Engenharia de Software. Com a definição da área de interesse, delimitou-

se o objeto de estudo referente a melhoria de processos em MPEs de software. Por fim, nesta etapa 

foram estudados e definidos os conceitos necessários para o desenvolvimento da metodologia de 

pesquisa e de aplicação descritas neste tópico. 

Em seguida foi definido o planejamento necessário para a realização da avaliação do 

método. Na realização de um experimento, manipulam-se, de modo controlado, as variáveis 

independentes com o objetivo de observar o efeito das mudanças sobre as variáveis dependentes 
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(WOHLIN et al., 2000). Desta forma o processo de avaliação desta pesquisa requer uma sistemática 

para conduzi-la e assegurar o controle. 

Para fornecer esta sistemática, o conjunto de atividades definidos para o planejamento, a 

execução e a análise da avaliação foram elaborados com base na metodologia para experimentações 

em engenharia de software proposta por WOHLIN et al. (2000). Na elaboração dos questionários, 

instrumentos responsáveis por coletar os resultados da avaliação do método desenvolvido, utilizou-

se a proposta do Goal Question Metric – GQM. Este método propõe derivar métricas por meio de 

perguntas e objetivos (BASILI, CALDIERA e ROMBACH, 1994).  

Algumas das atividades propostas para esta avaliação foram distribuídas neste trabalho nas 

etapas apresentadas na Figura 2. O Capítulo 5 detalha todo o processo de avaliação deste trabalho. 

Etapa 2. Coleta de Informações  

Esta etapa tem por objetivo a coleta de informações documentais e levantamento de 

conhecimento relacionado com a definição de perfis e caracterização das MPEs adquirido pelos 

pesquisadores entrevistados. No caso dos colaboradores e diretores das empresas apenas buscou-se 

subsídios para a caracterização das MPEs. 

A documentação é utilizada para selecionar documentos elaborados por pesquisadores ou 

profissionais durante projetos para MPS e relevantes para o desenvolvimento da pesquisa. A 

escolha desta técnica deveu-se ao fato de existirem projetos de melhoria de processos concluídos 

que foram investigados para a aquisição de conhecimento para a pesquisa.  

A entrevista semiestruturada foi outra técnica utilizada em virtude da participação do 

pesquisador em reuniões com integrantes das organizações estudadas com o propósito de coletar 

informações sobre as características destas empresas. É considerada uma das técnicas de coleta mais 

importante e constitui uma fonte essencial de evidências em um estudo de caso. Durante o processo 

de entrevista existe a necessidade de seguir uma linha de investigação de acordo com seu estudo e a 

elaboração de questões reais e não tendenciosas (YIN, 2005). O Apêndice A apresenta a estrutura e 

as questões que foram utilizadas como base para a coleta de informações nas empresas pesquisadas. 

Para a realização desta coleta foi utilizado um conjunto de questões elaboradas pelo próprio 

pesquisador e outras disponíveis no questionário de caracterização da abordagem MARES (LQPS, 

2005). 



36 

 

Na atividade de Acompanhamento de MPEs, o pesquisador participou de reuniões com 4 

empresas de software em Florianópolis/SC (três participantes do Relatório parcial, (THIRY et al., 

2008), em Caxias do Sul/RS (1 Projeto específico da empresa). A escolha destas empresas deveu-se 

ao envolvimento do pesquisador no LQPS/Univali, no caso das empresas de Santa Catarina e na 

participação como implementador MPS.BR, no caso da empresa do Rio Grande do Sul. Durante 

estas reuniões com colaboradores e diretores das empresas foram coletadas informações quanto aos 

processos de software relevantes e obtidas informações relacionadas com as possíveis 

características destas empresas.  

A atividade Sintetizar o conhecimento do pesquisador teve por objetivo agrupar a 

experiência adquirida na área de melhoria de processos de software através dos diversos projetos 

para MPS desenvolvidos em MPEs de software nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. Porém, 

o processo de sistematização desta experiência não foi realizado sem a adoção de um método 

científico. Esta experiência prática adquirida através da realização de projetos para MPS, nos 

últimos 5 anos, foi utilizada no desenvolvimento do método. Além disso, outros conhecimentos 

foram adquiridos ou melhorados durante as atividades relacionadas com as disciplinas do mestrado 

e com o envolvimento do pesquisador em projetos desenvolvidos no âmbito do LQPS/Univali. 

Por fim a atividade Sintetizar o conhecimento de pesquisadores do LQPS buscou coletar as 

experiências relacionadas com projetos para MPS desenvolvidas pelos demais pesquisadores 

vinculados ao laboratório. Para sintetizar estas informações foram planejadas 4 reuniões com 

pesquisadores para coletar informações relevantes para a definição do método.  

A coleta das informações ocorreu através de entrevistas semiestruturadas onde foram 

definidas algumas perguntas relacionadas com os projetos que cada pesquisador estava ou esteve 

envolvido. Além das perguntas predefinidas a entrevista permitiu outras respostas que os 

pesquisadores julgassem relevantes. O Apêndice B apresenta as questões utilizadas nestas 

entrevistas. 

Embora esta etapa tenha sido em sua grande parte realizada durante os primeiros meses do 

trabalho, diversas atividades foram retomadas com o objetivo de ampliar o conhecimento do 

pesquisador com relação as características das MPEs e sobre a definição de perfis de capacidade de 

processos. 
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Etapa 3. Revisão da Literatura  

Dificuldades na implementação de iniciativas para MPS em MPEs ocorrem mais que o 

desejado, sendo que a busca por possíveis soluções ou opções que minimizem estes problemas é 

uma necessidade da indústria de software (ROCHA et al., 2005), (SALVIANO, 2006). Diversos 

estudos apontam vários questionamentos que contribuem para tornar os programas para MPS não 

triviais. Estes trabalhos concluem que é importante encontrar soluções que possam diminuir este 

espaço entre uma MPS e a sua efetividade na organização. Esta falta de efetividade muitas vezes 

pode estar ligada ao desalinhamento que os atuais modelos de referência tem com relação aos 

objetivos de negócio das organizações (SALVIANO E JINO, 2006). 

Para realizar a revisão da literatura foi utilizada uma abordagem simplificada da proposta de 

revisão sistemática da literatura em engenharia de software (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007; 

BRERETON et al., 2007). O objetivo não foi realizar uma revisão sistemática, mas orientar o 

planejamento e a condução da revisão.  

Para realizar a coleta de informações, foram definidos 4 termos de buscas que foram 

utilizados para encontrar obras literárias, artigos de congressos, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado que abordem assuntos relacionados com o objetivo deste trabalho.  

Os termos estão apresentados em inglês em virtude da maior quantidade de material nesta 

língua, porém os termos foram traduzidos para o português para permitir a busca nesta linguagem 

também. Os termos de pesquisa utilizados são apresentados no Quadro 1 e foram utilizados para 

pesquisas relacionadas com a área de estudo. Não está incluído nesta pesquisa o material 

relacionado com o processo metodológico. 

Quadro 1. Termos de pesquisa utilizados 

 Termo Finalidade 

1

1 

SPI OR (“software process improvement”) 

AND ("Problem") AND ((“CMM”) OR 

(“15504”) OR (“MPS.BR”)) 

Utilizada para buscar publicações que relatassem 

informações referentes aos problemas detectados nos 

projetos para MPS.  

2

2 

“small business” OR “Small Setting” OR  

(“Very Small Enterprises”) AND 

("characteristics") AND (CMMI OR 15504 

OR 12207 OR "MPS.BR" OR CMM OR 

SPICE). 

Utilizada na busca de publicações que citassem ou 

descrevessem as principais características das MPE de 

software em projetos para MPS com os modelos de 

referência citados. 

3CMMI OR 15504 OR 12207 OR Utilizada para buscar informações dos principais 
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3 "MPS.BR" OR CMM OR SPICE OR 

ICMM OR ESCM AND (MARES OR 

COMPETISOFT OR PRO2PI). 

modelos de referência para projetos de MPS e também 

para localizar outros modelos que referenciam os 

termos.  

4

4 

PCP OR profile OR “target profile” OR 

"process capability profile" OR 15504 OR 

VSE) AND (Definition OR Define OR 

Defining). 

Utilizada para buscar publicações que estivessem 

relacionados com a definição de perfis de capacidade 

de processo. 

Os termos de busca foram utilizados para a coleta das informações com o escopo, nas 

seguintes fontes de pesquisa: 

 IEEExplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore) 

 ACM Digital library (http://portal.acm.org) 

 Google scholar (http://scholar.google.com)  

 Citeseer library (http://citeseer.ist.psu.edu) 

 ScienceDirect (www.sciencedirect.com) 

 SpringerLink  (www.springerlink.com) 

 Dissertações e Teses de Ciência da Computação, publicadas nas páginas das 

Universidades. 

Uma vez que o material resultante da coleta foi em uma quantidade excessiva, buscou-se a 

definição de alguns critérios para permitir realizar uma seleção: 

 Pesquisas que descrevam problemas ou questões ocorridas durante um projeto para MPS 

em empresas de software.  

 Pesquisas que descrevam características dos projetos para MPS em MPEs.  

 Pesquisas que descrevam métodos e metodologias para a definição de perfis de processo. 

 Artigos de empresas que relatem as suas dificuldades para realizar melhoria de processos 

de software. 

Para a avaliação da qualidade do material coletado, os seguintes critérios foram 

estabelecidos: 
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 A pesquisa descreve como foi realizado o projeto para MPS, o método ou metodologia e 

cita os problemas e questões encontradas? 

 A pesquisa descreve as características encontradas em projetos para MPS em MPEs de 

software? 

 A pesquisa descreve ou contêm informações, atividades ou técnicas que referenciam 

definições ou seleção de processos de software? 

 A pesquisa relata a análise de problemas e questões obtidas através de questionários nas 

empresas ou implementadores dos modelos de referência? 

 A pesquisa cita referências para o embasamento de parte das suas afirmações? 

Durante a etapa de revisão da literatura foram encontradas 552 publicações conforme as 

buscas e critérios definidos, sendo que deste total, 174 publicações foram selecionadas de acordo 

com os critérios definidos.  

Porém, além das publicações diretamente relacionadas com a área de pesquisa deste 

trabalho, que foram obtidas através da revisão da literatura, diversas outras foram consultadas com 

o propósito de auxiliar nas definições metodológicas aplicadas neste Capítulo e na fundamentação 

teórica apresentada no Capítulo 2.  

Um resumo de todas as publicações que foram utilizadas para a pesquisa, incluindo as 

obtidas na revisão literária, fundamentação teórica e metodológica, de acordo com o seu ano de sua 

publicação é apresentado no  Quadro 2. 

Quadro 2. Relação de publicações utilizadas 

Ano Número Publicações 

1983 1 (CHURCHILL E LEWIS, 1983) 

1985 1 (PORTER, 1985) 

1986 1 (DEMING, 1986) 

1987 2 (SCOTT E BRUCE, 1987), (THOMPSON E STRICKLAND, 1987) 

1989 2 (GEWANDSZNAJDER, 1989), (HUMPHREY, 1989) 

1990 2 (MYLLYNIEMI et al., 1990), (O´RAND E KRECKER, 1990) 

1991 4 (BOSSERT, 1991), (COLLINS E PORRAS, 1991), (FREITAS, 1991), 

(HARRINGTON, 1991) 

1992 1 (EUREKA E RYAN, 1992) 

1993 3 (CERTO E PETER, 1993), (PAULK et al., 1993), (TREACY E WIERSEMA, 
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1993) 

1994 6 (BRODMAN E JOHNSON, 1994), (GRAHAM E LEBARON, 1994), (GREINER, 

1994), (GUPTA E CHIN, 1994), (HAMMER E CHAMPY, 1994), (LANGLEY et 

al., 1994) 

1995 2 (GINSBERG, 1995) (ISO, 1995) 

1996 3 (BRODMAN E JOHNSON, 1996), (MCFEELEY, 1996), (TAPSCOTT, 1996) 

1997 3 (AKAO, 1997), (PAULK et al., 1997), (RICHARDSON, 1997) 

 7 (CURTIS, 1998), (FALBO, 1998), (NIESSINK E VLIET, 1998), (PAULK, 1998), 

(THIOLLENT, 1998), (TIMMERS, 1998), (ZAHRAN, 1998) 

1999 7 (CHIAVENATO, 1999), (JALOTE, 1999), (KELLY E CULLETON, 1999), 

(LEONE, 1999), (NIESSINK E VLIET, 1999), (OTOYA E CERPA, 1999), 

(SHAPIRO E VARIAN, 1999) 

2000 16 (BATISTA E DIAS DE FIGUEIREDO, 2000), (BEITZ E WIECZOREK, 2000),  

(CURTIS, 2000), (FLORAC E CARLETON, 2000), (FUGGETTA, 2000), 

(GANGAKHEDKAR et al., 2000), (JOHANNESEN, 2000), (JONES, 2000), 

(KLUEBER, 2000), (LINDVALL E RUS, 2000), (MACHADO et al., 2000), 

(ORCI, 2000a), (ORCI, 2000b), (PFLEEGER, 2000), (RAMAN, 2000), 

(SCHULTZ et al., 2000), (IBRAHIM, 2000) 

2001 12 (AAEN et al., 2001), (ADIZES, 2002), (AFUAH E TUCCI, 2001), (AHERN et al., 

2001), (AMIT E ZOTT, 2001), (HOLLING, 2001), (KAUFFMAN E WALDEN, 

2001), (RICHARDSON, 2001), (ROCHA et al., 2001), (SALVIANO, 2001), 

(SCHEIN, 2001), (TAPSCOTT et al., 2001) 

2002 13 (AHONEN et al., 2002), (BETZ, 2002), (CHESBROUGH E ROSENBLOM, 

2002), (DAI E KAUFFMAN, 2002), (HOFER, 2002), (LECHNER E HUMMEL, 

2002), (OSTERWALDER E PIGNEUR, 2002), (PFLEEGER E KITCHENHAM, 

2002), (SILVA, 2002), (SJOBERG et al., 2002), (TRAVASSOS et al., 2002), 

(WALDEN, 2002), (WANG E KING, 2002) 

2003 12 (ALLEN et al., 2003), (DAFT,  2003), (GOVERNO FEDERAL, 2003), 

(HEDMAN E KALLING, 2003), (IBGE, 2003), (NIAZI E ZOWGHI, 2003), 

(RAJALA et al., 2003), (SIBBET, 2003), (SOMMERVILLE, 2003), (TESSLER et 

al., 2003), (ZELKOWITZ, 2003), (COELHO, 2003) 

2004 14 (ANACLETO et al., 2004), (ANACLETO, 2004), (CARD, 2004), (CUSUMANO, 

2004), (GARCIA et al., 2004), (IEEE, 2004), (KAPLAN E NORTON, 2004), 

(KIRIRI, 2004), (MAC KNIGHT, 2004), (MDIC, 2004), 

(RAPPA, 2004), (SANTOS, 2004), (SEBRAE, 2004), (SHAEFFER, 2004) 

2005 12 (ANACLETO et al., 2005), (BOUWMAN et al., 2005), (BUZAN, 2005), 

(MATTAR, 2005), (NEJMEH E RIDDLE, 2005), (PICKLER et al., 2005), 

(ROCHA et al., 2005), (WANGENHEIM E THIRY, 2005), (WEBER et al., 2005), 

(YIN, 2005), (ORTERWALDER et al., 2005) 

2006 16 (ALVAREZ et al. 2006), (CEZARINO E CAMPOMAR, 2006), (DESHARNAIS 

et al., 2006), (GARCIA et al., 2006), (PRESSMAN, 2006), (ROSELINO, 2006), 

(ROSS et al., 2006), (SALVIANO, 2006), (SALVIANO, 2006a), (SEBRAE, 

2006), (SEI, 2006), (SEI, 2006a), (THIRY et al., 2006), (TJØRNEHØJ, 2006), 

(TRUDEL et al., 2006) 

2007 13 (CHENG E MELO FILHO, 2007), (COUTO, 2007), (ESPINHA, 2007), (GIL, 
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2007), (PBQP, 2007), (PINO et al., 2007a),  

(PINO et al., 2007b), (RICHARDSON E WANGENHEIM, 2007), (SANTANA, 

2007), (SANTOS et al., 2007), (SEI, 2007), (SILVEIRA, 2007), (STAPLES et al., 

2007) 

2008 10 (ABES, 2008), (LAPORTE et al., 2008 ), (MCT, 2008), (OKTABA E PIATTINI, 

2008), (PINO et al., 2008), (ROCHA E DEUSDARÁ, 2008), (SALVIANO E 

FIGUEIREDO, 2008), (THIRY et al., 2008), (NBR ISO/IEC 15504-5, 2008), 

(NBR ISO/IEC 15504-1, 2008)  

2009 6 (OLIVEIRA E ESCRIVÃO FILHO, 2009), (PÉREZ E SÁNCHEZ 2009), (SEI, 

2009), (SOFTEX, 2009), (SOFTEX, 2009b), (SOFTEX, 2009c) 

Etapa 4. Desenvolvimento do Método  

Nesta etapa foi construído o método a partir das informações coletadas, da revisão 

bibliográfica sobre as abordagens e modelos de referência para melhoria de processos em MPEs e 

das características das MPEs de software. Outros pesquisadores foram consultados em dois 

momentos: na etapa 2 para fundamentar a coleta de informações e nesta etapa para apoiar a 

construção do método e validar conceitos. Além do desenvolvimento do método, foram definidos 

artefatos que tem como objetivo apoiar a sua execução. 

As atividades foram detalhadas utilizando uma representação de processo9, permitindo que 

o método possa ser executado de modo sistemático. As atividades do método foram descritas com 

base no formato utilizado pela ISO/IEC 15504-5 (NBR ISO/IEC 15504-5:2008, 2008). Entretanto, 

esta definição foi adaptada com a inclusão de novos elementos. O Capítulo 4 detalha o 

desenvolvimento do método. 

Etapa 5. Avaliação do Método  

Nesta etapa foi realizada a avaliação do método de acordo com o planejamento definido na 

etapa 1. Foi selecionado um conjunto de 6 MPEs, distribuídas no estado do Rio Grande do Sul.   

                                                 

 

 

 
9
 É uma representação das principais características e elementos de um processo em uma determinada notação 

(SALVIANO, 2006). 
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O objetivo desta avaliação foi de analisar o perfil de capacidade de processo definido pelo 

método com o propósito de avaliar o método em relação a sua efetividade do ponto de vista dos 

resultados obtidos para PCPs de abordagens para MPS em MPEs de software.  

As abordagens MARES e PRO2PI foram utilizadas para avaliar as empresas e identificar os 

perfis de capacidade de processo. A partir destes resultados, foi possível comparar os resultados 

com a aplicação do método desenvolvido e obter uma análise qualitativa dos resultados.  

Os resultados parciais obtidos, divulgados por meio de relatórios, foram inicialmente 

apresentados para banca examinadora da disciplina de Projeto de Dissertação e em um segundo 

momento um novo relatório foi apresentado durante a avaliação formal de banca de Qualificação do 

mestrado. Como estratégia de divulgação dos resultados obtidos durante a realização do trabalho 

também foram previstas submissões de artigos para conferências, congresso e periódicos, 

relacionados com o estudo elaborado.  

Foram apresentados, através de artigos submetidos e aceitos em 2 eventos, publicação em 

uma revista eletrônica e por meio da própria defesa do mestrado, os resultados obtidos através da 

avaliação do método. Todo o material desenvolvido foi disponibilizado na página web do LQPS por 

meio de um relatório técnico para permitir a divulgação dos resultados e do próprio método 

desenvolvido. O Capítulo 5 detalha o planejamento e a avaliação do método.  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este Capítulo descreve a estruturação deste trabalho em capítulos. O Capítulo 1, Introdução, 

apresentou por meio de sua contextualização o tema proposto neste trabalho. Da mesma forma 

foram estabelecidos os resultados esperados por meio da definição de seus objetivos e apresentadas 

as limitações do trabalho permitindo uma visão clara do escopo proposto. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica abordando os conceitos relacionados com 

melhoria de processo de software, modelos de referência e características das organizações. O 

Capítulo 3 descreve o estado da arte discutindo e analisando as principais abordagens para melhoria 

de processos de software. Além de realizar uma análise critica destas abordagens.  

O Capítulo 4 apresenta o desenvolvimento do método, sua estrutura e descrição das 

atividades responsáveis pela sua execução. São descritos neste capítulo os diversos procedimentos 
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que foram utilizados para derivar a versão final do método, bem como é apresentado o 

detalhamento das etapas e atividades propostas para definir o PCP. 

No Capítulo 5 as definições para a avaliação do método é apresentada abordando o 

planejamento, execução, análise dos dados coletados e ameaças a viabilidade desta avaliação.  

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões alcançadas com relação ao desenvolvimento 

do método, as considerações com relação aos objetivos específicos e são detalhados os possíveis 

trabalhos futuros relacionados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesse Capítulo apresenta-se o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento do 

objetivo desta pesquisa. Os assuntos aqui tratados foram divididos em seções para tornar o texto 

mais objetivo e claro. 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Esta Seção apresenta um panorama geral das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) 

brasileiras. Discute-se a definição deste tipo de organização e a sua contribuição no panorama 

nacional.  O propósito deste tópico é destacar a relevância que as MPEs desempenham no cenário 

atual, demonstrando assim a importância da abordagem deste tipo de organização na pesquisa. Em 

virtude de um grande número de empresas da área de software estarem classificadas neste tipo, 

acredita-se que a abrangência dos resultados deste trabalho possa beneficiar um elevado número de 

organizações. 

Em 2005, as MPEs brasileiras responderam por mais da metade dos empregos nacionais 

(67%) e representaram o maior número de estabelecimentos formais no país (98%) sem considerar 

os informais, sendo responsáveis por 1/4 (um quarto) do Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, 

representam o maior número de novos estabelecimentos criados no período 2000 a 2004, ou seja, 

910.000 (novecentos e dez mil) novos estabelecimento, representando 99% das empresas criadas 

naquele período (SEBRAE, 2006). O setor de software e serviços correlatos (classificação definida 

pelo SEBRAE) representava 57,1% do total de empresas em 2006 (SEBRAE, 2006). 

Na literatura nacional não se encontra uma definição única para micro e pequena empresa. 

Na legislação brasileira existem, no mínimo, duas definições diferentes baseadas no faturamento 

anual. Estas definições estão no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei n° 

9.841, de 5 de outubro de 1999) e no SIMPLES
10

 (Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996), 

referente à tributação, que visa proporcionar diversos benefícios a estas empresas (Quadro 3).  

                                                 

 

 

 
10

 SIMPLES: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte 
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Quadro 3. Distribuição das Organizações, segundo o faturamento 

Legislação Tipo Faturamento 

Estatuto 
Micro <= R$ 433.755,14 

Pequena > R$ 433.755,14 e <= R$ 2.133.222,00 

SIMPLES 
Micro <= R$ 240.000,00  

Pequena > R$ 240.000,00 e <= R$ 2.400.000,00 

Fonte: Adaptado (Estatuto/Simples) 

Na abordagem definida pelo SEBRAE (2006), as MPEs são classificadas pelo número de 

pessoas que estejam ocupadas no negócio. O mesmo critério é utilizado nas pesquisas realizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As duas organizações consideram 

também, as empresas que tem como funcionários apenas seus proprietários.  

Por sua vez, o Ministério de Ciência e Tecnologia considera o faturamento (MCT, 2004) e o 

número de funcionários (MCT, 2000) na definição do porte das organizações. O Quadro 4 apresenta 

a distribuição das organizações segundo a força de trabalho conforme definição do MCT. 

Microempresa é aquela que apresenta um faturamento anual de até R$ 1.200.000,00 e possui uma 

força de trabalho de até 9 (nove) pessoas e empresa de pequeno porte a que apresenta um 

faturamento anual entre R$ 1.200.000,00 e R$ 10.500.000,00 (Portaria MDIC Nº 176) e uma força 

de trabalho entre 10 (dez) e 49 (quarenta e nove) funcionários. Na força de trabalho são 

considerados os sócios, dirigentes e funcionários.  

Quadro 4. Distribuição das Organizações, segundo Força de Trabalho Total em dez/2000 

Porte da Empresa Número de Funcionários 

Micro De 1 a 9 

Pequena De 10 a 49 

Média De 50 a 99 

Grande Mais de 99 

Fonte: Adaptado (MCT/SEPIN/DSI 2001) 

Neste trabalho será adotada como referência para classificar os tipos de organizações, a 

definição estabelecida pelo MCT e apresentada no Quadro 4. A opção por esta forma de análise 

justifica-se em virtude das MPEs de software geralmente caracterizarem-se por envolvimento 

extensivo de pessoas (muitas vezes com um maior grau de escolaridade) para o desenvolvimento de 

produtos. Ou seja, podem existir empresas que possuem em grande faturamento, conforme os 

critérios do Quadro 3, porém desenvolvem o produto com um reduzido número de pessoas. 
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Portanto, neste trabalho, a característica utilizada para analisar as empresas será o número de 

funcionários. 

2.1.1 Principais características das MPEs 

No Brasil, e em outros países, diversos estudos são realizados para analisar e estudar as 

MPEs, com o propósito de conhecer as particularidades deste tipo de organização.  Um dos estudos 

brasileiro, realizado por Cezarino e Campomar (2006), buscou-se interpretar os dados obtidos em 

uma pesquisa sobre as MPEs comerciais e de serviços (IBGE, 2003) realizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Observa-se que as características mais comuns relacionadas 

com as MPEs, são aquelas citado no Quadro 5. 

Quadro 5. Características observáveis em MPEs 

Pequeno volume de capital investido Grande natalidade e mortalidade 

Presença significativa de proprietários, sócios 

e funcionários com laços familiares. 

Grande centralização do poder decisório 

Não distinção da pessoa física do proprietário 

com a pessoa jurídica, inclusive em balanços 

contábeis. 

Utilização intensa de mão de obra não 

qualificada ou sem qualificação 

Contratação direta de mão de obra Baixo nível de terceirização 

Baixo emprego de tecnologias sofisticadas Baixo investimento em inovação 

tecnológica 

Dificuldade de acesso a financiamentos de 

capital de giro 

Dificuldade para a definição dos custos 

fixos 

Fonte: Adaptado de Cezarino e Campomar (2006) 

Estas características apresentadas no Quadro 5 também são observadas em outros estudos 

realizados: 

 Número de funcionários e acúmulo de papéis entre os mesmos: As MPEs apresentam 

um número reduzido de funcionários, segundo pesquisa do SEBRAE, no estado de São 

Paulo a média nas MPEs formalmente constituídas está entre 4 e 5 pessoas, incluindo 

neste total os sócios proprietários, familiares e funcionários com e sem registro em 

carteira (LEONE, 1999). Por se tratarem de empresas com quantidade reduzida de 

funcionários, cada funcionário acaba assumindo mais de um papel, geralmente 

sobrecarregando os funcionários, que assim apresentam um desempenho inferior ao 

esperado (LEONE, 1999). 
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 Caráter familiar: São geridas por seus donos ou familiares, algumas vezes não 

possuindo outros empregados, além desses. Devido aos seus recursos financeiros 

usualmente escassos as empresas acabam formando seu quadro de funcionários por 

sócios-proprietários e membros da família, pessoas muitas vezes despreparadas para a 

realização das tarefas que irão desempenhar (LEONE, 1999). 

 Habilidades gerenciais: As habilidades gerenciais foram apontadas como um dos mais 

importantes fatores de sucesso nos negócios das MPEs em geral. Segundo pesquisa 

realizada pelo SEBRAE em conjunto com a FUBRA (Fundação Universitária de 

Brasília) 49% dos empresários entrevistados assinalaram o bom conhecimento do 

mercado onde atua como sendo o principal fator de sucesso do empreendimento e 48% 

apontaram a boa estratégia de vendas.  Em geral os gestores desse porte de empresa não 

possuem essas habilidades (SEBRAE, 2004). 

 Qualificação da mão de obra: Os empresários apresentam geralmente pouca ou 

nenhuma experiência anterior. Além disso, a mão de obra empregada nessas empresas é 

não qualificada, semiqualificada ou inexperiente (LEONE, 1999). 

 Comunicação interna: As MPEs apresentam facilidades na comunicação entre os 

integrantes da equipe de trabalho, resultando assim em agilidade na entrega do produto. 

Contudo essa agilidade geralmente não garante a qualidade do produto entregue 

(LEONE, 1999). 

Consta-se assim que as MPE brasileiras possuem um grande número de características. 

Embora os estudos listem diversas características que afetam ou ajudam estas empresas, geralmente 

não é possível afirmar que todas as características podem estar presentes em uma MPE, dificultando 

assim a utilização destas informações para caracterizar o negócio. Além disso, estas características 

observadas podem auxiliar ou criar dificuldades na jornada de crescimento de uma organização.  

Por fim, cabe ressaltar que as MPEs de software, em virtude de estarem muito ligadas ao 

investimento em novas tecnologias e também por necessitarem de mão de obra melhor qualificada, 

geralmente não são afetadas por algumas características destacadas. Mas diversas outras 

características gerais das MPEs são também observáveis nas organizações de software brasileiras e 

algumas destas afetam de alguma forma negativa ou positiva as ações relacionadas com MPS. 
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Buscou-se, nesta Seção, mostrar as principais características das empresas brasileiras 

classificadas como MPEs, com o objetivo de destacar que muitos problemas relacionados com 

fatores organizacionais, culturais e financeiros destacados durante projetos para MPS nas empresas 

de software. Estas características estão relacionadas a cultura das MPEs de software, principalmente 

nos estágios iniciais de vida que somados aos problemas encontrados durante os projetos para MPS 

tornam a tarefa de melhoria de processo não trivial nestas organizações. 

2.1.2 Micro e Pequenas Empresas de Software no Mundo 

Uma micro ou pequena empresa não é um tipo de empreendimento exclusivo do Brasil, de 

acordo com LAPORTE et al. (2006), micro empresas (até 9 empregados) representam 85% das 

empresas na Europa e 56% nos Estados Unidos. Além disso, contribuem com 66% do total de 

empregados em todo o mundo.  No Canadá (na região de Montreal), em 2004 o setor de tecnologia 

da informação contava com 78% das empresas de desenvolvimento de software com até 25 

(pequenas empresas) ou menos empregados e que 50% contavam com até 10 empregados (micro 

empresas) (LAPORTE et al., 2006).  

Na Áustria, a indústria de software é composta por pequenas e médias empresas, destas 

foram contatadas 402 MPEs com o objetivo de conhecer os seus problemas e características, a 

Figura 3 apresenta um mapa mental destacando os problemas observados (HOFER, 2002). 

 

Figura 3. Problemas observáveis em MPEs da Áustria 

Fonte: Hofer (2002). 
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Dentre os problemas destacados na Figura 3, destaca-se os problemas detectados nas MPES 

da Áustria relacionado com a padronização de processos e de métodos (HOFER, 2002). Ou seja, 

pode-se concluir com este estudo que não é somente as MPEs brasileiras que encontram 

dificuldades em executar projetos para MPS. Este problema pode ser intrínseco da grande maioria 

das organizações que possam se encaixar nas categorias de micro ou pequena empresa. 

2.1.3 Micro e Pequenas Empresas de Software no Brasil 

Em 2008, das empresas que atuavam no desenvolvimento e produção de software no 

mercado brasileiro, 80% eram micro e pequenas empresas (ABES, 2009). Segundo pesquisas 

realizadas pelo MCT (2005), as MPEs representam 77% das empresas no segmento de tecnologia 

da informação. Este percentual de participação no mercado tem-se elevado nos últimos anos (exceto 

em 2001).  

Conforme pode ser observado na Figura 4, as MPEs representam um percentual expressivo 

das organizações o que justifica o foco no estudo dos problemas destas MPEs e das limitações deste 

tipo de organização com relação a aplicação dos conceitos definidos pela engenharia de software. 

Esta predominância de MPEs no mercado brasileiro foi interpretada como sendo uma 

característica das empresas de software nacionais, visto que podem se desenvolver em qualquer 

região que forneça um conjunto de pré-requisitos básicos (acesso a fontes de informação, técnicos 

com conhecimentos científicos, entre outros) de um sistema de inovação (MDIC, 2004).  

 

Figura 4. Porte das empresas, segunda a força de trabalho efetiva 

Fonte: MCT (2005). 
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Além dessa característica, devido à juventude do setor, tende-se a gerar um ambiente 

favorável ao estabelecimento de novos negócios, favorecendo o crescimento e expansão destes 

negócios (WEBER, 2005).  

Este fator de crescimento pode ser respaldado na Figura 5, onde se destaca que mais de 70% 

das empresas de tecnologia da informação tiveram início de atividades após 1991. Quando 

analisado os modelos de negócio das MPEs brasileiras pode-se perceber que desenvolvem 

diferentes produtos para o mercado cliente (MCT, 2005).  

 

Figura 5. Início de atividades das empresas 

Fonte: MCT (2005). 

Portanto, pode-se constatar que o setor de software brasileiro é relativamente jovem e tem 

potencial para crescer tanto no âmbito nacional quanto em ações internacionais. Com isso, as MPEs 

precisarão aumentar a qualificação dos seus processos e a qualidade dos produtos proporcionando 

assim uma maior competitividade. Para assegurar que estas empresas estejam aptas ao crescimento 

e a competição é relevante existir em pesquisas que apresentem soluções viáveis para apoiá-las.  

2.2 Problemática da melhoria de processos em MPEs de software 

Realizar ações de melhoria de processos de software em MPEs não é uma tarefa trivial 

(DYBA, 2003). Em virtude das características destas organizações diversos problemas podem 

ocorrer durante as atividades ligadas a MPS. Esta Seção busca apresentar os problemas mais 

comuns e que estão relacionados com a implementação de iniciativas de MPS em MPEs, 

destacando-se: 
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 Recursos: os recursos necessários (HEFNER e TAUSER, 2001; DYBA, 2003) para um 

projeto de MPS devem estar disponíveis em quantidade suficiente para o sucesso da 

iniciativa. Dentre estes recursos destaca-se o investimento em pessoal, em ferramentas 

que permitam apoiar a execução dos processos e em consultorias especializadas 

(STAPLES et al., 2007).  

 Retorno do investimento (ROI): o ROI relacionado com as melhorias dos processos de 

software deve ser o mais visível possível (ERDOGMUS et al., 2004; STAPLES et al., 

2007). Uma organização motivada diminui o risco de parar o processo de melhoria, pois 

percebe os ganhos alcançados e que estão influenciando positivamente os objetivos de 

negócio. 

 Processos adequados a organização: o projeto de MPS deve ser adaptado às 

características da organização (HEFNER e TAUSER, 2001; DYBA, 2003). A eficiência 

e aderência, aos processos, dependem do quão os processos estão em sintonia com a 

cultura organizacional da organização. 

 Compromisso da direção: existir por parte da diretora, uma visão e compromisso de 

longo prazo com o investimento e suporte em melhoria (VARKOI, 2002; DYBA, 2003; 

BASILI et al., 2002). Desta forma as dificuldades enfrentadas e os prazos de cada etapa 

rumo à melhoria dos processos não venham desmotivar a organização.  

 Objetivos de negócio: os objetivos de melhoria devem estar ajustados aos objetivos de 

negócio da organização (HEFNER e TAUSER, 2001). O foco do projeto de MPS deverá 

ser o crescimento da empresa e que a melhoria dos processos não se torne uma iniciativa 

à parte e desvinculada das outras áreas da organização. 

 Fatores não técnicos: não considerar apenas os fatores técnicos da organização 

(HEFNER e TAUSER, 2001; DYBA, 2003). É importante analisar os fatores 

relacionados à cultura da empresa, bem como à sua estrutura organizacional, pois alguns 

destes fatores podem inviabilizar o início e a continuidade das ações de melhoria. 

 Envolvimento da equipe: ter o envolvimento de todos os colaboradores (DYBA, 2003). 

São eles que irão executar os processos e qualquer foco de resistência às mudanças pode 

dificultar sobremaneira a institucionalização dos processos na cultura da empresa. 
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 Investir na equipe: investir em melhoria de pessoal (contratação, melhoria de 

habilidades, ambientes de trabalho, entre outras) em paralelo ao projeto de MPS 

(BASILI et al., 2002). A maturidade dos processos está diretamente relacionada à 

maturidade dos colaboradores da organização (STAPLES et al., 2007). 

Após analisar os principais problemas relatados, é possível constatar que para garantir 

sucesso nas ações de melhoria de processos deve-se aplicar uma gestão dos diversos problemas 

diretamente relacionados com as características particulares das MPEs de software, evitando desta 

forma o insucesso das ações de MPS. 

2.3 Perfis Capacidade de Processo 

2.3.1 Processos 

Todas as atividades realizadas por uma organização fazem parte de algum processo 

(GRAHAM e LEBARON, 1994). Na concepção mais tradicional, processo é qualquer atividade ou 

conjunto de atividades que toma uma entrada, adiciona valor a ela e fornece uma saída a um cliente 

específico. Os processos utilizam os recursos da organização para oferecer resultados objetivos aos 

seus clientes (HARRINGTON, 1991). Mais formalmente, um processo é um grupo de atividades 

realizadas numa sequencia lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor 

para um grupo específico de clientes (HAMMER E CHAMPY, 1994). 

Processo, formalizados ou não, existem em uma organização, quer a empresa se preocupe 

com eles ou não (HUNT, 1996). Desta forma, os negócios podem ser constituídos de dezenas de 

processos separados, porém interligados e o entendimento, documentação e gerenciamento destes 

processos é importante para identificar problemas e propor melhorias (WEBER et al., 2005). 

2.3.2 Gestão por Processos 

Esta forma de gestão tem-se tornado cada vez mais um requisito para os sistemas de gestão 

organizacional, inclusive sendo exigência no Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). A gestão por 

processo é um instrumento eficaz na busca da satisfação dos clientes e do aperfeiçoamento contínuo 

dos processos (DAVENPORT e PRUSAK, 2000). 



53 

 

2.3.3 Mapeamento de Processos 

Para gerenciar um processo é necessário, primeiramente, visualizá-lo. Assim, o mapeamento 

representa as diversas tarefas necessárias e a sequencia em que elas ocorrem para a realização e 

entrega de um produto ou serviço (MELLO e SALGADO, 2005). 

Considerada uma ferramenta gerencial analítica e de comunicação que objetiva ajudar a 

melhorar os processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. Para 

comparar a situação atual com a desejada, torna-se necessário mapear a organização. A partir disso, 

identifica-se qual é o problema do processo para modelar como ela deverá ser e apresentar um mapa 

de “Como” o problema será resolvido ou da implantação do novo processo (HUNT, 1996). 

2.3.4 Processo de Software 

O processo de software pode ser compreendido como um conjunto de atividades, métodos, 

práticas e transformações que são usados para desenvolver e manter software e seus produtos 

associados, que podem incluir planos de projeto, documentos de projeto, código, casos de teste, 

manuais do usuário, entre outros (PAULK et al., 1997; RAMAN, 2000).  No Quadro 6 estão 

destacadas outras definições para este termo que foram encontradas. 

Quadro 6. Outras definições para processo de software 

Autor Definição 

FUGGETTA 

(2000) 

Um conjunto coerente de políticas, estruturas organizacionais, tecnologias, 

procedimentos e artefatos que são necessários para conceber, desenvolver, 

disponibilizar e manter um produto de software. 

SEI (1994) Uma sequência de passos realizados para um determinado propósito. 

ZAHRAN (1998) Um conjunto de atividades que se deve cumprir, numa ordem estabelecida, para 

desenvolver e manter software e produtos associados a ele. 

PAULK et al. 

(1993) 

Um conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que as pessoas usam 

para desenvolver e manter software e produtos associados. 

JALOTE (1999) Um conjunto de atividades, ligadas por padrões de relacionamento entre ela, pelas 

quais se as atividades operarem corretamente e de acordo com os padrões 

requeridos, o resultado desejado é produzido. O resultado desejado é um software 

de alta qualidade e baixo custo. 

SOMMERVILLE 

(2003) 

Um conjunto de atividades e resultados associados que geram um produto de 

software. Esse processo pode envolver o desenvolvimento de software desde o 

início, embora cada vez mais, ocorra o caso de um software novo ser desenvolvido 

mediante a expansão e a modificação de sistemas já existentes. 

PRESSMAN 

(2006) 

Um conjunto de ações, compostas por uma coleção de tarefas relacionadas que 

produz um produto importante de trabalho de engenharia de software (por exemplo, 

o projeto é uma ação de engenharia de software). Cada ação é preenchida por tarefas 

de trabalho individuais que realizam parte do trabalho determinado pela ação. 
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Após uma análise das diversas definições apresentadas para o termo “processo de software” 

pode-se verificar que elas definem o termo como sendo um conjunto de atividades, composta por 

um número indefinido de técnicas e artefatos que é utilizado para guiar pessoas para produzir um 

resultado.  

Pode-se afirmar, portanto, que processo é o que as pessoas fazem para um determinado 

propósito, utilizando suas habilidades e conhecimento, com o apoio de artefatos, ferramentas e 

outros recursos. E, um processo de software é o que as pessoas fazem para um determinado 

propósito, utilizando suas habilidades e conhecimento, com o apoio de artefatos, ferramentas e 

outros recursos, para produzir software e seus produtos associados (SALVIANO, 2006a). 

Entretanto, não há um processo ideal e diferentes organizações desenvolveram abordagens 

inteiramente diferentes para o seu desenvolvimento de software. Os processos evoluíram para 

explorar a capacidade das pessoas em uma organização, assim como as características específicas 

dos sistemas que estão sendo desenvolvidos (SOMMERVILLE, 2003). 

2.3.5 Capacidade de Processo 

O estudo da capacidade de processos é realizado a muito tempo pela área de estatística, 

principalmente quando esta capacidade é aplicada ao controle estatístico da qualidade.  

A capacidade de processo pode ser definida como “uma caracterização da habilidade de um 

processo em atender objetivos requeridos ou contribuir (juntamente com outros processos) para o 

atendimento de objetivos requeridos” (NBR ISO/IEC 15504-1:2008, 2008). Outra definição para o 

termo “O intervalo de resultados esperados que possam ser alcançados por um processo” (CMMI-

DEV, 2006). 

2.3.6 Perfil de Capacidade de Processo 

Um perfil de capacidade de processo (PCP) é um modelo que representa um processo 

segundo o aspecto de capacidade de processo. Desta forma o processo de uma empresa deve ser 

representado por um perfil de capacidade de processo, que é uma abstração do processo da empresa, 

segundo o aspecto capacidade de processo (SALVIANO, 2006). 
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Define-se capacidade de um processo como sendo o grau de refinamento e 

institucionalização com que o processo é executado (juntamente com outros processos) na 

organização (NBR ISO/IEC 15504-1:2008, 2008). Assim, essencialmente, capacidade de processo é 

a inerente habilidade deste para produzir os resultados planejados. Sob esta perspectiva, o aumento 

da capacidade de um processo, torna-o mais previsível e mensurável, e as causas mais significativas 

de baixa qualidade e produtividade são controladas e eliminadas. E por consequência, a organização 

torna-se mais “madura” à medida que ela melhora continuamente a capacidade de seus processos 

(AHERN et al., 2001). Um exemplo de um perfil de processos é apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6. Exemplo de um perfil de capacidade de processo 

Fonte: ISO/IEC 15504 (2008). 

O resultado apresentado na Figura 6 apresenta o PCP composto pelos processos de elicitação 

de requisitos, gerência de configuração, gerência de risco e seleção de fornecedores. Além disso, 

cada um destes processos deve estar em um nível de capacidade desejado pela organização.  

Um PCP representa um perfil alvo para um projeto de MPS que é composto por um 

determinado número de processos selecionados pela organização que será referência para a 

implementação de um projeto de MPS. São tratados como alvo, pois a melhoria obtida nestes 

processos trará um grande impacto positivo no modelo de negócio da MPE (SALVIANO, 2006). O 

PCP é um modelo de um processo, sobre o aspecto da capacidade do processo, composto de pares 

de uma área de capacidade do processo em um nível de capacidade do processo (SALVIANO e 

FIGUEIREDO, 2008).  

Os perfis alvo são níveis de capacidade estimados para um conjunto de processos 

considerados importantes no que se refere à(s) meta(s) de negócio/melhoria para uma empresa no 

momento da avaliação. O nível de capacidade indicado representa o nível em que seria interessante 
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a empresa estar executando o processo específico de forma a ir de encontro com suas metas de 

negócio. Com a apresentação dos perfis alvo, pode-se observar que na maioria das vezes os níveis 

de capacidade indicados para os processos de um determinado contexto não são relacionados aos 

maiores níveis de capacidade (4 e 5), principalmente, em se tratando de micro e pequenas empresas 

(ANACLETO et al., 2005).  

2.3.7 Maturidade de Processo 

A maturidade de processo refere-se ao grau de implementação de um grupo de processos em 

uma organização. Quando a organização alcança este nível de implementação pode-se entender que 

os processos relacionados atingiram um nível de maturidade desejada pelo modelo. Portanto, 

enquanto no conceito de capacidade cada processo é avaliado individualmente, no conceito de 

maturidade a avaliação da capacidade ocorre em um conjunto de processos pré-estabelecidos pelo 

modelo (SALVIANO, 2006). 

Portanto, apesar dos níveis de maturidade utilizados por uma abordagem baseada na 

arquitetura estagiada serem definidos com uma relação de áreas de processo, esta relação indica na 

verdade um PCP com estas áreas de processo relacionadas e todas as áreas relacionadas nos níveis 

anteriores, todos em um determinado nível de capacidade. Ou seja, um nível de maturidade pode ser 

considerado um PCP que foi pré-definidos de acordo com critérios específicos pelos seus autores, 

mas que podem corresponder a um PCP selecionado por uma organização (SALVIANO, 2006).  

Para determinar a maturidade de uma organização é realizada uma avaliação da sua 

capacidade dos seus processos de acordo com um PCP. No caso do CMMI-DEV na representação 

estagiada e do MR-MPS, estes PCP representam os níveis de maturidades e são medidos através de 

uma avaliação formal dos processos de cada nível. 

Cabe destacar também que a maturidade não pode ser medida diretamente. Somente é 

possível obter esta medida através da medição do nível de capacidade do conjunto de processos que 

foram definidos em um perfil de capacidade de processo. 

2.4 Melhoria de Processos de Software 

Em um ambiente de negócios, melhorias são feitas em produtos e serviços para aumentar 

seu valor para os clientes (LANGLEY et al., 1994). Estas ações de melhorias devem ser contínuas e 
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com maior foco nos processos responsáveis pelo desenvolvimento dos produtos. A chave para a 

qualidade, ou valor, do software depende da qualidade do processo de software utilizado para 

construí-lo.  

Em virtude da necessidade de aumentar o valor para os clientes, que a melhoria de processos 

de software teve, nos últimos anos, uma maior motivação fazendo que muitas organizações 

buscassem reduzir seus problemas de desenvolvimento através do aperfeiçoamento dos seus 

processos (RAMAN, 2000; FUGGETTA, 2000). 

Uma melhoria de processos define uma abordagem para melhoria sistemática e contínua da 

habilidade de uma organização produtora de software para produzir e entregar software de 

qualidade dentro das restrições de prazo e custo estabelecidas (ARENDT, 2000). Para a melhoria, 

porém, não é suficiente apenas adotar algum método ou tecnologia, é relevante avaliar como estes 

métodos ou tecnologias estão sendo utilizados (PFLEEGER, 2000). Outra definição trata melhoria 

de processos como sendo um programa de atividades concebido para melhorar o desempenho e a 

maturidade dos processos da organização e os resultados desse programa (SEI, 2006). 

A melhoria de processos também pode significar a compreensão dos processos existentes e 

modificá-los, a fim de melhorar a qualidade do produto e/ou reduzir os custos e tempo de 

desenvolvimento. A melhoria de processos não significa simplesmente adotar métodos ou 

ferramentas específicas ou algum modelo de processo que tenha sido utilizado em outro lugar. 

Embora as organizações que desenvolvem o mesmo tipo de software claramente tenham muito em 

comum, sempre há fatores locais organizacionais, procedimentos e padrões que influenciam o 

processo (SOMMERVILLE, 2003).  

A simples introdução de melhorias de processo divulgadas, provavelmente, não terá sucesso. 

As melhorias de processo devem ser sempre vistas como uma atividade específica de uma 

organização ou uma parte de uma organização maior (SOMMERVILLE, 2003). 

Uma MPS será considerada, neste trabalho, como sendo uma abordagem para a melhoria de 

organizações intensivas em software através do estabelecimento, avaliação e melhoria dos 

processos 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 e eficaz os objetivos estratégicos da organização (SALVIANO, 2006). 
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2.4.1 Abordagens para melhoria de processos de software 

A primeira abordagem sistêmica de processos, data da década de 1930 com Walter 

Shewhart, esta abordagem iniciou um trabalho em melhoria de processos com ênfase nos princípios 

do controle estatístico. Esses princípios foram posteriormente melhorados na década de 1980 em 

trabalhos de Deming (1986). Entretanto, os trabalhos eram focados na indústria de manufatura. 

Na indústria de software, Watts Humphrey iniciou estudos para aplicar o conceito de 

processo para a solução dos problemas de desenvolvimento de software. Humphrey (1989) 

afirmava que “o primeiro passo importante ao lidar com problemas de desenvolvimento de software 

é tratar esta atividade como um processo que pode ser controlado, medido e melhorado”.  

Em virtude da ampla quantidade de estudos na indústria de manufatura, diversas abordagens 

para melhoria de processo de software têm como base o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act
11

). 

Variações do ciclo PDCA incluem o ciclo SDCA e o ciclo DMAIC. O ciclo SDCA (Standard-Do-

Check-Act
12

) é composto pelas fases de padronização, desenvolvimento, verificação e ação. O ciclo 

DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) é definido como parte da metodologia Six 

Sigma inventada por Bill Smith para a Motorola em 1986. As fases do ciclo DMAIC são definir 

oportunidades, medir desempenho, analisar oportunidades, melhorar o desempenho e controlar o 

desempenho. 

Duas abordagens para melhoria de processo de software, ambas tendo como referência o 

ciclo PDCA, são a abordagem IDEAL (MCFEELEY, 1996) e o ciclo de melhoria da ISO/IEC 

15504. A abordagem AMP1 foi desenvolvida a partir de uma combinação destas duas abordagens 

(SALVIANO, 2006). A Figura 7 ilustra as fases destes quatro ciclos (PDCA, IDEAL, 15504 e 

AMP1). O termo abordagem refere-se à maneira pela qual o esforço necessário para realizar 

diversas mudanças de processos é empreendido em uma organização de desenvolvimento de 

software (AAEN et al., 2001).  

                                                 

 

 

 
11

 Em português este termo é traduzido para: Planeja-Executa-Verifica-Atua 
12

 Em português este termo é traduzido para: Padroniza-Executa-Verifica-Atua 
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Figura 7. Quatro abordagens para MPS 

Fonte: SALVIANO (2006). 

Desta forma, um dos objetivos deste trabalho é auxiliar estas abordagens para MPS através 

do fornecimento de um apoio metodológico para orientá-las na escolha mais objetiva de um perfil 

de capacidade de processo adequado a organização e que será utilizado como alvo e referência para 

um ciclo de melhorias.  

2.4.2 Modelos e Normas para Melhoria de Processos de Software 

A busca pela melhoria da qualidade do software promoveu nesta década uma crescente 

motivação à melhoria dos processos das organizações de software. Tendo suas bases nos conceitos 

e premissas de Qualidade Total, diversos modelos e normas têm sido criados para definir e melhorar 

os processos de software (MACHADO et al., 2000). 

Estas normas e modelos têm relevância para o estabelecimento dos processos, visto que 

abordam várias características de qualidade que devem ser observadas em um processo de software 

e incluem modelos de processo de referência que caracterizam um modelo para a engenharia de 

software (MACHADO et al., 2000).  
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Em geral, as organizações selecionam um modelo ou norma de referência como guia para 

orientar a melhoria de seus processos, quer estejam buscando certificações, quer estejam em busca 

do estabelecimento de novas práticas, organização e melhoria dos seus processos de trabalho. 

Um modelo de referência de processos de software apresenta o que é reconhecido como um 

conjunto de boas práticas no desenvolvimento de produtos de software. Estas práticas podem ser 

somente relacionadas a atividades técnicas de engenharia de software, ou podem se referir também 

a atividades de gerência, engenharia de sistemas e gerência de recursos humanos (IEEE, 2004). 

Dentre os modelos e normas de melhoria de processo de software existem formas diferentes 

de abordagem, podendo ser: contínua ou por estágios. Quando os projetos para MPEs utilizam a 

abordagem contínua proporciona-se à organização a possibilidade de escolher os processos que 

melhor atendem seus objetivos de negócio, reduzindo as áreas de risco da organização 

(SALVIANO, 2006). Na implementação por estágios os processos de melhoria são implantados de 

forma sequencial a partir de práticas básicas de gerenciamento e vão progredindo por níveis 

sucessíveis de maturidade cada uma servindo de base para o próximo (SEI, 2006). 

As próximas seções descrevem brevemente os modelos e as normas de qualidade de 

processo ISO/IEC 15504-5, CMMI-DEV e MR MPS. Embora existam outros modelos apenas estes 

foram detalhados, pois serão o foco deste trabalho. 

2.4.2.1 A norma ISO/IEC 15504 

O termo “ISO
13

/IEC
14

 15504” designa a Norma Internacional ISO/IEC 15504:2008 para 

Avaliação de Processos desenvolvida pela ISO/IEC (pelo grupo de trabalho ISO/IEC SC1 JTC1 

WG10) e com o apoio do projeto SPICE (Software Process Improvement and Capability 

Determination). Esta norma define um framework para modelos de avaliação de processo e é 

composta por 5 partes (ISO/IEC 15504, 2008). Porém na prática, esta norma também pode ser 

utilizada como referência para a melhoria de processo (SALVIANO, 2006). A versão brasileira 

                                                 

 

 

 
13

 ISO é o nome da International Organization for Standardization (Organização Internacional para a Normalização). 
14

 IEC é a sigla da International Electrochnical Commision (Comissão Internacional de Eletroeletrônica). 
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desta norma foi publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em fevereiro de 

2008 sob a referência ABNT NBR ISO/IEC 15504 (partes 1 a 5). 

Quadro 7. Partes da ISO/IEC 15504 

Parte Descrição 

1 Conceitos e Vocabulário (informativa). Apresenta uma introdução geral dos conceitos 

de processos de avaliação e um vocabulário relacionado aos termos de avaliação 

2 Realizando uma Avaliação (normativa). Apresenta um conjunto de requisitos de saída 

mínimo para realização de uma avaliação inicial dos processos da empresa, visando 

assegurar um alto índice de consistência e adoção dos processos. 

3 Orientações para a Realização de uma Avaliação (informativa). São disponibilizadas 

orientações para interpretação dos requisitos para a realização de uma avaliação. 

4 Orientações para Melhoria de Processos e Determinação da Capacidade (informativa). 

Fornece orientações sobre a utilização dos processos de avaliação para ser realizada 

também como parte de uma iniciativa de aperfeiçoamento do processo e para 

determinação da capacidade. 

5 Um Modelo de Referência para Avaliação de Processo (informativa). Apresenta um 

modelo de referência baseado no Modelo de Processo de Referência definido na 

ISO/IEC 12207 e suas emendas 1 e 2. 

Fonte: NBR ISO/IEC 15504 (2008). 

As partes informativas visam orientar as organizações no processo de implementação da 

norma, elas apresentam a interpretação dos requisitos definidos na parte normativa do modelo. A 

parte normativa define um conjunto de requisitos para o desenvolvimento dos processos, o modelo 

de processo de referência que será utilizado e um framework para determinação da capacidade dos 

processos (ESPINHA, 2007).  

A dimensão de processo limita-se a avaliação dos processos, verificando se os processos são 

ou não executados, enquanto que a dimensão da capacidade possibilita a avaliação em detalhes dos 

processos que a organização executa. Neste sentido, trabalha com níveis de capacidade e atributos 

de processo (WEBER, 2005). A Figura 8 ilustra as dimensões que são tratadas na ISO/IEC 15504 

(2008). 
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Figura 8. Dimensões da norma ISO/IEC 15504 

Fonte: NBR ISO/IEC 15504-5 (2008). 

Para determinar a dimensão da capacidade a ISO/IEC 15504, conforme pode ser observado 

na Figura 8, estabelece 6 níveis: 

 Nível 0 - Incompleto: Organização não possui nenhum tipo de processo ou não 

consegue alcançar seus objetivos. 

 Nível 1 - Executado: Possuem poucos processos, sem documentação e sem um 

planejamento rigoroso, fazendo que seus processos dependam de esforços individuais de 

seus colaboradores. 

 Nível 2 - Gerenciado: Começa a apresentar uma especificação padrão e requisitos bem 

delineados alcançado os requisitos definidos de: prazo, custo e qualidade. 

 Nível 3 - Estabelecido: A organização já possui planejamento e organização usando 

processos padronizados. 

 Nível 4 - Previsível: Os processos são executados conforme a definição dos limites, 

além disso, a organização realiza medições detalhadas e análise das mesmas, tendo o 

desempenho objetivamente gerenciado. 

 Nível 5 – Em otimização: A organização monitora seus processos a fim de detectar e 

corrigir falhas que possam vir a ocorrer, neste nível também que acontece a implantação 

de novas ideias para a melhoria dos processos, há um melhoramento contínuo. 
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De maneira geral a norma ISO/IEC 15504 visa avaliar os processos para organização que 

pretende implementá-los. Os processos são analisados e são levantados aqueles já consolidados 

(fortes) e os ainda não foram consolidados pela equipe (fracos) ou que apresentam problemas. A 

norma atua então de forma a orientar a equipe no sentido de melhorar, corrigindo possíveis falhas 

dos processos já consolidados e na realização de mudanças nos processos fracos (ISO/IEC 15504, 

2008). 

A parte 5 da norma define um exemplo de modelo compatível com o modelo de capacidade 

de processos que caracterizam um conjunto de melhores práticas (processos) de engenharia de 

software e os seis níveis de capacidade que caracterizam a realização de cada processo em uma 

organização (ISO/IEC 15504, 2008). Esta parte da norma visa permitir que a empresa possa 

escolher o conjunto de processos (perfil de capacidade de processo) a serem utilizados em uma 

MPS, e também utilize os níveis de capacidade para orientar a melhoria de cada um destes 

processos. 

Além das partes já publicadas (Quadro 7) estão em desenvolvimento outras novas partes. 

Dentre estas se destacam as 6, 7 e a 9. A parte 6 descreve um exemplo de Modelo de Processo de 

Avaliação para processos de ciclo de vida de sistemas e em conformidade com os requeridos pela 

parte 2. A parte 7, explica a expressão dos resultados dos processos em termos de maturidade geral 

de uma unidade organizacional e a aplicação dos resultados da avaliação da maturidade 

organizacional para a melhoria do processo e a determinação de capacidade. E a parte 9 descreve 

um conjunto de perfis de capacidade alvo para organizações de software (LAPORTE et al., 2008). 

2.4.2.2 O modelo CMMI-DEV 

O CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for Development), versão 1.2, 

consiste da integração dos diversos modelos CMM existentes anteriormente, e que ao mesmo tempo 

é flexível o suficiente para suportar diferentes representações (estágio e contínua), além, de permitir 

a inclusão de futuros modelos CMMI-DEV de disciplinas específicas (SEI, 2006). 

Sendo assim, o CMMI-DEV tem como objetivo oferecer direcionamentos para a melhoria 

de processos e a capacitação para gerenciar o desenvolvimento, aquisição e manutenção de produtos 

e serviços de uma organização de forma contínua, necessitando, porém, da orientação de pessoal 

especializado para a sua implementação segundo o SEI (2006). 
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O modelo CMMI-DEV é composto por: áreas de processo, objetivos específicos, práticas 

específicas, objetivos genéricos, práticas genéricas, produtos de trabalho típicos e subpráticas. Os 

componentes podem ser: requeridos, esperados e informativos (SEI, 2006).  

O CMMI-DEV disponibiliza duas formas de representação: contínua e por estágios. Na 

representação por estágio o modelo CMMI indica uma sequência de processos que devem sofrer 

melhorias, iniciando por práticas básicas de gerenciamento e avançando por meio de um 

direcionamento que apresenta níveis sucessivos de evolução, cada um dando suporte para o 

próximo, a representação por estágio, possibilita a comparação dentro e entre as empresas em uma 

área de processo, oferece ainda uma fácil migração de SW-CMM para CMMI-DEV.  

Na representação contínua a organização escolhe os processos que devem ser melhorados 

conforme as necessidades do negócio da empresa, esta representação assim como a representação 

por estágios permite a comparação dos níveis de maturidade dentro da organização e entre 

organizações e facilita a migração do EIA/IS (Electronic Industries and Alliance/Interim Standard) 

para as organizações que tenham adotado este padrão, além de permitir a compatibilidade com os 

processos do modelo NBR ISO/IEC 15504 (SEI, 2006). 

O foco deste trabalho será apenas a representação contínua do CMMI-DEV, em virtude dela 

permitir a composição de conjuntos de perfis de processos favorecendo assim a sua utilização do 

método proposto e possibilitar uma comparação com a norma ISO/IEC 15504.  

Na representação contínua os processos são avaliados quanto à sua capacidade. A 

capacidade da maturidade de um processo, ou área de processo, pode ter níveis de capacidade 

variados, conforme explicado a seguir. Cada área de processo pode ter níveis de capacidade de 0 à 5 

conforme o Quadro 8, sendo consideradas isoladamente, não estando vinculadas a nenhum nível de 

maturidade em particular.  

Quadro 8. Níveis de capacidade do modelo CMMI (representação contínua) 

Níveis de Capacidade Descrição 

0 Incompleto 

1 Realizado 

2 Gerenciado 

3 Definido 

4 Gerenciado Quantitativamente 

5 Em otimização 

Fonte: SEI (2006). 
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Analisando a estrutura da representação contínua, cada área de processo possui 

características relativas a mais de um nível. Assim, uma área de processo que, na representação por 

estágios, pertence exclusivamente ao nível dois, no modelo contínuo pode ter características que a 

coloquem em outros níveis, ou seja, cada área de processo é classificada separadamente (SEI, 

2006). Os níveis de capacidade são: 

 Nível 0 – Incompleto: Há uma falha geral em se alcançar o objetivo do processo. Há 

pouco ou nenhum produto ou resultado identificável do processo (SEI, 2006). Um 

processo incompleto é tanto um processo que não é executado, quanto um processo que 

é executado parcialmente (SEI, 2006). 

 Nível 1– Executado: Um processo com nível de capacidade 1 é caracterizado como um 

processo executado. Um processo executado é aquele que satisfaz às metas específicas 

da área de processo (SEI, 2006). 

 Nível 2– Gerenciado: O processo produz os produtos de trabalho com qualidade 

aceitável e dentro do prazo. Isso é feito de forma planejada e controlada. Os produtos 

estão de acordo com padrões e requisitos (SEI, 2006). Um processo de capacidade 2 é 

caracterizado como um processo gerenciado, que além de ser executado também é 

planejado e executado de acordo com políticas, emprega pessoas capacitadas e recursos 

adequados para produzir resultados controlados, comunicando os envolvidos relevantes 

(SEI, 2006). 

 Nível 3 – Definido: Um processo com nível de capacidade 3 é caracterizado como um 

processo definido, que além de gerenciado é adaptado a partir do conjunto de padrões de 

processo da organização com base em diretrizes da mesma para adaptação do processo 

(SEI, 2006). 

 Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente: O processo é realizado de forma consistente, 

dentro dos limites de controle, para atingir os objetivos. Medidas são coletadas e 

analisadas. Há entendimento quantitativo de capacitação do processo (SEI, 2006). 

Objetivos quantitativos são estabelecidos e utilizados para o desempenho e a qualidade 

do processo, como critérios para o gerenciamento deste processo. A qualidade e o 

desempenho do processo são percebidos em termos estatísticos e gerenciados ao longo 

da vida do processo (SEI, 2006). 
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 Nível 5 – Em Otimização: A realização do processo é otimizada para atender as 

necessidades atuais e de negócio. O processo atinge seus objetivos e consegue ser 

repetido. Existem objetivos quantitativos de eficácia e eficiência e monitoração 

constante do processo (SEI, 2006). 

2.4.2.3 O modelo MR MPS 

É simultaneamente um movimento de melhoria do software brasileiro e um modelo de 

qualidade de processos voltados para a realidade brasileira. O programa é coordenado pela 

Associação para Promoção do Software Brasileiro (SOFTEX) e começou a ser desenvolvido em 

2003, como uma forma de auxiliar as empresas brasileiras a alcançar a qualidade no 

desenvolvimento de software (SOFTEX, 2009). O MR MPS atualmente está disponível na versão 

2009. 

O programa surgiu a partir da necessidade de tornar as empresas brasileiras mais 

competitivas na área de desenvolvimento de software. Um dos principais fatores que é levado em 

consideração para possuir um diferencial no mercado é a percepção que a demanda, tanto doméstica 

quanto internacional, tem da qualidade dos produtos e processos nas empresas de software 

(SOFTEX, 2009). 

O MPS BR foi desenvolvido baseado nas melhores práticas de engenharia de software, 

sendo compatível com o CMMI e em conformidade com as normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 

15504. O modelo possui 7 níveis de maturidade onde a implantação é mais gradual e adaptada a 

realidade das empresas brasileiras (SOFTEX, 2009). 

Cada nível de maturidade possui um conjunto de processos, onde são analisados os 

processos fundamentais (todos os processos que envolvem a elaboração dos requisitos e 

implantação do sistema), os processos organizacionais (processos pertinentes a gerencia e 

organização da estrutura organizacional) e os processos de apoio (qualidade, configuração, 

validação e treinamento) (SOFTEX, 2009). 

A capacidade do processo é representada por um conjunto de atributos de processo descrito 

em termos de resultados esperados. A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e 

institucionalização com que o processo é executado na organização. No MPS, à medida que a 
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organização evolui nos níveis de maturidade, um nível de capacidade de desempenhar um processo 

deve ser atingido pela organização (SOFTEX, 2009). 

Em seguida vem a capacidade, onde são obtidos os resultados dos processos analisados, 

onde cada nível de maturação possui um número definido de capacidades a serem vistos. Para 

alcançar um nível de maturidade é necessário que os atributos dos processos (AP) sejam atendidos, 

através do atendimento dos níveis resultados esperados dos atributos do processo (SOFTEX, 2009). 

O Quadro 9 apresenta os níveis de maturidade e os atributos de processos que devem ser obtidos a 

cada nível. 

Quadro 9. Níveis de Maturidade e os atributos de capacidade do MPS 

Níveis de 
Maturidade 

Atributos de processos Descrição 

G AP 1.1 e AP 2.1 Parcialmente Gerenciado 

F AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2 Gerenciado 

E AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 Parcialmente Definido 

D AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 Largamente Definido 

C AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 Definido 

B AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2, AP 

4.1 e AP 4.2 

Gerenciado 

Quantitativamente 

A AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 

4.1, AP 4.2 , AP 5.1 e AP 5.2 
Em Otimização 

Fonte: SOFTEX Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (2009). 

Além dos níveis de maturidade definidos no Guia Geral, foram disponibilizados dois guias 

de implementação do MPS, e que permitem uma avaliação específica, para apoiar empresas com 

modelo de negócio voltado para fábrica de software e fábrica de teste. Além de um guia específico 

para organizações que adquirem software (SOFTEX, 2009). 

2.5 Estágios de Crescimento 

Existe um equívoco ao se pensar que, por ser uma MPE, pequenos também são os problemas 

destes tipos de organizações. Durante a sua existência, uma empresa passa por diversos problemas, 

ao ultrapassá-los ocorrerá uma evolução para um maior estágio de maturidade da organização. 

Porém, a falta de capacidade de superar estes problemas pode levar a empresa a permanecer no 

estágio atual, voltar a um estágio anterior ou até deixar de existir (COLLINS e PORRAS, 1991). 
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“Uma das primeiras crises de uma empresa é a da sobrevivência” (SCOTT e BRUCE, 

1987). O comportamento da trajetória de uma empresa pode ser dividida em fases e representam 

estágios que foram conquistados e crises vencidas (GREINNER, 1994). No entanto, há evidências 

que os problemas encontrados no ambiente operacional, as questões, desafios, planos e estratégias 

para o futuro podem ser melhor conhecidos e compreendidos quando se conhece o modelo 

evolutivo da organização, ou seja, o seu modelo de crescimento (KIRIRI, 2004; CHURCHILL e 

LEWIS, 1983; KAZANJIAN ,1990; GREINER ,1994).  

Os estágios do ciclo de vida organizacional são determinados utilizando diferentes termos, 

como por exemplo, Estágios do Ciclo de Vida (GREINER, 1994), Estágios de Crescimento 

(Growth Stages) (KAZANJIAN, 1990; ADIZES, 2002) ou Estágios de Desenvolvimento 

(CHURCHILL e LEWIS, 1983; GREINER, 1994). Neste trabalho foi adotado o termo “Estágios de 

Crescimento”. 

Os modelos de estágios de crescimento fornecem informações de extrema importância para 

o desenvolvimento de uma organização. Estas informações permitem aos empreendedores e 

gerentes de pequenos negócios preverem desafios, possibilitando a tomada de decisões a priori, 

eliminando ou minimizando os impactos causados pelos problemas. No seu estudo, Greiner (1994) 

afirma que as mudanças que ocorrem em uma organização seguem um padrão previsível e que são 

inerentes a cada estágio de desenvolvimento.  

Dessa forma, é possível aplicar a teoria dos modelos de crescimentos das organizações 

associado-os ao modelo de negócio e obter uma poderosa ferramenta para definir em qual fase estas 

se encontram e permitir uma melhor caracterização das organizações. Nas próximas subseções 

serão apresentados os principais modelos de estágios de crescimento e a seguir são descritas as 

considerações relacionadas a aplicabilidade destes conceitos para o trabalho. 

2.5.1 Modelos de Estágios de Crescimento  

Segundo Churchill e Lewis (1983) um empresa passa por seis estágios diferentes de 

crescimento, para cada estágio eles categorizaram padrões e problemas relacionados com o 

crescimento. Em cada estágio a empresa é classificada de acordo com critérios que analisam o 

tamanho, diversidade e complexidade e qualificada de acordo com quatro enfoques organizacionais: 

estilo de gerenciamento, estrutura organizacional, alcance dos sistemas formais, objetivos 
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estratégicos principais, e o envolvimento dos proprietários na empresa. O Quadro 10 descreve os 

estágios e características analisadas pelo modelo. 

Quadro 10. O modelo de Churchill e Lewis 

 
Etapa I 

Existência 

Etapa II 

Sobrevivência 

Etapa III-D 

Sucesso- 

Desimpedimento 

Etapa III-G 

Sucesso- 

Crescimento 

Etapa IV 

Crescimento 

Etapa V 

Maturidade 

Estilo 

Gerencial 

Supervisão 

Direta 

Supervisão 

Supervisionada 
Funcional Funcional Divisional 

Linha e 

Empregados 

Organização Simples Crescendo Crescendo Crescendo Crescendo Sofisticado 

Existência 

de sistema 

formal 

Mínimo ou 

inexistente 
Mínimo Básico Em desenvolvimento Amadurecendo Extensivo 

Estratégia 

principal 
Existência Sobrevivência 

Manter o status 

quo 

Obtém recursos para 

crescimento 
Crescimento 

Retorno do 

investimento 

Fonte: Churchill e Lewis (1983). 

Para o Adizes (2002), as empresas se desenvolvem através de estágios por causa de 

mudança de foco que ocorre em quatro atividades: a produção de resultados, a ação empreendedora, 

a administração formal de regras e procedimentos, e a integração de indivíduos na organização. 

O modelo propõe que as organizações cresçam e envelheçam por meio de estágios distintos, 

dependendo da ênfase colocada sobre as quatro diferentes atividades. A progressão de um estágio 

para outro ocorre principalmente, pela superação dos maiores problemas de cada estágio.  

Neste modelo as organizações começam enfatizando a atividade empresarial, que mais tarde 

é acompanhada por uma ênfase na produção de resultados. O foco na formalização, atividades 

administrativas e integração aparecem quando a organização aproxima-se da maturidade. Por fim, o 

declínio organizacional ocorre em grande parte, por causa de um foco muito grande na estabilidade 

e na administração formal de regras e procedimentos (ADIZES, 2002). 

No modelo definido por Greiner (1994) as empresas evoluem através de cinco estágios no 

seu percurso de transformação de pequena para grande organização. Neste modelo os estágios 

evoluem através da revolução ou crises que desencadeia a mudança de nível.  

Para o autor, cada estágio é caracterizado por um estilo particular para gerenciar utilizado 

para atingi-lo e cada período revolucionário para um problema gerencial dominante ser resolvido, 

antes de continuar o crescimento. O Quadro 11 ilustra as várias crises, estágios e seus estilos de 

gerenciamento, propostos por Greiner. 
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Quadro 11. O modelo de Greiner 

 

Fonte: Greiner (1994). 

Outro modelo foi desenvolvido por Scott e Bruce (1987). Este modelo possui cinco estágios 

e a forma da curva e velocidade com que a empresa move-se entre os estágios pode ser diferentes 

para cada empresa, também mostra o relacionamento entre tempo, o tamanho da empresa e o 

estágio de crescimento. Entretanto, para Myllyniemi et al. (1990) isto não é uma simples medida do 

tamanho ideal para dar início a um novo estágio para a empresa.  

Na verdade isto pode ser uma combinação de diversas medidas obtidas por meio de fatores 

externos, tal como uma mudança na tecnologia ou uma entrada de um novo competidor. No Quadro 

12 é apresentado um resumo do modelo proposto por Scott e Bruce. 
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Quadro 12. O modelo de Scott e Bruce 

 

Fonte: Scott e Bruce (1987). 

Também complementando o modelo de Greiner, Sibbet (2003), propõe um novo modelo de 

evolução organizacional. No modelo de Sibbet (2003), cada estágio alcança a estabilidade através 

de uma tensão criativa entre intenções e realidades.  

Após o terceiro estágio, acrescenta-se o estágio de comprometimento, chamado de 

Institucionalização. Neste estágio a empresa enfrenta o desafio de conciliar sua clareza de estratégia 

e retornos de sustentabilidade para amadurecer seus processos e procedimentos para poder 

sobreviver. No estágio de Regeneração, a empresa passa pela descoberta de processos de 

regeneração (adaptação dos processos para novos mercados e novos produtos).  

Na Co-Criação, utiliza-se de alianças com outras empresas; e no estágio de Transformação, 

segundo o autor, deve-se pensar em empresas do tipo “transformacionais”, definidas por 

consciência e intenções compartilhadas. O Quadro 13 sumariza esses estágios. 
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Quadro 13. O modelo de Sibbet 

Estágio Nascimento Expansão Especializa-

ção 

Institucionaliza-

ção 

Regeneração Co-criação Transforma-

ção 

Realidades Oportunidade Fluxo de caixa e 

equipe 

Competências Estrutura e 

sistemas 

Processo 

adaptável 

Alianças de 

confiança 

Intenções 

compartilha-
das 

Intenções Grandes 

Ideias 

Forte liderança Estratégias 

claras 

Retornos 

confiáveis 

Novo 

crescimento 

Agilidade e 

inovação 

Impacto 

duradouro 

Crise Interna 

ou Externa 

Direção Sustentabili-

dade 

Controle Produtividades Flexibilidade Complexida-

de 

- 

Nível de 

Liberdade 

3 2 1 0 1 2 3 

Nível de 

Restrições 

0 1 2 3 2 1 0 

Nível de Liberdade: de 0 a 3, vai de nenhuma a total, em ordem crescente. 

Nível de Restrições: de 0 a 3, vai de nenhuma a total, em ordem crescente. 

Fonte: Sibbert (2003). 

No modelo definido por Kiriri (2004) avalia-se as variáveis de idade da organização, 

tamanho, taxa de crescimento, número de funcionários e estrutura do negócio, incluindo problemas-

chave gerenciais. O modelo é baseado em 4 estágios evolucionários: Nascimento, Crescimento, 

Maturidade e Declínio (KIRIRI, 2004).  

Aas variáveis que foram definidas neste modelo foram validadas estatisticamente em 

empresas de pequeno e médio porte, verificando o agrupamento destas em determinados estágios, 

de acordo com suas características. Chegou-se à conclusão de que nem todas as medidas avaliadas 

suportaram o agrupamento de empresas em estágios de ciclo de vida (KIRIRI, 2004).  

Além destes modelos de crescimento tradicionais, Kazanjian e Drazin (1990) sugere um 

novo modelo com quatro estágios para empresas baseadas em novas tecnologias que inclui um 

estágio preliminar. O fundamento desta linha de raciocínio é a hipótese, a priori, de que as 

organizações têm exigências diferentes para a sobrevivência em cada um dos estágios de seus ciclos 

de vida (KAZANJIAN e DRAZIN, 1990). 
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O modelo integra perspectivas focadas no desenho da organização em vez dos fatores 

simples que foram propostos pelos modelos tradicionais. O Quadro 14 apresenta uma ilustração da 

proposta de Kazanjian. 

Quadro 14. O modelo de Kazanjian e Drazin 

Variáveis Pré Início Início Crescimento Maturidade 

Problemas para 

decisão 

organizacional 

 Invento e 

desenvolvimento 

de produtos 

 Criação de 

protótipos 

 Difusão de 

conceitos 

 Definição de 

negócios 

 Mais protótipos 

 Desenvolvimento e 

produção 

 Adquirir 

facilidades 

 Plantas funcionais 

 Aperfeiçoar 

projetos 

 Encontrar demanda 

 Adquirir talento 

 Sair da turbulência 

 Manter o 

crescimento 

 Manter o momento 

 Manter a posição 

 Auferir vantagens 

 Crescer e manter as 

vantagens 

 Domínio de nicho de 

mercado 

 Desenvolvimento de 

segunda geração de 

produtos 

 Equilibrar burocracia e 

inovações de tarefas 

Pessoas 

 Generalistas 

 Técnicos 

 Não 

profissionais 

 Consultores de 

tempo parcial 

   Especialistas 

 Burocratas 

 Profissionais 

 Empregados de carreira 

Estrutura 

 Informal 

 Marketing 

reliant 

 Grupo 

Centralizado 

 Formalizada 

 Centralizada 

 Funcional 

 Formalizada 

 Descentralizada 

 Planejada e 

orçamentada 

 Formalizada 

 Descentralizada 

 Centrada no lucro 

Recompensas 

 Igualdade 

 Muitas 

oportunidades 

 Ambiente 

informal 

   Estável e seguro 

 Compensação 

 Desenvolvimento de 

carreira 

Planejamento do 

processo 

 Informal 

 Centralizada 

 Sem distinção 

 Horizonte de 

curto prazo 

 Integrada 

   Formal 

 Descentralizada 

 Especializada 

 Múltiplos horizontes 

 Integrada 

Fonte: Kazanjian e Drazin (1990). 

Cada um desses modelos de crescimento definem características para tipificar as 

organizações em diferentes números de estágios. Cabe salientar que, apesar da singularidade de 

cada um e de diferirem no número de estágios, é possível constatar que o desenvolvimento das 

organizações está diretamente relacionado com dois fatores fundamentais: flexibilidade e 

controlabilidade. A forma e o equilíbrio a ser obtido nestes fatores é que caracterizarão as fases ou 

etapas de cada um dos modelos de ciclo de vida organizacional. 
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Segundo Adizes (2002), “viver representa resolver problemas continuamente. Ou seja, 

quanto mais plena for a vida, mais complexos serão os problemas a serem resolvidos. Este mesmo 

princípio se aplica as organizações”.  Nos estágios iniciais das organizações, por exemplo, é 

necessário um maior empenho financeiro, pois a tendência é o fluxo de caixa próximo do negativo. 

Empenho financeiro, neste caso, não significa apenas uma maior quantidade de recursos financeiros 

investidos, são infusões periódicas de dinheiro como capital de giro, pois é o capital de giro que irá 

financiar as atividades operacionais da empresa. 

No panorama atual das organizações, uma das poucas certezas que se tem é que as mudanças 

constantes serão necessárias, seja para impulsionar inovações ou para propor correções de rumo 

(KAPLAN e NORTON, 2004). Neste ambiente de mudanças constantes a organização deve ter 

conhecimento do seu estágio de crescimento atual para poder utilizar estas informações durante o 

seu processo decisório.  

A importância de analisar as organizações sob a perspectiva de um estágio de crescimento é 

enfatizada por diversos autores. Argumenta-se que: (a) existe uma relação íntima entre os estágios 

de crescimento e a estratégia competitiva, já que o estágio em que a organização se encontra 

influência a preferência por determinada estratégia em detrimento de outras, tanto no nível 

corporativo quanto no nível de negócio (PÉREZ e SANCHEZ, 2005) e (b) o modelo de negócio 

está relacionado com o estágio de crescimento, pois, para evoluir as organizações precisam 

implementar estruturas consistentes e planejadas que não tenham sido estabelecidas somente 

durante uma crise atual, mas que também se encaixam nas próximas fases de crescimento 

(GREINER, 1998). 

Desta forma, as atividades de gestão e de definição ou melhoria de processos produtivos 

devem ser implementados gradualmente e observando o estágio de vivência da organização. Nesta 

perspectiva, utilizar conceitos relacionados com estágios de crescimento para analisar as 

organizações de software permite conhecer as características relevantes em cada momento e 

orientar objetivamente uma iniciativa de MPS. 

2.6 Disciplinas de valor 

A disciplina de valor define que nenhuma organização será líder de um mercado se tentar ser 

“tudo para todos”. Desta forma, a organização precisa estar alinhada às estratégias do negócio e 
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encontrar o valor único que somente ela pode entregar (ou agregar) ao mercado escolhido. Para 

alcançar esta liderança é necessário considerar três conceitos essenciais para o alinhamento às 

estratégias de negócio. O primeiro conceito é a proposição de valor e refere-se a promessa implícita 

que a organização faz aos seus clientes de entregar uma determinada combinação de valores – 

preço, qualidade, desempenho, seleção, conveniência e assim por diante (PORTER, 1985). O 

segundo conceito trata do modelo operacional que define o nível necessário de integração e 

padronização dos processos de negócio para que a empresa possa entregar seus produtos e serviços 

para os clientes (ROSS et al., 2006). 

O terceiro conceito, o qual é o objetivo desta Seção, refere-se as disciplinas de valor. Estas 

disciplinas fazem referência as formas, desejáveis, que as organizações podem combinar a sua 

proposição de valor e modelo operacional para serem as melhores em seus mercados. As disciplinas 

são definidas em função do valor que agrega ao cliente da organização (TREACY e WIESERMA, 

1995): 

 Excelência operacional: oferecer o melhor custo total e atendimento sem críticas; 

 Liderança em produto: oferecer o melhor produto para o cliente; e  

 Intimidade com o cliente: oferecer a melhor solução total. Focaliza aquilo que os 

clientes específicos desejam; cultiva relacionamentos e se especializa em satisfazer 

necessidades únicas. 

A excelência operacional propõe uma combinação de qualidade e preço incomparáveis. Isso 

significa que a organização deve possuir uma produção eficiente; seus produtos projetados para 

eficiência em custos; processos com operações padronizadas, planejadas e controladas 

centralmente; e cultura que abomine perdas e premie a eficiência (TREACY e WIESERMA, 1995).  

A liderança em produto tem por objetivo a busca contínua pelo melhor produto e não um 

melhor produto sazonal. As empresas líderes em produtos buscam “levar seus produtos ao reino do 

desconhecido, do não tentado ou do altamente desejável” (TREACY e WIESERMA, 1995), 

precisando ser criativas e rápidas, trazendo produtos que ofereçam benefícios reais em desempenho 

ou percepção da experiência. As estruturas destas organizações são mais flexíveis e especializadas; 

estão continuamente investindo para criar conceitos de produtos radicalmente novos para os 
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clientes; foco mais crítico em pesquisa e desenvolvimento e orientada ao futuro (TREACY e 

WIESERMA, 1995).  

A intimidade com o cliente almeja entregar não o que o mercado quer, mas o que clientes 

específicos querem. É a busca da solução total com serviços únicos e superiores e de relações de 

longo prazo que permitam conquistar a fidelidade dos clientes por auxiliá-los a extrair o máximo 

dos produtos. As empresas que adotam esta disciplina possuem uma visão de longo prazo, obsessão 

com a busca de soluções específicas, descentralização das decisões, valorização dos resultados em 

clientes selecionados, das relações de longo prazo e das pessoas talentosas, flexíveis e 

multifuncionais. O objetivo, nessa disciplina, é tornar-se especialista nos negócios dos clientes, a 

ponto de criar dependência (TREACY e WIESERMA, 1995).  

Portanto, o primeiro passo, para a organização, é identificar a disciplina de valor principal 

que dará forma aos seus planos e decisões subsequentes e que permitirá identificar os principais 

processos de negócio. A opção pelo domínio de uma disciplina não significa que a organização 

deve abandonar as demais. Nas outras dimensões, a empresa precisa manter padrões razoáveis, 

visando ter um desempenho competente e adequado (TREACY e WIESERMA, 1995). Cada uma 

destas disciplinas propõe um caminho onde a organização possa ter um diferencial competitivo para 

os seus clientes, conforme ilustra a Figura 9. 

 

Figura 9. As três disciplinas de valor 

Disciplina 
de Valor

Liderança em 
Produto

• Melhor 
Produto

Intimidade 
com o Cliente

•Melhor 
Solução Total

Excelência 
Operacional

• Melhor 
Custo Total
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Após identificar a sua principal disciplina, a organização poderá definir quais serão os 

processos mais críticos e que farão parte da sua diferenciação competitiva e os que não serão 

críticos para manter a liderança do mercado. Alguns destes processos não críticos podem inclusive 

ser operados por parceiros de negócio (terceirizados). Assim conforme sintetizado no Quadro 15, 

dependendo da escolha da disciplina de valor uma organização vai ter um foco diferente e adotar 

um “propósito” diferente na interação com seus clientes. 

Quadro 15. Principais foco e propósito de cada disciplina de valor 

Disciplina de Valor 
Foco dos 

processos 
Proposição de Valor Propósito 

Excelência Operacional Custo 
Combinar qualidade, 

preço e compra. 
“Um serve para todos” 

Liderança em Produto Produto 

Oferecer produtos que 

expandem as fronteiras de 

desempenho existentes. “Tirar da caixa e usar” 

Intimidade com o Cliente Solução 

Entregar aquilo que um 

cliente específico quer. “Como você gosta” 

Ou seja, a escolha de cada uma das disciplinas de valor pode-se obter indícios que auxiliam 

a organização durante a melhoria dos seus processos, definindo aqueles que serão mais específicos 

para entregar o valor desejado pelo seu cliente (TREACY e WIESERMA, 1995). A Figura 10 

apresenta uma ilustração destas características fornecida pelas disciplinas de valor, com relação ao 

foco dos processos. 

 

Figura 10. Os clientes devem determinar o foco do processo 

Fonte: Treacy e Wieserma (1995). 
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A Figura 10 apresenta, através da ilustração, as etapas e focos relacionados com cada 

disciplina de valor e o seu relacionamento com as expectativas do cliente. As atividades de 

planejamento e projeto do processo de gestão e melhoria devem começar com as expectativas dos 

clientes e trabalhar para dentro, para processos específicos. A implementação e gestão das 

atividades do processo terão lugar dentro da empresa, e a sua eficácia em última análise, medida 

pelo cliente. Esta visão “de fora para dentro" é muito importante para a maturidade da BPM 

(Business Process Modeling) e exige a adoção de novos modelos de negócios (baseado em 

processos) que agregam valor à base de clientes e escolhidos através de um foco predominante em 

uma disciplina de valor.  

2.7 Objetivos de Negócio 

Objetivos de negócio são uma seleção e composição de fatores como controle e redução de 

prazos, custos e outros recursos para o desenvolvimento, manutenção e operação de sistemas 

intensivos em software. Do ponto de vista das organizações, estes objetivos também são 

fundamentais devido ao aumento da competição do mercado (SALVIANO, 2001). 

Os objetivos de negócio (ou organizacionais) podem ser considerados como sendo uma 

tradução de um conceito organizacional e da visão "quem somos nós e onde nós estamos" em 

objetivos de desempenho específicos e resultados que formam um acordo do que é para ser 

acompanhado através das atividades organizacionais (THOMPSON e STRICKLAND, 1987). 

O objetivo organizacional de uma empresa é um resultado desejado que se pretenda alcançar 

dentro de um determinado período de tempo (CHIAVENATO, 1999). Um objetivo organizacional é 

uma meta para a qual a organização direciona seus esforços (CERTO e PETER, 1993). Os objetivos 

fornecem o fundamento para o planejamento, organização, motivação e controle. Sem objetivos e 

sua comunicação efetiva, o comportamento nas organizações pode tomar qualquer direção (CERTO 

e PETER, 1993). 

Os objetivos de negócios (de curto ou longo prazo) devem ser utilizados como diretriz na 

tomada de decisão e como guia para aumentar a eficiência organizacional e para orientar a 

avaliação do desempenho. 

2.8 Modelo de Negócio 
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As organizações estão cada vez mais interessadas em conhecer mais detalhadamente o 

negócio que executam para que possam gerenciá-lo de forma apropriada. O modelo de negócio, 

desta forma, pode ser considerado como essencial para a empresa e deve colocá-lo no topo das suas 

prioridades.  

O modelo de negócio responde a algumas questões levantadas por Peter Drucker: "Quem é o 

cliente?" e "O que é valor para o cliente". Também responde perguntas fundamentais que qualquer 

gestor deve se perguntar: "Como nós fazemos dinheiro nesse negócio?" e "Como nós podemos 

oferecer valor para o cliente com um preço apropriado?" (MAC KNIGHT, 2004). A Figura 11 

ilustra quais os principais questionamentos (O que é feito? Quem faz? Quando? Onde? Por quê? 

Como?) que devem ser respondidos por um modelo de negócio é definido. 

 

Figura 11. Perguntas que podem ser respondidas por um modelo de negócio 

Fonte: Mac Knight (2004). 

É importante ressaltar que um modelo de negócio não equivale a uma estratégia de negócio. 

O modelo de negócio mostra o sistema da empresa: como as peças do quebra cabeças se unem. Mas 

ele geralmente não avalia questões macroambientais (forças influenciadoras do mercado), como, 



80 

 

por exemplo, a concorrência. Mais cedo ou mais tarde, e é geralmente mais cedo, todos os negócios 

enfrentam a concorrência e lidar com essa realidade é função da estratégia
15

. 

O modelo de negócio fornece uma fórmula para fazer negócios. É ele quem define a forma 

como a organização deve interagir com os seus parceiros externos, sejam eles clientes, fornecedores 

ou outros parceiros. O termo modelo de negócio nos últimos anos tem ficado cada vez mais 

evidente, porém ele é utilizado (mesmo que não explicitamente) desde que as organizações 

passaram a buscar rentabilidade, produtividade e sobrevivência em seus mercados (AFUAH e 

TUCCI, 2001). Modelos de negócios têm sido estudados, mesmo que com outra denominação desde 

1930, porém agora ficaram em destaque em virtude do aumento do uso da internet como estratégia 

de negócio (HEDMAN e KALLING, 2003). 

Ao analisar o período de domínio da economia industrial, pode-se contatar que os itens mais 

relevantes eram o padrão e a produção em massa. Estes itens faziam-se necessários, pois resolviam 

o problema dos altos custos de mobilizar matérias-primas, fabricar, montar e entregar o bem para o 

seu consumidor. (TAPSCOTT et al., 2001). Com o surgimento da internet, começaram a ocorrer 

mudanças nas preferências, nos hábitos de consumo e também nos padrões de exigências do 

consumidor, pois este passou a ter acesso a informações que possibilitam a melhor escolha dos 

produtos em diversos pontos de venda (SHAPIRO, 1999). Esta mudança fez com que as empresas 

precisassem rever sua estratégia de atuação.  

A nova economia do século 21 foca no uso intensivo de Tecnologia da Informação (TI), no 

surgimento e no crescimento do comércio eletrônico, nas relações e nas parcerias virtuais entre 

empresas e consumidores (KAUFFMAN e WALDEN, 2001). Em vista deste novo cenário, onde as 

formas de comprar e vender alterou-se, é necessário que as empresas revejam suas estratégias de 

atuação e seus modelos de negócios (AFUAH e TUCCI, 2001). 

O modelo de negócios é o primeiro determinante para o desempenho de uma empresa, o 

método pelo qual cada empresa constrói e usa seus recursos para oferecer a seus clientes um valor 

                                                 

 

 

 
15

 Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um conjunto de diferentes atividades (PORTER, 

2001). 
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melhor que seus competidores, e assim alcançar sustentabilidade a longo prazo (AFUAH e TUCCI, 

2001). O Quadro 16 destaca outras definições encontradas para o termo. 

Quadro 16. Outras definições para modelo de negócio 

Autor Definição 

AMIT E ZOTT (2001) É “uma descrição do que é o negócio, o que ele faz e o seu apropriado 

processo de valor”, desse modo enfatizando uma rede de valor, os vários 

agentes e seus papéis. Eles dão uma regra distinta para a criação de valor nas 

suas análises. 

BETZ (2002) É uma abstração de um negócio, identificando como fazer dinheiro com ele. 

LEE (2001) É todo o sistema utilizado para entregar utilidade para os clientes e obter lucro 

na atividade. Indica que o modelo de negócio se refere à totalidade de como 

uma empresa define a seleção de seus clientes e os diferenciais de sua oferta, 

define as atividades que darão maior desempenho a si mesma e o que será 

terceirizado, configura seus recursos, vai ao mercado, cria utilidade aos 

clientes e obtêm lucro. 

KLUEBER (2000) Tem uma visão focada na criação de valor, definindo modelos de negócios 

como um arranjo lógico da criação de valor de uma organização como uma 

rede de negócios, considerando seus parceiros, competidores e clientes. 

CHESBROUGH e 

ROSENBLOM (2002) 

É a descrição de como uma organização pretende criar valor no mercado 

(incluindo uma combinação única de produtos, serviços, imagem e 

distribuição) e o que está sob a organização de pessoas e a infraestrutura 

operacional para executar os seus trabalhos. 

RAPPA (2004) É “o método de fazer negócios no qual a empresas consegue manter-se” e 

observa que o modelo de negócio é claro como a empresa gera faturamento e 

onde está posicionada na cadeia de valor. Também apresenta uma taxionomia 

de modelos de negócio observada na web que atualmente lista nove categorias. 

CUSUMANO (2004) É a principal escolha estratégica de um negócio de software para definir entre 

iniciar uma empresa orientada a produto ou uma orientada a serviço. As 

empresas orientadas a produto recebem a maior parte do seu faturamento 

através da venda de licenças, enquanto as empresas orientadas a serviços 

dependem dos serviços ou projetos para obterem seu faturamento. 

Porém, diversos autores (TIMMERS, 1998; HEDMAN e KALLING, 2003; 

GANGAKHEDKAR et al., 2000) indicam que a literatura de modelos de negócios por vezes é 

confusa, sendo o termo usado de maneira genérica e sem reflexão sobre o seu real sentido. Com o 

objetivo de deixar mais claro esta definição a Figura 12 descreve os dois níveis de um modelo de 

negócio: o conceitual e a instanciação. No nível conceitual são descritos as definições, elementos e 

características gerais que fazem parte e no nível de instanciação é realizada a modelagem de um 

modelo de negócio conceitual para a visão de uma organização (ORTERWALDER et al., 2005). 
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Figura 12. Os níveis de definição dos modelos de negócio 

Fonte: Orterwalder et al. (2005). 

Destaca-se, porém, que a principal importância de um modelo de negócios consiste em 

identificar e analisar papéis, funções, recursos e habilidades necessárias para manter uma empresa 

atuante e sustentável (DAI e KAUFFMAN, 2002). A Figura 13 apresenta os níveis organizacionais 

onde estão inseridos os modelos de negócio. 

 

Figura 13. O contexto do modelo de negócio 

Fonte: Orterwalder (2002). 
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Os principais elementos de um modelo de negócio apresentado por diversos pesquisadores 

incluem, mesmo com diferentes denominações, termos como “processo de criação de valor para o 

cliente” e “busca de oportunidades de mercado” através de conjuntos de atividades, processos e 

transações. Neste contexto, todas estas definições, geralmente, enfatizam a “natureza 

procedimental” que um modelo de negócio deve ter (RAJALA et al., 2003).  

Criar é o objetivo principal de toda organização e é ele que mantém os clientes interessados 

no negócio. O valor corresponde a todas as características e propriedades dos produtos/serviços que 

o cliente considera como importantes e que satisfazem as suas necessidades e expectativas. A 

criação de valor e a eliminação do desperdício andam de mãos dadas no caminho para a excelência 

das organizações; É através de metodologias simples, mas eficazes, que a criação de valor deve ser 

implementada. 

Ainda de acordo com RAJALA et al. (2003), os processos de criação de valor descrevem 

uma proposta e como ela poderá ser alcançada, já processos de coleções de valores descrevem as 

fontes de receita e os papéis dos vários atores do negócio. Nota-se, entretanto, que a criação de 

valor para o cliente pode ser obtido através do modelo de negócio e da oferta de produtos e/ou 

serviços de uma empresa (AMIT e ZOTT, 2000). Parte do valor agregado na indústria de software 

está no produto (software) e/ou serviço (consultoria, suporte, etc.) ao invés de um método 

específico para conduzir as transações de negócio.  

Neste trabalho será utilizada a definição proposta por RAJALA et al. (2003), que entende o 

modelo de negócio como uma visão ou manifestação da estratégia do negócio, ou, como uma ação 

definida para enquadrar-se em uma situação de mercado específica solicitada para executar planos 

estratégicos. Desta forma, questões de produto (O que?), mercado (Para quem?) e a estrutura ou 

natureza de operação (Como?) como parte de uma ideia de negócio devem ser respondidas – e até 

com certo nível de certeza - antes de formular o modelo de negócio mais adequado para a situação. 

A escolha da definição, apresentada por RAJALA et al. (2003), para a dissertação deve-se 

ao alinhamento que este estudo tem com os modelos de negócio de empresas da área de software 

que é objeto de estudo desta dissertação. Além disso, este pesquisador argumenta que o modelo de 

negócio expressa a visão estratégica do negócio, sendo este um ponto relevante quando inicia-se 

uma iniciativa de MPS. 
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2.8.1 Modelo de negócio das MPEs de Software 

Diversos modelos de negócios podem ser aplicados tanto aos negócios de software quanto 

aos tradicionais (HEDMAN e KALLING, 2003). Neste contexto, TIMMERS (1998) acrescenta que 

alguns modelos de negócios de software são essencialmente uma reimplementação de formas 

tradicionais de fazer negócios. 

Para os negócios de software, a maior estratégia inclui decidir questões tais como escolhas 

para o desenvolvimento do produto, design da linha de produto (família de produtos), o nível do 

produto versus orientação para serviços e políticas de pesquisa e desenvolvimento. O ambiente de 

mercado incluindo concorrentes, plataformas e padrões de mercado, aspectos legais e o 

relacionamento com o cliente têm um maior impacto para o modelo de negócios que para o projeto 

do software (RAJALA et al., 2003). 

Para analisar os modelos de negócios das MPEs de Software, foi utilizado o Software 

Business Model (SBM) framework desenvolvido por RAJALA et al. (2003). De acordo com o SBM 

framework, o modelo de negócio para uma empresa de software pode ser visto como um plano de 

ações derivado dos objetivos estratégicos da organização que possui um determinado produto e/ou 

serviço em um determinado mercado consumidor (RAJALA et al., 2003). O SBM framework, 

baseado na literatura citada na Seção 2.8, analisa um modelo de negócio com a combinação dos 

elementos funcionais do desenvolvimento do produto, as receitas, as vendas, o marketing e a 

implementação (RAJALA et al., 2003).  

Este framework investiga, com mais detalhes, os modelos de negócios dividindo-os em: 

estratégia de produto, lógica do faturamento, modelo de distribuição e modelo de implementação de 

serviços (RAJALA et al., 2003). Os 4 elementos dos modelos de negócio de software identificados 

neste framework são: 

 Estratégia de produto – descreve qual é o produto e/ou serviço principal oferecido e 

como o desenvolvimento do produto e/ou serviço é estabelecido na organização. O 

produto proposto neste contexto descreve o foco do desenvolvimento do produto e seus 

resultados, o núcleo do produto e/ou serviços oferecidos pelo negócio de software 

(RAJALA et al., 2003).  
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 Lógica do faturamento – descreve como a organização financia as suas atividades, ou 

seja, como e de onde as fontes de receitas são geradas (RAJALA et al., 2003).  

 Modelo de distribuição – descreve como os canais de vendas e marketing são 

organizados, quais são as características dos canais de distribuição e quem são os 

responsáveis pela comercialização dos produtos e/ou serviços.  Pode-se também 

distinguir entre clientes governamentais (geralmente requerem um processo formal de 

compra/licitação) ou clientes privados que podem também adquirir produtos de software 

ou serviços de modo mais informal (RAJALA et al., 2003). 

 Modelo de implementação de serviços – descreve como o produto é disponibilizado 

para os clientes como uma solução completa, incluindo o conjunto de serviços e pessoas 

envolvidas na são implementação (exemplo: distribuição física, implementação, 

instalação, suporte e manutenção do produto ou serviço oferecido) (RAJALA et al., 

2003). 

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram identificados alguns modelos de negócio 

no contexto das MPEs de software brasileiras, principalmente aquelas da região Sul. Para encontrar 

estes modelos o critério de seleção utilizado basicamente focou no item “Estratégia de Produto” que 

é definido no SBM framework apresentado acima.  

Com relação ao conjunto de modelos de negócios apresentados no Quadro 17, cabe destacar 

que estes modelos foram identificados principalmente através da pesquisa nos relatórios de 

avaliação de empresas (Etapa 2 da Seção 1.3.2), nas questões da pesquisa realizada pelo MCT 

(2005) em 2005, nos trabalhos desenvolvidos por Thiry et al. (2006), Thiry et al. (2008), Anacleto 

et al. (2004), Anacleto e Wangenheim (2005), Prikladnicki e Audy (2006) e Robinson e Kalakota 

(2004). Porém não foi possível listar todos os modelos, desta forma para a realização deste trabalho 

foi utilizado apenas o conjunto de modelos de negócio apresentados no Quadro 17.  

Quadro 17. Principais modelos de negócios de software 

Tipo de modelo de negócio Características do negócio 

Produto 

Desenvolve software sob encomenda 

(Projetizado) 

Partially to Fully Developed  (FD) 

Um software customizado é construído para um cliente específico baseado 

completamente nas suas necessidades e expectativas. Neste contexto, o novo produto é 

desenvolvido para cada cliente, reusando em algumas situações. O maior problema aqui é 
que um software individual é implementado com um alto custo por que leva um longo 

tempo para entregar o software. 

Pode ser que inclua pesquisa no caso de produtos inovadores. Neste contexto a fábrica de 
software, o desenvolvimento de requisitos pode estar concluído. 

Produto de software desenvolvido a partir de um conjunto de requisitos obtidos pelo 

fornecedor junto ao cliente. 
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Software embarcado 

Embedded / bundled software 

Produto em que o software, embora não esteja explicitamente visível para o usuário, é a 

parte fundamental de um equipamento. É chamado assim por ser comercializado 
"embutido", dentro de um hardware proprietário, e em grande parte destinado às áreas 

industrial, de telecomunicações e bancária. São casos clássicos os softwares embarcados 

em aviões, automóveis e telefones celulares. 
 

Pode ser classificado como embarcado, um software complexo que instalado em um 

computador controla todo um ambiente de equipamentos mais sofisticados. 

Modifica Parcialmente o Software 

Modified-off-the-shelf (MOTS) 

 

Produto "customizável", ou seja, um software pacote adaptado pelo fornecedor para 

atender a necessidades específicas de determinados clientes. Esta situação é híbrida, pois 

normalmente ambas as partes, comprador e fornecedor, têm que realizar algum tipo de 
adaptação. O caso clássico é um software de gestão empresarial do tipo ERP. 

 

Como precondição para esta estratégia de produto, ele tem que estar desenvolvido 
inicialmente, que será então modificado por cada novo cliente. 

Desenvolve pacote de software 

Commercial -off-the-shelf (COTS) 

Produto de software pronto para o uso, que apresenta um conjunto de características 

funcionais e de qualidade pré-definidas pelo fornecedor, às quais os usuários se adaptam 

durante o uso. São casos clássicos as suítes de escritório, tais como os processadores de 
texto e planilhas eletrônicas. 

Serviço 

Provedor de Serviços de Aplicação 

 

Application Service Provider (ASP) 

Software construído para gerenciar e distribuir serviços baseados em software e soluções 

para clientes para execução remota através da rede de um “Data Center”:  

 Acesso baseado em Internet/intranet 

 Por acesso ou custo pré-acordado 

 Integração de serviços com os produtos oferecidos 

Provedor de Serviços de Hospedagem 

 

Hosting Services Provider (HSP) 

Um Hosting Services Provider (HSP) é um provedor de serviços de aplicação dedicado a 

fornecer serviços de hospedagem. Tipicamente opera um “web Server Farm”. 

Serviços de consultoria O software é construído para suportar serviços de consultoria. 

Desenvolvimento de Requisitos A organização contrata apenas o desenvolvimento dos requisitos, sem considerar 
qualquer outra parte do desenvolvimento. 

Fábrica de Testes A organização contrata apenas os testes, sem considerar qualquer outra parte do 

desenvolvimento. 

Localização A organização contrata apenas a localização do software para as linguagens desejadas, 
sem considerar qualquer outra parte do desenvolvimento. Faz localização de software 

para mercado interno ou externo (Processo que permite tornar um produto apropriado à 

cultura, língua e convenções técnicas de um mercado alvo, em que ele será vendido e 
usado). 

Integração de Sistema A organização é contratada somente para uma integração em um ou mais software em um 

ambiente específico. 

Habitualmente um serviço pode ser definido com um conjunto intangível de benefícios ou 

atividades que é entregue como parte de outro. As diferenças entre produtos e serviços ainda não é 

bem definida. As principais diferenças entre produto e serviços são (NIESSINK e VLIET, 1999): 

 Serviços são transitórios por natureza, o produto não é. 

 O resultado entregue em um produto gera uma transferência de propriedade, a prestação 

de serviço não. 

 O uso do produto pode ser separado da sua produção. Os serviços são produzidos e 

consumidos simultaneamente. 

 Os serviços são tipicamente intangíveis, enquanto os produtos são tangíveis. 

Embora o software, obviamente, não seja realmente tangível, ainda pode ser um produto em 

virtude de adequar-se as características a, b e c (NIESSINK e VLIET, 1998). Portanto, neste 

trabalho a área de produto abrange todos os modelos de negócios que tem por objetivo o 
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desenvolvimento e/ou manutenção de um produto de software (programa de computador) e a área 

de serviço abrange os modelos de negócios que realizam alguma atividade relacionada ou 

necessária ao desenvolvimento e/ou manutenção de um produto de software. 

Destaca-se também, que neste trabalho os projetos chamados de Open Source não serão 

tratados com um modelo de negócio próprio e sim como uma estratégia utilizada para implementar 

ou basear um modelo de negócio específico. Desta forma, um projeto open source não será tratado 

como um modelo de negócio por si, mas como uma inovação no processo de desenvolvimento, ou 

seja, será a abordagem utilizada para gerar um produto ou serviço (BOUWMAN et al., 2005). 

2.9 Técnicas para representação do conhecimento 

2.9.1 Mapas mentais 

Os mapas mentais, ou mapas da mente, foram desenvolvidos por Tony Buzan no início dos 

anos 70 e possibilitam registrar o pensamento de uma maneira mais criativa, flexível e não linear. 

Por meio deles pode-se rastrear todo o processo de pensamento humano de forma não sequencial e 

são apoiados em estrutura de múltiplas conexões, permitindo superar as dificuldades de organização 

da informação e alguns bloqueios da escrita linear. São representações gráficas de fácil visualização 

e memorização (BUZAN, 2005). 

A representação do pensamento e do conhecimento sob a forma de mapas mentais, com os 

conceitos organizados de forma relacional e modular, em classes e subclasses, é uma maneira 

alternativa para se estruturar a informação. Acredita-se que o uso de quaisquer desses tipos de 

mapas traz inúmeros benefícios para a gestão da informação e da comunicação (BUZAN, 2005). 

Os mapas mentais podem ser utilizados em diversas aplicações relacionadas com situações 

pessoais, familiares, educacionais, nos negócios (e para tomada de decisões deste), para auxiliar 

seções de brainstorming, revisões e obtenção de novas ideias, levantamento de requisitos de um 

produto, mapeamento de processos e estruturas analíticas de projeto. Outro exemplo de aplicação de 

um mapa mental é para resumir assuntos complexos, permitindo assim uma consulta mais rápida as 

informações mais relevantes sobre o assunto em questão (BUZAN, 2005). A Figura 14 apresenta 

um mapa mental com exemplo de possíveis aplicações. 
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Figura 14. Mapa mental, suas possíveis aplicações 

Na área de MPS, os mapas mentais podem ser utilizados para descrever, por exemplo, as 

etapas realizadas para a implementação de processos em uma organização, (Figura 15), para 

auxiliar no entendimento da análise de um sistema, ou para organizar a estrutura de páginas de um 

site. 

 

Figura 15. Atividades de implementação dos processos 

2.9.2 Outras técnicas 

Além do mapa mental que foi escolhido neste trabalho existem outras técnicas para coletar e 

analisar informações. Dentre elas pode-se destacar: 

 Brainstorming: Uma técnica usada para gerar e coletar múltiplas ideias relacionadas aos 

requisitos do projeto e do produto (SOMMERVILLE, 2003). 
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 Técnica de grupo nominal: Essa técnica amplia o brainstorming adicionando um 

processo de votação para ordenar as melhores ideias e as levando para um brainstorming 

adicional ou priorização (SOMMERVILLE, 2003). 

 Delphi: Um seleto grupo de especialistas responde questionários e fornece comentários 

a respeito das respostas de cada rodada de coleta de requisitos. Para manter o anonimato, 

as respostas só ficam disponíveis ao facilitador (SOMMERVILLE, 2003). 

 Árvore e tabela de decisão: É um instrumento de apoio à tomada de decisão que 

consiste numa representação gráfica das alternativas disponíveis geradas a partir de uma 

decisão inicial. Uma das grandes vantagens de uma árvore de decisão é a possibilidade 

de transformação/decomposição de um problema complexo em diversos subproblemas 

mais simples. De uma forma recursiva, os novos subproblemas identificados voltam a 

ser decompostos em subproblemas ainda mais simples (ZHENG et al., 2000). 

 Estudos etnográficos: Consiste no estudo de um objeto por vivência direta da realidade 

onde este se insere (GIL, 2007). 

Não é objetivo nesta Seção listar e analisar todos os possíveis métodos ou técnicas 

relacionadas com a coleta e análise de informações. Buscou-se, desta forma, apresentar algumas 

possíveis técnicas, além do mapa mental. Para a realização deste trabalho, porém, acredita-se que 

dentre as técnicas apresentadas, o mapa mental é aquela que permite uma maior análise do conjunto 

de informações utilizada no desenvolvimento do método. 
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3. TRABALHOS RELACIONADOS 

Este Capítulo apresenta as principais propostas, soluções, abordagens ou técnicas 

disponíveis na literatura. Buscou-se localizar e analisar trabalhos que estejam apresentando 

propostas no contexto da definição de perfis de processos de software. Para cada abordagem 

encontrada é realizada uma descrição da mesma e uma análise dos seus requisitos com relação ao 

contexto especificado citando os pontos positivos e negativos. 

Para a seleção das pesquisas inicialmente partiu-se dos resultados da revisão da literatura 

(etapa 3 da Seção 1.3.2) que localizou diversos materiais relacionados com o estado da arte. 

Posteriormente os materiais selecionados foram analisados conforme os seguintes critérios 

relevantes:  

1. Possuir ao menos uma publicação internacional;  

2. A pesquisa deve ter foco em MPE;  

3. Conter tópicos que estejam relacionados diretamente com a dissertação. 

Os modelos e normas desenvolvidos, geralmente, são muito genéricos, não atendendo desta 

forma a contextos específicos de cada organização. Para facilitar a aplicação de tais modelos e 

normas, diversos métodos e abordagens de MPS têm sido desenvolvidos
16

. Alguns dos mais 

conhecidos, que possibilitam utilização de perfis de processos, que é o foco deste trabalho, são o 

MARES, o PRO2PI, o CMMI in Small Settings Toolkit, o COMPETISOFT, o FAME, o PRISMS, o 

SPI-KM, o RAPID, o QFD para SPC e o SPM. Esta Seção descreve estas abordagens, além de 

apresentar uma discussão sobre suas características com relação aos critérios propostos para  

análise. 

3.1 PROCESS CAPABILITY PROFILE TO DRIVE PROCESS IMPROVEMENT 

3.1.1 Descrição da abordagem 

                                                 

 

 

 
16

 Neste trabalho o termo “abordagens para MPS” será utilizada para referenciar métodos e abordagens desenvolvidas 

para auxiliar em MPS.  
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O PRO2PI é uma abordagem para melhoria de processo dirigida por perfis de capacidade de 

processo e orientada a modelos contínuos (SALVIANO, 2008). Este método foi desenvolvido para 

atender o contexto de qualquer tipo de empresa.  

Através do PRO2PI-WORK é possível aplicá-lo em MPEs. Um perfil de capacidade de 

processos quando definido pelo PRO2PI pode conter elementos de vários modelos de capacidade de 

processos, sejam eles contínuos, estagiados e outros tipos que não de capacidade de processo. Esse 

perfil de capacidade de processo quanto definido e utilizado na abordagem PRO2PI é também 

chamado de PRO2PI (SALVIANO, 2006). Esta abordagem é composta pelos seguintes 

componentes: 

 PRO2PI-PROP: Um conjunto de oito propriedades que um perfil de capacidade de 

processo deve ter, em um grau suficiente, para ser um PRO2PI;  

 PRO2PI-MODEL: Um modelo que permite a representação de uma abstração segundo o 

aspecto capacidade de processo do processo atual ou do processo alvo de uma 

organização;  

 PRO2PI-MEAS: Um conjunto inicial de medições relacionadas a PRO2PI, incluindo 

uma medição da complexidade de um PRO2PI e da viabilidade de um PRO2PI;  

 PRO2PI-CYCLE: Um ciclo de melhoria com PRO2PI; e 

 PRO2PI-WORK: É um exemplo de um método para realizar algumas atividades do 

PRO2PI-CYCLE, para um contexto determinado. 

Para utilizar o PRO2PI, a organização deve selecionar elementos de um ou mais modelos de 

referência e definir um perfil de capacidade de processo que representa os elementos selecionados e 

outros elementos apropriados. O perfil definido é então utilizado em um programa de MPS para 

evoluir os processos selecionados. Durante a realização do programa de MPS, o perfil pode ser 

ajustado em virtude de novas percepções ou modificações da estratégia organizacional 

(SALVIANO, 2006). 

Além da utilização em programas de MPS, o PRO2PI pode ser aplicado na definição de 

modelos de capacidade mais específicos para determinados contextos de negócio de um domínio 

como, por exemplo, o domínio de desenvolvimento de software orientado a componentes 

(SALVIANO, 2006). 



92 

 

Dentre os componentes descritos anteriormente, o PRO2PI-CYCLE é o responsável por 

definir o ciclo de melhorias. Ele evoluiu da abordagem AMP1 (Abordagem para Melhoria de 

Processo) que foi desenvolvida em projetos anteriores do autor, para orientar a melhoria alinhada 

com o contexto e objetivos estratégicos da empresa e resultados e experiências de outras empresas.  

O PRO2PI-CYCLE orienta um ciclo de melhoria e é composto de seis fases sequencias. O 

inicio ocorre quando existe uma decisão e comprometimento para a melhoria e as demais atividades 

devem estar alinhadas com o contexto e os objetivos estratégicos da organização. As seis fases são: 

inicia trabalho e define metas, avalia práticas correntes, planeja ações de melhoria, implementa 

ações de melhoria, verifica resultados e aprende e institucionaliza a melhoria.  

Em algumas atividades da fase 1 (inicia trabalhos e define metas) do PRO2PI-CYCLE é 

utilizado o MEP1 (Método para Escolha de Processos). A finalidade do MEP1 é orientar a escolha 

dos processos a serem melhorados com o objetivo de realizar a melhoria alinhada ao contexto e 

objetivos estratégicos da empresa (SALVIANO, 2001). 

O PRO2PI-WORK, outro componente dessa abordagem, apresenta um exemplo de método 

para executar algumas atividades do PRO2PI-CYCLE, da ISO/IEC 15504-4 e do IDEAL para 

micro e pequenas organizações que desejam iniciar um programa de MPS o mais rápido possível, 

utilizando poucos recursos (equipe própria da organização) e com resultados de curto prazo (cerca 

de 4 a 6 meses) (SALVIANO, 2006). 

3.1.2 Discussão sobre a abordagem 

A definição de um perfil de capacidade de processo, chamado de PRO2PI, é realizada 

através de diversas fases que compõe o componente PRO2PI-WORK. Para alcançar este objetivo, o 

método utiliza-se de diversas atividades com o propósito de auxiliar as MPEs. Uma das atividades 

iniciais (Identificar fatores de negócio) busca identificar os principais objetivos estratégicos da 

organização através de entrevistas com a alta direção e leitura de documentos. Após a identificação 

dos objetivos estratégicos a próxima atividade destacada é a de identificar relevância dos processos, 

neste momento é descrito cada processo dos modelos de referência escolhidos, observando a sua 

realização atual e posicionando-o em uma matriz de importância e risco de sua realização atual. 
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A atividade Escolher perfil de capacidade define uma proposta de PRO2PI (3 a 5 áreas de 

processos) com base na análise dos resultados das atividades anteriores, para tanto equipe escolhe 

um conjunto preliminar de processos. Após a seleção dos mais indicados, deve ser verificado se 

outro processo também deve ser necessário. Em seguida a atividade Apresentar e revisar perfil 

apresenta a proposta de PRO2PI para o patrocinador para revisão e aprovação para ser utilizado 

durante o ciclo de melhorias. 

Ao analisar o método PRO2PI constata-se que as atividades, destacadas acima, produzem 

um conjunto de saídas informativas que permite a equipe responsável pela definição dos processos 

subsidiar a definição dos processos que devem formar o perfil de capacidade de processo a ser 

melhorado na organização. A elaboração de uma matriz de importância dos processos apresentados 

e a determinação do risco de sua realização atual orienta a tomada de decisão para a definição do 

perfil. Uma particularidade deste é permitir a escolha de processos de diversos modelos e normas ou 

até a definição de novos processos. 

Porém, verifica-se que o maior ponto fraco do PRO2PI é o momento da definição de quais 

processos devem compor o perfil a ser melhorado na organização. Esta afirmação é destacada pelo 

autor “Às vezes não é fácil decidir com qual processo uma resposta deve ser associada ou outras 

vezes uma resposta não é associada a processo algum” (SALVIANO, 2006). 

3.2 MODELO COMPETISOFT 

3.2.1 Descrição da Abordagem 

O modelo COMPETISOFT (Melhoria de Processos para Fomentar a Competitividade da 

Pequena e Média Indústria de Software ibero-americana) foi desenvolvido por um grupo de 

pesquisadores ibero-americanos com o objetivo de incrementar o nível de competitividade das 

MPEs desenvolvedoras de software ibero-americanas buscando ser base para estabelecer um 

mecanismo de avaliação e certificação da indústria de software reconhecido em toda a ibero-

américa.  

O modelo é composto por um Modelo de Referência de Processos, por um Modelo de 

Melhoria e por um Modelo de Avaliação. Este modelo surgiu de um trabalho de pesquisa que 

envolveu pesquisadores, empresas, universidades, organismos governamentais e também da 
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experiência os outros modelos existentes. A Figura 16 apresenta as bases e os modelos do 

COMPETISOFT (COMPETISOFT, 2006). 

 

Figura 16. O modelo COMPETISOFT 

Fonte: Oktaba et al. (2008). 

O modelo de referência de processos está baseado no MOPROSOFT (Modelo de Processos 

para a Indústria de Software) desenvolvido por pesquisadores mexicanos. Este modelo define 3 

tipos de categorias (alta direção, gerência e operação) que definem 6 processos (OKTABA et al., 

2008): 

 Gestão de processos (gerência): Fornece um método para as organizações avaliarem e 

melhorarem sua maturidade de processo. 

 Gestão de projetos: Composto de um conjunto de indicadores e medições básicas, para 

projetos de software, alinhadas com os objetivos de processos e projetos. 

 Desenvolvimento e manutenção: Composto de exemplos de guias, para facilitar a 

aplicação na organização, para atividades de requisitos, análise, construção, testes e 

medição. Contêm também um processo de manutenção, dividido em dois níveis. 

 Gestão do negócio (alta direção): Processos para melhorar os processos de gestão 

administrativa da MPE. 

 Gestão de recursos: Voltado para prover melhores práticas para a reutilização dos 

componentes dos processos. 
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O modelo de avaliação é baseado no modelo EVALPROSOFT (Método para Avaliação dos 

Processos da Indústria de Software). Define um conjunto de medidas para estimar a capacidade e o 

desempenho do processo de software. Direcionado para MPEs sua avaliação através da redução da 

subjetividade e fazendo o processo mais formal (OKTABA et al., 2007).  

Dentre os projetos desenvolvidos no âmbito do COMPETISOFT, destaca-se o 

PmCOMPETISOFT (Processo de melhoria COMPETISOFT) (PINO et al., 2007a). Este modelo de 

melhoria, que faz parte do COMPETISOFT, estabelece um guia com os elementos necessários para 

realizar, economicamente, um projeto para MPS em MPEs. Sua base é o IDEAL (MCFEELEY, 

1996) e alguns princípios das metodologias ágeis. O objetivo é definir um processo de melhoria 

fácil e intuitivo para servir como guia para auxiliar as MPEs iniciarem uma ação melhoria de 

processo apresentando ferramentas, técnicas e infraestrutura necessária. O modelo é composto por 5 

fases (OKTABA et al., 2008): 

 Instalação do ciclo de MPS 

 Diagnóstico de processos 

 Formulação de melhorias 

 Execução das melhorias 

 Revisão do ciclo de MPS 

O PmCOMPETISOST define sua metodologia de institucionalização baseada em casos de 

melhoria, pois permite às empresas criar miniprogramas de melhoria no âmbito de um programa de 

melhoria global, a fim de obter resultados rápidos. Casos de melhoria são unidades atômicas de 

melhoria dos processos selecionados. Os resultados rápidos permitem uma visualização das 

melhorias obtidas nas fases iniciais do projeto de MPS, elevando assim a motivação do pessoal 

envolvido. Isso reduz os eventuais riscos iniciais e permite que o pessoal concentre os seus esforços 

nas áreas de negócios mais importantes para a empresa (OKTABA et al., 2008). A Figura 17 

apresenta os diversos itens que fazem parte do modelo de melhoria proposto pelo COMPETISOFT. 
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Figura 17. Partes que compõe o PmCOMPETISOFT 

Fonte: Adaptação de Oktaba et al. (2008) 

O PmCOMPETISOFT também define um guia para consultores, ou seja, apresenta as 

orientações que as pessoas responsáveis pelo projeto de MPS devem saber para utilizá-lo no 

momento de iniciar e estabelecer um ciclo de melhoria (PINO et al., 2007b).   

Outra característica do COMPETISOFT é fornecer guias que descrevem possíveis 

modificações que podem ocorrer em um processo sem que isto possa afetar os seus objetivos. Estes 

guias são chamados de Estratégias de implantação dos processos e estabelecem um perfil que é 

requerido para uma organização identificar os objetivos, os processos e o nível desejado do modelo 

(OKTABA et al., 2007).  

Também nesta abordagem foi realizada uma pesquisa que definiu os processos prioritários 

(através de pesquisa a MPE colombiana) que devem ser abordados em um projeto de MPS (PINO et 

al., 2007b). Estes processos fazem parte da estratégia para seleção e priorização de processos 

(mencionada na Figura 17) do PmCOMPETISOFT e são listados no Quadro 18. 
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Quadro 18. Processos que fazem parte da estratégia do PmCOMPETISOFT 

ENG – Grupo de Processos de Engenharia 

ENG. 1 – Obtenção de requisitos 

ENG. 2 – Análise de requisitos do sistema 

ENG. 3 – Desenho da arquitetura do sistema 

ENG 4 – Análise dos requisitos de software 

ENG. 5 – Desenho do software 

ENG. 6 – Construção do software 

ENG. 7 – Integração do software 

ENG. 8 – Teste do software 

ENG. 11 – Instalação do software 

ENG. 12 – Manutenção do software 

SUP – Grupo de Processos de Suporte 

SUP. 1 – Garantia da Qualidade 

SUP. 7 - Documentação 

SUP. 8 – Gerência de Configuração  

SUP. 10 – Gerência de requisitos 

MAN – Grupo de Processos de Gestão 

MAN. 1 – Alinhamento Organizacional 

MAN. 3 – Gerência de Projetos 

MAN. 6 - Medição 

PIM – Grupo de Processos de Melhoria de Processos 

PIM. 1 – Definição do processo 

PIM. 2 – Processo de avaliação 

PIM. 3 – Processo de melhoria 

Fonte: Pino et al. (2007b). 

Além disso, o modelo mexicano foi selecionado para servir de base para o grupo de trabalho 

SC7-WG24 (Sub-Committee 7- Working Group 24). O objetivo deste grupo é estabelecer uma 

norma destinada a descrever modelos de perfis de ciclo de vida de software para serem utilizados 

em MPEs (OKTABA et al., 2007). 

3.2.2 Discussão sobre a abordagem 

O modelo é estruturado através de um conjunto de categorias de processos (um conjunto de 

processos que abordam uma mesma área geral) que enfocam três níveis básicos da estrutura de uma 

organização: a alta direção, a gerência e a operação. Cada categoria é composta de um ou mais 

processos relacionados. 

Além dos processos, existe um item particular neste modelo que são as estratégias de 

implantação. Desta forma, um perfil é considerado uma estratégia para implantar, de forma 

incremental, os processos de acordo com os objetivos da organização. Para chegar neste perfil, o 

modelo, define uma matriz contendo questões relacionadas aos objetivos da organização e os 

processos por categorias. 
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Estão disponíveis no modelo três tipos de perfis pré-definidos. O primeiro perfil está focado 

em gestão de projetos e busca definir processos que permitam a organização cumprir com os 

compromissos definidos com o cliente. O segundo perfil é destinado à gestão de portfólio e busca 

minimizar custos evitando retrabalho. No terceiro perfil o objetivo é a empresa e para tanto os 

recursos da organização devem buscar o cumprimento dos objetivos estratégicos. Além destes 

perfis pré-definidos é oferecido outro que integra os três anteriores. 

Outra contribuição importante desta abordagem é definir um guia para ações de MPS através 

do PmCOMPETISOFT. Este guia descreve com razoável grau de detalhes os principais passos que 

um projeto de melhoria deve realizar para obter uma efetiva melhoria nos processos de uma MPE. 

Dentre as atividades deste modelo de melhoria existe a “estratégia para seleção e priorização de 

processos” que tem por objetivo auxiliar na seleção dos processos, porém a descrição desta 

estratégia, através da analise dos artigos encontrados, não consegue fornecer um roteiro objetivo 

para esta seleção. O principal instrumento desta estratégia é os processos descritos no Quadro 18, 

deixando a tarefa de seleção final para a equipe responsável pela melhoria. 

Este método tem como ponto positivo seu foco direto em MPEs de software através da 

definição de diversos componentes e guias que permitem as empresas uma fácil utilização dos 

processos descritos. Além disso, destaca-se a sua utilização para a elaboração de uma futura norma 

ISO que normatizará perfis para MPEs. A opção de oferecer perfis pré-definidos possibilita um guia 

facilitador para as MPEs que desejam iniciar um programa de MPS com poucos recursos. 

Porém, os perfis definidos pelo modelo abrangem tipos de empresas muito genéricos o que 

não permite sua aplicação nos diversos tipos de modelos de negócios das MPEs de software. 

Também não existe um detalhamento que permita a compreensão do método utilizado para a 

definição de cada um dos perfis, além daqueles descritos na matriz. A matriz utilizada para definir 

os processos possui um conjunto limitado de questões o que pode representar uma dificuldade 

quando esta for utilizada em organização que possuem modelos de negócios específicos. 

3.3 METODOLOGIA MARES 

3.3.1 Descrição da Abordagem 
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O seu objetivo é auxiliar na avaliação de processos em micro e pequenas empresas de 

software brasileiras, estimulando a iniciação de um programa de melhoria dos seus processos, 

considerando suas metas de negócio, características e limitações (ANACLETO, 2004). 

O MARES (Metodologia de Avaliação de Processos de Software) foi baseado na ISO/IEC 

15504. A norma foi adaptada, através de guias específicos para sua utilização prática em MPEs. Os 

modelos desenvolvidos no contexto do modelo de avaliação permitem que a avaliação gere 

resultados além dos definidos na norma auxiliando a empresa na identificação de riscos e 

possibilidades de melhoria. A execução do método de avaliação é apoiada por diversos documentos 

padrões que foram desenvolvidos reduzindo ainda mais os custos de uma avaliação MARES 

(ANACLETO, 2004). 

O modelo de avaliação do MARES define outros dois modelos de avaliação. Estes modelos 

foram definidos com o objetivo formar uma base inicial para suporte à geração de resultados 

adicionais na avaliação e auxílio para a inicialização de um projeto para MPS. 

Modelo Contexto-Processo 

O Modelo Contexto-Processo tem por objetivo auxiliar na definição de perfis alvos e na 

seleção de processos relevantes de serem avaliados e seus respectivos níveis de capacidade para um 

determinado contexto. Para isso o modelo relaciona explicitamente metas de negócio típicas e 

aspectos de qualidade aos processos do modelo de avaliação (ANACLETO, 2004).  

O modelo identifica relacionamentos genéricos entre as características, metas, aspectos de 

qualidade, estágio de crescimento de uma organização e processos de software relevantes e níveis 

de capacidade. Ele é composto de padrões de perfis e heurísticas genéricas para adaptação. Padrões 

de perfis descrevem um conjunto genérico de processos alvo com respeito a uma meta de melhoria 

ou estágio de crescimento. A Figura 18 ilustra um padrão de perfil e sua adaptação para uma 

empresa (ANACLETO et al., 2004). 
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Figura 18. Exemplo de um padrão de perfil e sua adaptação ao contexto de uma empresa 

Fonte: Anacleto (2004). 

O modelo apresenta algumas heurísticas, que buscam indicar a relevância dos processos e/ou 

seus respectivos níveis de capacidade. Estas heurísticas baseiam-se em: 

 Metas de negócio e melhoria, por exemplo, se a meta de negócio é a redução de custos, 

os processos importantes a serem considerados seriam Planejamento de Projetos e 

Monitoramento e Acompanhamento de Projetos (ANACLETO, 2004); 

 Características do produto, por exemplo, no que se refere a aspectos de qualidade, por 

exemplo, se um aspecto crítico é a confiabilidade, os processos de Gerencia de 

Requisitos, Definição de Requisitos, Verificação, Validação, Garantia da Qualidade, 

podem ser relevantes (ANACLETO, 2004); 

 Estágio de crescimento da empresa, de acordo com o modelo de ciclo de vida a empresa 

pode estar em algum dos estágios apresentados o que pode definir ou afetar a decisão de 

quais processos devem ser melhorados. 

Modelo Processo-Risco 

O modelo processo-risco objetiva fornecer um suporte sistemático para indicação de riscos e 

sugestões de melhoria, relacionados aos processos avaliados com base na capacidade dos processos. 

Este modelo apresenta uma estrutura a ser utilizada na derivação de riscos e sugestões de melhoria, 

porém, ainda precisa ser alimentado e continuamente evoluído agregando novas experiências e 

informações adquiridas pela análise dos resultados de futuras avaliações realizadas.  
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Como mostra a Figura 19, o modelo relaciona o não atendimento a um elemento dos 

atributos de processo a um risco específico, à origem ou causas para os riscos, assim como 

sugestões de melhoria no intuito de prevenir as causas apontadas.  

 

Figura 19. Exemplo do processo e riscos e sugestões de melhoria 

Fonte: Anacleto (2004). 

O alvo deste modelo é fornecer os riscos e sugestões de melhoria indicados como resultados 

adicionais de uma avaliação com o propósito de fornecer maior suporte para a melhoria de 

processos. Eles são inferidos de desvios existentes entre o perfil alvo do processo e seu perfil 

avaliado. Com base no não atendimento a um elemento de um atributo de processo, o modelo indica 

riscos potenciais, suas causas e sugestões de ações de melhoria (ANACLETO, 2004). 

Observa-se também que o MARES dispõem de um processo de contextualização (PROC.2) 

que é realizado antes da execução da avaliação detalhada e tem por objetivo obter informações 

sobre a empresa em que a avaliação é executada, seus produtos/projetos e, principalmente, sobre os 
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processos de software que são executados no contexto da empresa. A partir dos resultados da 

contextualização são derivados os perfis alvo dos processos indicando quais processos de software 

são relevantes e os seus respectivos níveis de capacidade para a empresa no seu estado atual para 

atender às suas metas de negócio e de melhoria (ANACLETO, 2004). 

3.3.2 Discussão sobre a abordagem 

Esta metodologia objetiva, inicialmente, a avaliação dos processos de software com o 

propósito de fornecer subsídios para um posterior programa de MPS na organização que solicitou a 

avaliação. 

Dentre as ferramentas utilizadas para alcançar uma avaliação final dos processos existe um 

conjunto de métodos e atividades que são desenvolvidas para a obtenção de um perfil de capacidade 

de processos. 

No processo de contextualização são extraídas informações estratégicas da organização com 

o propósito de detectar os processos principais da organização. Em seguida é utilizado o método 

Contexto-Processo para apoiar na seleção de um perfil alvo pré-definido e na posterior seleção dos 

processos, e respectivos níveis de capacidade, que deverão ser avaliados. Para definir o perfil 

avaliável se identifica os relacionamentos genéricos da organização, processos de software 

relevantes e níveis de capacidade. 

Após a definição do perfil de processos que será avaliado na organização, o método 

Processo-Risco é aplicado para determinar os potenciais riscos relacionados a cada um dos 

processos selecionados, para isso é analisado o não atendimento de parte de algum atributo de cada 

processo e também os desvios que o perfil avaliado sofre com relação ao perfil alvo. Este método 

também fornece as possíveis causas, de cada risco, e sugestões para realizar melhorias. 

Este método tem como ponto positivo seu propósito em auxiliar as MPEs de software 

fornecendo uma metodologia composta de um método, processo e artefatos necessários para a 

realização de uma avaliação de processos. Os artefatos desenvolvidos podem ser utilizados pelas 

empresas para orientar a seleção dos processos. 

Além disso, ele busca identificar as organizações utilizando as definições de estágios de 

crescimento, uma das técnicas propostas neste trabalho. Ele também sugere a utilização de padrões 
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de perfis e heurísticas genéricas para adaptação, ou seja, o método definido neste trabalho poderá 

ser acrescentado ao MARES para fornecer os padrões de perfis e as adaptações necessárias.  

3.4 CMMI IN SMALL SETTINGS TOOLKIT 

3.4.1 Descrição da Abordagem 

Os elementos e resultados de projetos realizados entre maio de 2003 a junho de 2004, estão 

consolidados no repositório chamado CMMI in Small Settings Toolkit. Para produzir este 

repositório uma equipe de pesquisadores do SEI e do AMRDEC-SED (Aviation and Missele 

Research, Development and Engineering Center – Software Engineering Directorate, Diretório de 

Engenharia de Software do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia de Aviação e 

Mísseis) participaram de programas para MPS em duas pequenas organizações com o propósito de 

estudar a viabilidade técnica da aplicação de práticas do CMMI-DEV para melhorar o negócio 

destas (GARCIA et al., 2004).  

Os resultados desses programas estão fornecendo aos SEI subsídios para desenvolver uma 

abordagem para aplicação do CMMI-DEV em MPEs.  Para esta pesquisa, um pequeno 

empreendimento é definido, de forma aproximada, como uma organização com menos de 100 

pessoas (pequena organização), unidade organizacional com menos de 50 pessoas (pequena unidade 

organizacional) e projeto com menos de 20 pessoas (pequeno projeto) (GARCIA, 2005). 

A abordagem desenvolvida durante esse projeto é composta por cinco fases: (i) reunião de 

início, (ii) sessão de análise da diferença, (iii) implementação do plano de ação, (iv) execução dos 

novos processos, e (v) encerramento da interação entre os consultores e o projeto. O projeto 

procurou minimizar a quantidade de consultoria na empresa com um total de dois dias de 

treinamento, dois dias de avaliação no local e um dia de consultoria por mês. 

Para definir os processos é utilizada a representação contínua do CMMI-SE/SW, desta 

forma uma atividade importante é a escolha, para a organização, das áreas de processo (AP) para 

orientar a melhoria. A definição dessas áreas é obtida através de um tutorial que visa relacionar as 

questões organizacionais com as áreas de processo do CMMI dos níveis 2 e 3 de maturidade. Para 

cada área de processo, são apresentados o propósito, objetivos e práticas da área, conforme descrito 

no CMMI, e um relato dos impactos típicos da área no negócio de uma organização.  
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Para cada processo, os participantes, realizam uma análise para captar se existe algum 

impacto e maior necessidade da área de processo para a organização. Ao final é feito uma 

compilação da classificação feita por cada participante do tutorial em termos de alto, médio ou 

baixo impacto e necessidade. 

3.4.2 Discussão sobre a abordagem 

Os resultados da aplicação do CMMI, em ações de MPS em duas MPEs norte-americanas, 

são destacados no material disponível nesse repositório. O repositório contém diversos documentos 

utilizados durante os projetos, além de uma detalhada explicação da metodologia utilizada pelos 

pesquisadores que participaram da implementação das melhorias. 

O material disponível na internet pode ser utilizado para auxiliar as MPEs na definição do 

seu programa de melhoria, porém no caso das MPEs de software brasileiras talvez possa existir uma 

restrição relacionada com o idioma (inglês). 

Dentre os resultados dessa pesquisa destacam-se a aplicação da representação contínua do 

CMMI, em detrimento da representação mais difundida e a importância do foco no alinhamento 

com os objetivos estratégicos das organizações (GARCIA et al., 2004). Estas duas conclusões estão 

diretamente ligadas com o objetivo desse trabalho. 

O repositório, como mencionado anteriormente, disponibiliza diversos documentos, de 

diversos formatos, que podem auxiliar as organizações, porém em virtude do projeto ter sido 

finalizado em 2004 as definições relacionadas com o CMMI estão desatualizadas. A técnica, 

desenvolvida durante a pesquisa, para analisar e selecionar as áreas de processos com relação aos 

objetivos organizacionais permite aos participantes a habilidade de analisar as APs relevantes. A 

abordagem onde é apresentados os sintomas de quando a área de processo não é executada permite 

aos participantes uma visão mais completa dos objetivos da AP. 

3.5 PRISMS 

3.5.1 Descrição da Abordagem 

O PRISMS (Process Improvement for Small to Medium Software enterprises) é um projeto 

de pesquisa, desenvolvido em quatro MPEs da Inglaterra, que tem por objetivo explicitar o 
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relacionamento entre os objetivos de negócio e de melhoria permitindo assim a definição e escolha 

de processos alvos de melhoria. Para definir estes processos foi desenvolvido um método de 

avaliação baseado nas primeiras versões do CMMI-DEV (ALLEN et al., 2003). 

Para executar o método existe um processo que descreve as atividades e os envolvidos. Para 

definir o perfil alvo da melhoria primeiramente o método define os objetivos de negócio com os 

gerentes. Também são realizadas seções com exercícios, com a equipe de desenvolvimento, para 

detectar as fraquezas da equipe. Através de um brainstorming ou de um questionário é feito 

relacionamento entre o projeto de MPS e o envolvimento da equipe nos estágios iniciais do projeto. 

 Esta abordagem utiliza uma versão adaptada do questionário de maturidade, elaborado nas 

primeiras versões do CMMI-DEV, para analisar e identificar as áreas chaves de processos da 

organização. Estes processos são priorizados com relação ao seu alinhamento com os objetivos de 

negócio definidos inicialmente. A Figura 20 apresenta o fluxo de atividades proposto no PRISMS.  

 

Figura 20. Fluxo de atividades do PRISMS 

Fonte: Allen et al. (2004). 
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Esta abordagem também busca definir alguns indicadores de qualidade relacionados com o 

projeto para MPS (ALLEN et al., 2003). Para definir estes indicadores é utilizada a técnica GQM 

(BASILI, CALDIERA e ROMBACH, 1994). Os indicadores que são definidos através de atributos 

baseados nos objetivos de negócio definidos no projeto para MPS (ALLEN et al., 2003). 

3.5.2 Discussão sobre a abordagem 

Esta abordagem aplicada em quatro empresas da Inglaterra um método definido para a 

implementação de um projeto de MPS. O método foi constituído através um conjunto de outros 

trabalhos relacionados com MPS e com a própria experiência dos autores. Além das atividades 

normalmente encontradas nas demais abordagens analisadas pode-se destacar, neste método, o foco 

na definição dos objetivos de negócio, a utilização de um conjunto de instrumentos para a seleção 

de processos relevantes e o estabelecimento de indicadores de medição. 

Com relação aos objetivos de negócio o PRISMS define uma atividade somente para definir 

ou detectar quais são os objetivos organizacionais. De acordo com o método, estes objetivos 

direcionarão as demais atividades e a definição dos indicadores de medição. A forma como estes 

objetivos são obtidos dos gerentes da organização não foi descrito. 

O PRISMS também define uma atividade para a seleção de processos, neste caso de áreas de 

processos, que é realizada pela equipe de desenvolvimento da organização através do 

preenchimento de um questionário adaptado. Para definir estas áreas de processos o questionário é 

aplicado em um seminário de conhecimento e de caso de negócio. Este evento tem por propósito 

focar a melhoria de processos, a efetividade e custos e fornecer um guia para a melhoria de 

processo. Também são realizadas entrevistas, individuais ou coletivas, de avaliação com integrantes 

das equipes. Por fim, os processos obtidos são priorizados utilizando a técnica definida por 

RICHARDSON (1997). 

Outra proposta interessante do PRISMS é definir no início da melhoria de processos um 

conjunto de indicadores alinhados com os objetivos de negócios definidos pelos gerentes e que 

serão implementados durante o projeto de MPS e medidos posteriormente nos projetos. Estes 

indicadores podem ajudar a indicar um retorno de investimento de um projeto de MPS para a alta 

direção da organização.  
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3.6 FAME 

3.6.1 Descrição da Abordagem 

O método de avaliação FAME (Fraunhofer IESE Assessment MEthod) desenvolvido para 

tentar resolver os problemas na avaliação de processos enfrentados pela industria de software. O 

método baseia-se na norma ISO/IEC 15504 (BEITZ e WIECZOREK, 2000). Para alcançar este 

objetivo o FAME foca nos processos de negócio relevantes que serão base para as ações de 

melhoria e na avaliação do custo efetivo destas ações.   

Para o método, se a organização pretende desenvolver um plano de melhoria a partir da 

avaliação então o foco do negócio é um elemento que deve ser usado pelo FAME.  

O foco no objetivo de negócio permite selecionar os processos certos para o negócio. Isso permite 

uma avaliação orientada aos processos mais relevantes e que desta forma, devem ser direcionados 

para um projeto de melhoria (BEITZ e WIECZOREK, 2000). 

Outro ponto importante do FAME é o foco em minimizar o investimento que a MPE realiza 

com o esforço de avaliação. Para isto o método enfoca a eficiência necessária para a realização de 

uma avaliação de baixo custo com uma cobertura máxima de processos. O método ainda fornece 

uma comparação com resultados de outras avaliações para mostrar o esforço de melhoria de 

processos (BEITZ e WIECZOREK, 2000). 

Por fim o FAME fornece uma técnica de benchmarking (Optimised Set Reduction) para que 

a organização avaliada possa comparar os seus processos com os de outros projetos ou organizações 

de pesquisa e com isso permitir que os processos melhorados tenham um maior desempenho 

(BEITZ e WIECZOREK, 2000). 

3.6.2 Discussão sobre a abordagem 

O FAME tem por propósito a avaliação de processos para uma posterior ação de melhoria de 

processos em organizações de software. Não é proposta, deste método, apresentar uma abordagem 

para executar ações de melhoria de processos, mas ser usado como fonte para identificar os pontos 

fortes e fracos dos processos de software com o propósito de prover um ponto de partida para as 

ações de melhorias. Para identificar os processos o FAME conta com um conjunto de atividades que 

são utilizadas conforme o tipo de avaliação realizada na organização. 
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A principal proposta que este método oferece é focar o seu processo de avaliação de forma 

alinhada com os objetivos de negócio da organização. Para isso na etapa de avaliação as 

informações sobre os produtos e sua relação com os processos são analisadas e documentadas para 

permitir a geração de um perfil de processo para ser utilizado posteriormente no projeto de MPS. 

Para definir estes perfis de processos, são analisados os objetivos de negócio e as 

características de qualidade definidas pela NBR ISO 9126. O método também dispõe de um 

conjunto de ferramentas que permitem automatizar o processo de avaliação para calcular e gerar os 

perfis. Não foi encontrado material descrevendo em maiores detalhes as características e atividades 

do FAME.  

3.7 SPI-KM 

3.7.1 Descrição da Abordagem 

De acordo com a abordagem SPI-KM (Software Process Improvement Approach supported 

by Knowledge Management - Abordagem para melhoria de processos de software apoiada na gestão 

do conhecimento), a gerência do conhecimento é uma ferramenta importante para a implantação de 

melhorias e para a continuidade dos processos de software. Desta forma, foi criada esta abordagem, 

fortemente baseada em conhecimento, como estratégia de melhoria de processos utilizada pelos 

consultores da COPPE/UFRJ (SANTOS et al., 2008). A COPPE/UFRJ tem prestado consultoria em 

melhoria de processos de software há vários anos e desde 2003 tem implantado processos de 

software em pequenas e médias empresas. 

Esta abordagem esta sendo aplicada em diversos projetos de MPS em empresas individuais e 

em grupos cooperados de empresas (SANTOS et al., 2008). As principais etapas desta abordagem 

são apresentadas na Figura 21.  
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Figura 21. Fluxo de atividades da abordagem SPI-KM 

Fonte: Santos et al. (2008). 

Conforme apresentado na Figura 21, o primeiro passo da estratégia é o Diagnóstico, onde é 

realizada a seleção do modelo ou norma e o nível pretendido pela organização. Também neste 

momento é analisada a cultura e necessidades da organização. Em seguida ocorre o planejamento 

das ações de MPS. 

A abordagem também sugere a definição de um processo padrão para a organização que 

pode ser gerado de uma base de conhecimentos anterior. Posteriormente, são realizada atividades de 

consultoria para ajustar estes processos. Ao longo do projeto de melhoria corre a aquisição e 

registro de conhecimento que posteriormente são avaliados e podem levar a mudanças nos 

processos (SANTOS et al., 2008). 

Para realizar uma ação de MPS, o SPI-KM define algumas diretrizes que devem ser 

aplicadas para a realização de uma efetiva melhoria de processos (SANTOS et al., 2008): 

 Selecionar o modelo de maturidade a ser usado e o nível pretendido pela organização; 

 A iniciativa de melhoria deve ser planejada 

 Um processo padrão é definido para a organização. 

 Treinamentos sobre os processos a serem executados através de mentoring ao longo da 

execução dos processos, ocorre a aquisição e registro de conhecimento, além da coleta 



110 

 

de recomendações de melhoria nos processos, que posteriormente são avaliadas e podem 

levar as mudanças na definição do processo. 

 Preparação da organização para a avaliação dos processos onde todos os participantes 

tomam conhecimento do processo de avaliação a ser utilizado e de seus objetivos. 

Para apoiar a execução da abordagem SPI-KM são utilizados os ambientes, a infraestrutura e 

as ferramentas disponíveis na Estação TABA.  A Estação TABA é capaz de gerar ambientes de 

desenvolvimento de software para apoiar atividades de gerência de projetos, melhoria da qualidade 

dos produtos e aumento da produtividade (SANTOS et al., 2008). 

3.7.2 Discussão sobre a abordagem 

O SPI-KM estabelece uma estratégia composta por um conjunto de atividade de MPS que 

podem ser aplicados em projetos para MPEs de software. A proposta da abordagem é realizar uma 

ação de melhoria de processos através da gestão de conhecimento adquiridos em ações anteriores e 

nas lições obtidas durante o próprio projeto.  

Dentre as atividades que foram definidas pelo SPI-KM, considerou-se importante analisar as 

atividades de Diagnóstico e Definição do Processo. Na atividade de diagnóstico são coletadas e 

analisadas as necessidades e objetivos de negócio da organização. Também são verificadas a cultura 

organizacional e as metas para o projeto de MPS.  

Durante a atividade de definição do processo é realizada a definição de um processo padrão 

que deverá ser usado em todos os projetos de software da organização. Para orientar esta definição 

dos processos, que é realizada em conjunto com a equipe da organização, consideram-se 

informações como: i) os objetivos de negócio;  ii) as práticas atuais da empresa; iii) modelos de 

maturidade; iv) normas internacionais, de forma a atender aos objetivos da empresa; v) ser aderente 

aos modelos e normas aplicáveis e implantar boas práticas de engenharia de software na 

organização   

Diferente das demais abordagens analisadas, o SPI-KM dispõe de uma ferramenta para 

automatizar a o registro e controle do conhecimento adquirido nos projetos. A ferramenta 

ACKNOWLEDGE (SANTOS et al., 2008), que faz parte da Estação TABA, registra as diretrizes, 

lições aprendidas e demais itens de conhecimento associados as atividades de processo. 
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3.8 RAPID 

3.8.1 Descrição da Abordagem 

O método de avaliação Rapid Assessment for Process Improvement for Software 

Development (RAPID) foi desenvolvido pelo Software Quality Institute (SQI) e define uma 

abordagem para avaliação de processos conforme a ISO/IEC 15504 visando somente a melhoria de 

processos em MPEs (ROUT et al., 2000). Utiliza-se um modelo de avaliação com escopo limitado, 

composto por um conjunto padrão de oito processos representados no Quadro 19, que são baseados 

no modelo de avaliação da ISO/IEC 15504-5. 

Quadro 19. Escopo de processos do RAPID 

Sigla Processo ISO/IEC 15504-5 

CUS.3 Elicitação de Requisitos 

ENG.1 Desenvolvimento de Software 

MAN.2 Gerência de Projetos 

SUP.2 Gerência de Configuração 

SUP.3 Garantia da Qualidade 

SUP.8 Resolução de problema 

MAN.4 Gerência de Riscos 

ORG.2.1 Estabelecimento de Processo 

Fonte: Rout et al. (2000). 

O método de avaliação considera necessária a participação de dois avaliadores, sendo um 

avaliador líder e outro auxiliar. Para iniciar a avaliação é realizado um contato entre o avaliador 

líder e o patrocinador é preenchido um questionário onde se coleta informações da organização. 

Posteriormente estas informações são analisadas com o propósito de enfocar os pontos fortes e 

fracos e obter um consenso. Por fim os processos são pontuados, utilizando o consenso, entre os 

participantes da avaliação (ROUT et al., 2000). 

3.8.2 Discussão sobre a abordagem 

A abordagem baseia-se em uma intensiva investigação das atividades da organização para 

determinar os processos relevantes. A sua execução deve ser realizada em um curto espaço de 

tempo para permitir um menor custo para a MPE. 
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A principal característica do RAPID, destacada para o trabalho, é propor um perfil de 

processos composto por apenas 8 processos. Os processos propostos restringem o número de opções 

para os participantes das dinâmicas de definição e permitem uma implementação mais rápida das 

ações de melhorias. Porém a limitação do número de processos não permite que o método forneça 

um conjunto de processos significativos para qualquer modelo de negócio. 

3.9 MÉTODOS DE MPS BASEADOS NO QFD 

Além dos métodos de MPS apresentados anteriormente que utilizam diversos tipos de 

técnicas para a definição de perfis de processos, este tópico tem por objetivo apresentar dois 

métodos que tiveram suas técnicas baseadas no QFD
17

. 

O QFD foi desenvolvido no final dos anos 60, como um método de desenvolvimento de 

novos produtos no contexto da Qualidade Total (AKAO, 1997). O QFD fornece uma estrutura para 

o ciclo de desenvolvimento e essa estrutura pode ser comparada à estrutura de uma casa onde a base 

é formada pelos requisitos do cliente (BOSSERT, 1991). O método é realizado por meio de uma 

série de matrizes, que desdobram as necessidades do cliente e os requisitos técnicos com elas 

relacionados. Cada matriz é chamada de “casa da qualidade” (EUREKA e RYAN, 1992). 

3.9.1 Método para alinhar valores com SPC e iniciativas de MPS 

3.9.1.1 Descrição da Abordagem 

O objetivo do método é desenvolver uma compreensão dos valores dos interessados (da 

empresa) e desta forma permitir que as ações de melhoria possam estar alinhadas com as metas da 

organização (e dos interessados). O método é composto de duas iterações e sete etapas. As iterações 

têm por objetivo avaliar e detectar os processos mais relevantes para a organização em função dos 

objetivos dos interessados na melhoria de processos. O resultado final destas iterações é produzir 

uma matriz com uma análise detalhada do valor que a iniciativa de MPS proporciona e do nível de 

importância que cada uma pode oferecer para o negócio (OZA et al., 2008). 

                                                 

 

 

 
17

 QFD: Quality Function Deployment (Desdobramento da Função Qualidade). Para mais informações, veja CHENG E 

MELO FILHO (2007). 
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De acordo com o método, a primeira iteração tem por objetivo ajudar a compreender o 

alinhamento ou impacto entre os valores dos interessados e as SPCs (SPC – Software Process 

Capabilities) e a segunda iteração ajuda a compreender o alinhamento entre as SPCs e a iniciativa 

de MPS da organização (OZA et al., 2008). 

A primeira iteração é iniciada com a identificação de uma lista com diversos itens (valores) 

propostos pelo grupo de interessados, durante uma reunião de brainstorming, nesta lista devem ser 

incluídos também itens específicos da organização. Esta lista é reduzida para 10 itens através da 

aplicação de uma votação entre os participantes após é negociada a priorização destes itens (o nível 

de alinhamento deve chegar pelo menos em 85%). Em seguida é definida uma matriz de 

planejamento (o planejamento da organização) onde são definidos itens relacionados com o nível 

alvo (escala de 0 a 5) para a iniciativa de melhoria. Neste momento o moderador deve discutir, com 

os interessados, e definir o nível de satisfação para os dez principais valores da organização. No 

terceiro passo são selecionados os possíveis SPCs (o método sugere as áreas de processo do CMMI-

DEV, porém é permitido incluir processos específicos da organização) que serão alinhados com as 

iniciativas de MPS na próxima iteração (OZA et al., 2008).  

Por fim, as informações obtidas nas etapas anteriores devem ser cruzadas, ou seja, 

correlacionar os valores dos interessados com as SPCs escolhidas. É realizado o processo proposto 

na metodologia QFD, ou seja, os itens listados nas linhas e colunas da matriz são classificados. Para 

proceder este alinhamento é preenchida uma matriz onde o grupo escolhe um nível de impacto 

(forte, médio e baixo) para cada valor e SPC. Este alinhamento resulta em um percentual de 

impacto para os interessados. Baseado nesta classificação é calculado o impacto cumulativo de cada 

SPC com relação com os itens definidos inicialmente pelo grupo de interessados (OZA et al., 2008). 

A segunda iteração tem o propósito de encontrar as possíveis iniciativas de MPS e alinha-las 

com as SPCs selecionadas anteriormente. Inicialmente um conjunto padrão de possíveis iniciativas 

de MPS é apresentado para o grupo de interessados. Em seguida, cada iniciativa de MPS, 

relacionada a uma SPC é classificada, pelo grupo, em alta, média e baixa. Ao final desta iteração 

define-se quais iniciativas devem ser implementadas em função da sua pontuação final e do seu 

alinhamento com o maior número de SPCs selecionadas (OZA et al., 2008). 

3.9.1.2 Discussão sobre a abordagem 
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O método foca sua abordagem na utilização da metodologia de matrizes desenvolvida pelo 

QFD. A seleção dos processos candidatos a uma iniciativa de MPS é obtida através de duas etapas, 

onde no primeiro momento são definidos os possíveis processos e valorados de acordo com 

determinados fatores relevantes para os grupos da organização que participam do método. No 

segundo momento, os processos com maior relevância são novamente valorados com relação às 

possíveis iniciativas de MPS propostas pelo grupo. Ao final, são escolhidas as iniciativas mais 

importantes e que melhore o maior número de processos. 

O método descrito propõe o uso de uma técnica e um conjunto de dinâmicas em grupo, 

envolvendo para isso os interessados da organização que desta forma escolhem os processos mais 

relevantes para os objetivos organizacionais. A proposta de utilização de matrizes para valorar e 

priorizar é uma excelente abordagem para apoiar a orientação dos participantes das dinâmicas. 

Porém a proposição dos valores, processos e iniciativas são responsabilidade do grupo de 

interessados (coordenados por um moderador) o que pode dificultar a sua aplicabilidade em MPEs 

de software. Em diversos estágios de crescimento as empresas podem não ter uma percepção clara 

dos principais valores a serem alcançados e nem de quais os melhores processos a serem 

melhorados. 

3.9.2 Método da Matriz de Processo de Software 

3.9.2.1 Descrição da Abordagem 

Para selecionar os processos de software a serem abordados também é utilizada a técnica 

proposta pelo QFD (Casa da Qualidade). O primeiro estágio envolve a identificação dos atributos 

dos processos de negócio mais importantes para a empresa. São identificados processos de negócio 

relacionados, como por exemplo, baixo custo, desenvolvimento rápido e com poucas solicitações de 

manutenção. No segundo estágio os processos escolhidos são relacionados como os “O QUE” das 

áreas de processos e também relacionados como os “COMO” da MPS. É gerada uma matriz 

correlacionando os processos de negócio e as respectivas áreas de processo. Por fim, no terceiro 

estágio os itens classificados como “O QUE” são identificados e definidos seus atributos com 

relação a cada processo. Estes “O QUE” serão o foco da organização para a sua iniciativa de MPS 

(RICHARDSON, 1997).  
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A matriz gerada é útil para analisar o processo de avaliação do software e extrair as 

informações requeridas a partir desta fonte. Os “O QUE” são os atributos, as necessidades do 

cliente. O “COMO” são todas as práticas que afetam cada processo levantado pelo cliente, 

expressos em uma matriz (RICHARDSON, 1997). O QFD permite ao praticante mapear os 

requisitos do processo de software para as práticas do processo. A partir disso, podem-se 

estabelecer as prioridades que devem ser incluídas no processo de melhoria do plano de ação 

(RICHARDSON, 1997). 

Como evolução deste método Richardson e Ryan (2001), desenvolveram o SPM (Software 

Process Matrix) que é usado para definir uma estratégia de melhoria de processos. Utilizando a 

matriz da Casa da Qualidade o modelo de processos de software é tratado como o cliente enquanto 

os processos de software são os requisitos do cliente. A proposta desta nova versão é permitir que a 

própria organização pudesse fazer a sua autoavaliação. 

3.9.2.2 Discussão sobre a abordagem 

Esta abordagem baseia-se na utilização do QFD para selecionar os processos de software. 

Para selecionar os processos para uma iniciativa de MPS é realizada um processo de análise de itens 

listados em uma matriz. O método propõe o uso da matriz em conjunto com dinâmicas em grupo, 

envolvendo para isso os interessados da organização que desta forma escolhem os processos mais 

relevantes para os objetivos organizacionais.  

Esta proposta de utilização de matrizes para permitir a possibilidade de classificar através de 

um valor os processos candidatos a MPS é uma excelente abordagem. O resultado desta abordagem 

apresenta um conjunto de processos que estão priorizados conforme as definições dos objetivos da 

organização. 

Porém a definição dos processos (relacionados nas linhas da matriz) e das características 

(relacionados nas colunas da matriz) é responsabilidade do grupo participante da dinâmica de 

elaboração da matriz (coordenados por um moderador). Esta responsabilidade pode não ser trivial 

para as empresas de software brasileiras. Em diversos estágios de crescimento as empresas podem 

não ter uma percepção clara dos principais valores a serem alcançados e nem de quais os melhores 

processos a serem melhorados.  
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3.10 ANÁLISE COMPARATIVA 

Nesta Seção é apresentada uma análise sobre as abordagens mencionadas nas seções 

anteriores com o objetivo de avaliá-las conforme um conjunto de critérios desejáveis para a 

definição de perfis de capacidade de processos alinhados com as MPEs de software. No final é 

realizada uma discussão com relação aos pontos positivos que o método proposto nesta dissertação 

pode contribuir. 

Além das abordagens selecionadas neste trabalho, existe o método IDEAL (MCFEELEY, 

1996) e o ciclo de melhoria da ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504, 2008), porém SALVIANO (2006) 

argumenta que estes métodos não provem uma orientação adequada para a melhoria visto que o 

detalhamento deles não é adequado para ser utilizado em MPEs com baixa capacidade de processo 

(SALVIANO, 2006). Desta forma, não foram analisados neste trabalho. 

As abordagens apresentadas anteriormente apresentam um vasto conjunto de orientações 

para a seleção de processos. Estas orientações são baseadas em metodologias, métodos ou técnicas 

definidas pelas próprias abordagens ou estabelecidas em outros trabalhos. Porém, nenhuma destas 

orientações propostas sugere um conjunto sistemático de decisões que permitam a seleção dos 

processos. 

Como aspecto positivo, verifica-se que as abordagens descritas levam em consideração as 

expectativas das organizações para a definição dos processos. Como aspecto negativo, percebe-se, 

também, que essas abordagens não estabelecem critérios claros e objetivos para a definição das 

características organizacionais que devem ser utilizadas para a seleção de perfis de capacidade de 

processos. Estes critérios ainda permanecem sob responsabilidade da equipe designada para analisar 

a organização e definir as ações de MPS. 

Com o propósito de disponibilizar uma a análise de todas as abordagens descritas 

anteriormente, as mesmas foram comparadas no Quadro 20 conforme um conjunto de critérios 

relacionados com o objetivo deste trabalho. As abordagens foram codificadas no quadro da seguinte 

forma: A: PRO2PI; B: COMPETISOFT; C: MARES; D: CMMI TOOLKIT; E: PRISMS; F: 

FAME; G: SPI-KM: H: RAPID; I: QFD PARA SPC; J: SPM. Na última coluna deste quadro foi 

incluída a análise com relação ao método proposto. Para analisar os critérios apresentados foram 

utilizados os seguintes indicadores: 
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 Totalmente (T): para receber este indicador a abordagem deve possuir o critério 

analisado em alguma das suas atividades e existe uma técnica para determinar o critério.    

 Parcialmente (P): para receber este indicador a abordagem deve possuir o critério 

analisado através do uso de alguma técnica ou possui alguma das suas atividades que de 

alguma forma podem determinar o critério. 

 Não atende (N): para receber este indicador a abordagem não possui nenhuma forma de 

atender o critério analisado. 

Quadro 20. Análise das abordagens 

Critério A B C D E F G H I J PCP-DEF 

C1. Permitir a definição 

através do modelo de 

negócio 

T P T P T P P T P P T 

C2. Permitir a definição 

através da disciplina de 

valor 

P N P N N N N N P N T 

C3. Permitir a definição 

através do estágio de 

crescimento 

N N P N N N N N N N T 

C4. Permitir a definição 

semiautomática dos 

processos 

N P P N P T T P P P T 

C5. Orientado para ser 

utilizado em MPEs 
T T T T T T T T P T T 

C6. Fornece auxílio de 

ferramentas ou documentos 
P T T P P T T P P P P 

C7. Definição detalhada 

para guiar a definição do 

PCP 

P T T P T T P P P P T 

O critério C1 é atendido parcialmente pelas abordagens através de algum tipo de técnica 

desenvolvida para fornecer esta informação. Em algumas destas técnicas esta seleção não é obtida 

diretamente através de um questionário e sim de dados coletados durante as entrevistas ou por meio 

da contextualização da organização. 

As abordagens, no critério C2, foram avaliadas com relação ao uso da disciplina de valor. 

Neste caso apenas 3 abordagens permitem a definição da disciplina de valor da organização, porém 

esta característica não encontra-se destacada nas técnicas utilizadas pelas abordagens e é obtida 

através das informações coletadas durante o processo de análise da organização. 
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No critério C3 apenas a abordagem C fornece algum subsídio para a definição do estágio de 

crescimento da organização. Este resultado deveu-se ao fato de que as demais abordagens não 

possuem nenhuma forma direta ou indireta para obter um estágio de crescimento. Embora somente 

uma abordagem atenda parcialmente este critério o mesmo foi mantido na composição dos critérios 

analisados em virtude desta ser uma das características propostas no trabalho. 

O propósito do critério C4 foi verificar se as abordagens possuem algum conjunto de 

atividades ou uma técnica com o objetivo de auxiliar, os executores, durante a definição do perfil. A 

maioria das abordagens dispõe de alguma descrição que permite orientar a seleção de processos, 

porém nenhuma conta com um conjunto pré definido de PCP. 

Todas as abordagens, analisadas sob a ótica do critério C5, são adequadas para a utilização 

em micro e pequenas empresas, as quais são o principal alvo deste trabalho. Com relação ao critério 

C6, constata-se que todas as abordagens incluem algum tipo de documento ou ferramentas que 

apoia a sua execução. As abordagens apresentadas possuem alguma descrição formal para auxiliar 

na obtenção de um perfil de capacidade de processo dos processos, conforme analise do critério C7. 

Após a análise das abordagens no contexto dos critérios definidos, propõe-se o 

desenvolvimento do PCP-DEF (a ser apresentado no próximo Capítulo). O método proposto poderá 

ser utilizado em conjunto com estas abordagens, como forma de complementar as mesmas no 

momento de definição de um PCP. Esta interface, proposta no PCP-DEF, permitirá que as 

abordagens possam analisar as características da organização sob outros aspectos além daquelas já 

utilizados.  

Ou seja, o PCP-DEF será a ferramenta que permitirá definir um PCP inicial, avaliado para 

isso as 3 características, contendo os processos críticos para a organização. Este perfil poderá ser 

posteriormente ajustado pelas abordagens conforme suas necessidades ou técnicas. 

Este Capítulo teve por objetivo selecionar e analisar criteriosamente alguns estudos 

considerados como o estado da arte atual no que se refere a abordagens para a melhoria de 

processos e seleção de perfis de capacidade. Foram apresentadas diversas abordagens e realizada 

uma discussão sobre cada uma delas. Posteriormente estes estudos foram analisados conforme um 

conjunto de critérios com o propósito de realizar uma análise mais objetiva com relação a área de 

estudo deste trabalho. 
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Por fim, cabe destacar que algumas das pesquisas analisadas neste Capítulo foram utilizadas 

para subsidiar o desenvolvimento do método através de características, descrições de atividades ou 

exemplos de técnicas utilizadas. Já outros estudos (PRO2PI e MARES) além de fornecerem estes 

tipos de subsídios também foram utilizados durante a avaliação do PCP-DEF para proporcionar a 

definição de PCPs que serviram como base para uma análise. Nos Capítulos 4 e 5 são destacados os 

fatores que motivaram a utilização de algumas destas abordagens em detrimento das demais. 
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4. DESENVOLVIMENTO DO PCP-DEF 

Este Capítulo apresenta os procedimentos utilizados, além de descrever o 

processo definido para realizar o método desenvolvido. Inicialmente são detalhados e 

explicados os fundamentos e decisões aplicadas para a concepção do método e em 

seguida é descrita uma representação do processo necessário para a execução do 

método. O método recebeu o nome de PCP-DEF que é o acrônimo para Perfil de 

Capacidade de Processo – Método para Definição. 

Embora o resultado final do método seja um PCP, não existe nenhum propósito 

do PCP-DEF em substituir as abordagens para MPS, desta forma tipicamente será 

necessário associá-lo com abordagens ou técnicas, como as mencionadas no Capítulo 3. 

Também, serão necessárias abordagens ou técnicas que forneçam as três variáveis 

(modelo de negócio, estágio de crescimento e disciplina de valor) necessárias para 

iniciar a definição do perfil de capacidade de processo para a organização analisada.  

Este trabalho define um método que estabelece um conjunto definido de passos 

para identificar um PCP. Este PCP poderá então ser utilizado no contexto de uma 

abordagem de MPS em uma organização. Além dos passos que acompanham o método, 

é também identificado um ferramental de apoio para a sua execução (questionários para 

obter as 3 variáveis, mapear os objetivos de negócio e um guia para orientar a seleção 

de práticas dos processos). Entende-se por método, no significado geral, o conjunto de 

atividades sistemáticas e lógicas que, com maior segurança e economia, permitem 

atingir determinado objetivo (LAKATOS e MARCONI, 2002). Complementado esta 

definição, método também é um procedimento sistemático, definindo passos e 

heurísticas para a realização de uma ou mais atividades (FALBO, 1998). O seu viés 

econômico envolve a redução dos custos financeiros durante as iniciativas de MPS 

através da obtenção, rápida e objetiva, dos processos relevantes para a organização. 

4.1 PROCEDIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PCP-

DEF 

O método foi desenvolvido através da realização sistemática de atividades de 

pesquisa e aplicação em organizações piloto. Durante as atividades de pesquisa foram 
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selecionadas e analisadas informações provenientes de outras pesquisas relacionadas e 

também do conhecimento do pesquisador e de outros pesquisadores do LQPS/Univali.  

Os resultados gerados nestas atividades de pesquisa foram parcialmente 

aplicados nas organizações piloto para avaliar a aplicabilidade dos conceitos gerados. 

Desta forma, para o desenvolvimento deste método foram definidas e realizadas as 

etapas descritas na Figura 22. 

 

Figura 22. Etapas do desenvolvimento do método 

4.1.1 Identificar variáveis relevantes para caracterizar uma MPE 

O objetivo da Etapa 1 foi identificar um grupo de características genéricas que 

pudessem ser aplicáveis para qualquer tipo de MPE de software. Em virtude do vasto 

número de características que podem ser observadas nas MPEs de software (conforme 

descrito na Seção 2.1), foi necessário determinar quais as características que pudessem 

estar presentes no diversos tipos de organizações alvo deste estudo.  

A identificação de características genéricas nesta pesquisa teve por propósito 

encontrar e selecionar um número mínimo de variáveis relevantes e que pudessem ser 

encontradas em qualquer MPE avaliada. A definição de variáveis
18

 observáveis permite 

                                                 

 

 

 
18  Neste trabalho uma variável representa a característica de interesse que pode ser medida em cada 

MPE. 
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avaliar a MPE por meio de critérios mais objetivos para quem estiver realizando esta 

atividade. Estas variáveis devem ainda apoiar a definição de alguma forma de 

agrupamento de informações que oriente uma classificação. 

Neste contexto, foram realizadas diversas atividades com o foco em identificar 

as variáveis mais importantes em qualquer MPE. Para alcançar este objetivo foi 

executado, conforme descrito na Seção 1.3.2 (Etapas 2 e 3), uma revisão da literatura e 

uma coleta de informações com especialistas em avaliação de processos.  

Na revisão da literatura foram encontradas diversas técnicas, metodologias e 

abordagens de MPS, sendo que as mais significativas foram analisadas no Capítulo 3 e 

apresentam os possíveis procedimentos adotados para a seleção de processos de 

software, através da análise de diferentes características ou fatores das organizações. As 

informações encontradas nesta revisão formaram uma base inicial para a definição das 

variáveis do PCP-DEF.  

No Quadro 21 apresenta-se um resumo das principais características observadas 

que cada abordagem, encontrada na literatura, pode utilizar para realizar a analise de 

uma organização e desta forma obter o perfil de processos. 

Quadro 21. Características utilizadas pelas abordagens para analisar a MPE 

Abordagem Tipo Características observadas 

PRO2PI Melhoria - Fatores de negócio 

- Objetivos estratégicos 

- Relevância dos processos 

COMPETISOFT Melhoria/Avaliação - Objetivos da organização 

- Modelos de negócio 

- Categorias de processos 

MARES Avaliação - Característica do produto 

- Aspectos da qualidade 

- Características organizacionais 

- Metas para melhoria 

- Modelo de negócio 

- Estágio de crescimento 

CMMI in Small 

Settings Toolkit 

Melhoria - Objetivos de negócio 

PRISMS Avaliação - Objetivos de negócio 

- Fraquezas da equipe 

- Definição de metas 
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FAME Avaliação - Foco do negócio 

- Benchmarking 

SPI-KM Melhoria - Processo organizacional padrão 

- Objetivos de negócio 

RAPID Avaliação - Informações organizacionais 

- Pontos fortes e fracos da organização 

QFD para SPC Melhoria - Impacto para a organização 

- Alinhamento com as metas da equipe 

SPM Melhoria - Informações obtidas através da matriz casa 

da qualidade 

Desta forma, foi necessário avaliar quais destas características, listadas no 

Quadro 21, realmente poderiam ser consideradas relevantes para apoiar o PCP-DEF. 

Para isso, foram realizadas reuniões com três especialistas em avaliação de processos 

com o propósito de obter subsídios que direcionassem na seleção das características 

mais adequadas para utilização pelo método. 

Os objetivos de negócio são considerados por diversas abordagens analisadas e 

foi uma das características inicialmente selecionada. Porém, durante as reuniões com os 

especialistas constatou-se que geralmente as organizações não adotam objetivos de 

negócios específicos (termos padronizáveis) e que de certa forma isso dificultaria uma 

análise mais objetiva desta característica. Em virtude destas questões de objetividade e 

da amplitude necessária para analisar objetivos de negócios individuais, foi realizada 

uma nova pesquisa bibliográfica que resultou na seleção da disciplina de valor e do 

modelo de negócio como sendo as características que poderiam substituir os objetivos 

de negócio. Mesmo assim, a utilização dos objetivos de negócio foi mantida no método 

e é aplicado nas atividades finais do PCP-DEF como informação adicional para auxiliar 

os ajustes das práticas. 

A utilização do Estágio de Crescimento também pode ser observada no método 

MARES (ANACLETO, 2004) o qual utiliza na sua técnica do Modelo Contexto-

Processo. O estágio de crescimento teria como propósito determinar um conjunto 

genérico de processos, porém até a versão 2004 do MARES, ainda não estava definida a 

forma de análise desta característica. A coleta encontra-se em uma Seção no Formulário 

da Entrevista de Contextualização (código de artefato DOC11P).   

 O Modelo de Negócio pode ser encontrada no método MARES (ANACLETO, 

2004), no Questionário de Contextualização de Empresas (código de artefato DOC08P). 

Neste formulário encontra-se destacada uma seção relacionada com a definição do 
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modelo de negócio da organização. Existe um pequeno conjunto de modelos, mas é 

possível citar caso não esteja catalogado no formulário. No método PRO2PI 

(SALVIANO, 2006) não se observa a utilização direta desta característica para a 

definição do PCP. Porém após análise da descrição das etapas do método acredita-se 

que esta característica é detectada através de entrevistas com a direção da organização. 

Ao final destas atividades, foram identificadas três variáveis focadas numa visão 

organizacional da MPE. As variáveis identificadas em qualquer tipo de MPE são: o 

estágio de crescimento, o modelo de negócio e a disciplina de valor.  

Por tanto, parte-se da identificação destas três variáveis (o estágio de 

crescimento no qual a empresa encontra-se; o modelo de negócio adotado e a disciplina 

de valor predominante) para a execução do PCP-DEF. Para realizar a identificação 

destas três variáveis é necessário o uso de técnicas que possam classificar as 

características particulares da MPE conforme o tipo de informação requisitada.  

Para encontrar estas informações podem ser utilizadas técnicas que já estão 

incorporadas em algumas abordagens apresentadas no Capítulo 3 ou utilizar outras 

tradicionais como questionários e entrevistas. Mesmo não sendo o objetivo principal do 

PCP-DEF fornecer técnicas objetivas para determinar as informações requeridas, o 

método disponibiliza um conjunto de questionários para ajudar na detecção das 

características mencionadas (Apêndices C, D e Anexo A). 

A utilização destas variáveis permitiu um menor grau de subjetividade na 

caracterização da organização proporcionando alcançar o objetivo de definir critérios 

organizacionais para a seleção de um PCP. Desta forma, nesta pesquisa as 

características observáveis em uma MPE de software são formadas pelas três variáveis, 

conforme ilustra a Figura 23. 
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Figura 23. Variáveis selecionadas para caracterizar uma MPE 

Estágio de Crescimento 

A teoria dos estágios de crescimento organizacional analisa os fenômenos 

relacionados às mudanças das características das organizações ao longo do tempo e das 

suas capacidades de adaptação ao ambiente (GUPTA e CHIN, 1994; O’RAND e 

KRECHER, 1990). Conforme apresentado no Capítulo 2, as empresas se desenvolvem 

seguindo estágios de crescimento. O estágio de crescimento atual de uma organização 

não está associado, necessariamente, com sua idade ou infraestrutura, mas com a forma 

que a organização toma suas decisões e se adapta ao seu ambiente (COLLINS e 

PORRAS, 1991). 

A utilização do conceito de estágio de crescimento vem sendo utilizada desde a 

década de 1980 na área de administração para identificar o grau de maturidade de uma 

organização (SILVEIRA, 2007). Vale ressaltar que esta maturidade é referente a 

capacidade de uma organização evoluir através de períodos de desenvolvimento 

(estrutural, ambiente operacional, desejos dos clientes, desafios internos e externos, 

planos e estratégias para o futuro) durante a sua existência (ADIZES, 2002). Entretanto, 

este conceito ainda é válido e continua sendo adotado (SILVEIRA, 2007).  

No caso das MPEs de software e deste trabalho, o uso dos estágios permite 

categorizar as mudanças estruturais e processuais que ocorrem nestas organizações e 

que são responsáveis por modificações nas suas formas de controle, objetivos de 

negócio e organizacionais. Também é possível através dos estágios de crescimento 

avaliar características tais como: estilo gerencial praticado com relação a características 

Características 
MPEs

Estágio de 
Crescimento

Disciplina 
de Valor

Modelo de 
Negócio
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como estrutura organizacional, existência de processos, objetivos estratégicos e 

envolvimento da diretoria no negócio. Estas características devem ser avaliadas durante 

a definição de um projeto para MPS e afetam a escolha do PCP da organização. 

O PCP-DEF não pré-define um modelo de estágio de crescimento das 

organizações. Para permitir a escolha de um número maior de modelos, adotou-se um 

mapeamento de diversos modelos (Quadro 22). Este mapeamento sintetizou em seis 

estágios os diversos níveis definidos nos modelos (OLIVEIRA e ESCRIVÃO FILHO, 

2009).  

Quadro 22. Mapeamento de diversos modelos de estágios de crescimento 

 Estágios 

Autor Inicial 1 2 3 4 5 

Greiner 

(1972) 
- Criatividade Direção Delegação Coordenação Colaboração 

Galbraith 

(1982) 

Prova 

inicial 
Loja modelo 

Volume de 

produção 

Crescimento 

natural 

Manobra 

estratégica 
- 

Churchill 

e Lewis 

(1983) 

- Existência 
Sobrevivên-

cia 
Sucesso Decolagem Maturidade 

Scott e 

Bruce 

(1987) 

Concep

ção 
Sobrevivência Crescimento Expansão Maturidade 

Hanks et 

al. (1993) 
Star-up Expansão Maturidade 

Diversifica-

ção 

Lester et 

al. (2003) 
- Existência 

Sobrevivên-

cia 
Sucesso Renovação Declínio 

Fonte: Oliveira e Escrivão Filho (2009). 

Embora o trabalho realizado por Oliveira e Escrivão Filho (2009) tenha 

abordado diversos modelos de estágios de crescimento, em virtude da técnica para 

análise, de estágios de crescimento, utilizada nesta pesquisa (Anexo A) aplicar as 

definições do modelo definido em Adizes (2002), este mapeamento foi ampliado pelo 

pesquisador para comportar também este modelo.  

Desta forma o Quadro 23 apresenta o mapeamento final dos modelos de estágios 

de crescimento que podem ser utilizados com o PCP-DEF, uma vez que os estágios no 

PCP-DEF estão definidos em função dos estágios deste quadro. 
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Quadro 23. Mapeamento ampliado pelo pesquisador 

 Estágios 

Autor Inicial 1 2 3 4 5 

Greiner 

(1972) 
- Criatividade Direção Delegação Coordenação Colaboração 

Galbraith 

(1982) 

Prova 

inicial 
Loja modelo 

Volume de 

produção 

Crescimento 

natural 

Manobra 

estratégica 
- 

Churchill 

e Lewis 

(1983) 

- Existência 
Sobrevivên-

cia 
Sucesso Decolagem Maturidade 

Scott e 

Bruce 

(1987) 

Concep-

ção 

Sobrevivên-

cia 
Crescimento Expansão Maturidade 

Hanks et 

al. (1993) 
Star-up Expansão Maturidade 

Diversificaçã

o 

Lester et 

al. (2003) 
- Existência 

Sobrevivên-

cia 
Sucesso Renovação Declínio 

Adizes 

(2002) 
Namoro 

Infância e 

Ousadia (go-go) 

Adolescên-

cia 
Apogeu 

Estabilidade e 

Aristocracia 

Embora o mapeamento do Quadro 23 apresenta seis estágios, foram 

selecionados apenas cinco, pois o estágio inicial pode ser considerado como um período 

antes do início da empresa (namoro por Adizes (2002), concepção por Scott e Bruce 

(1987) ou estágio de prova inicial definido por Galbraith (1982)). 

Pode-se analisar que as MPEs de software nos seus primeiros anos de existência 

se classificam principalmente nos estágios 1 e 2 de crescimento. Nestes estágios iniciais, 

os objetivos principais da organização são garantir a sua existência e sobrevivência. 

Para alcançar isso as MPEs baseiam-se em uma administração centralizada e uma 

estrutura organizacional muito simplificada (refletindo na quantidade de colaboradores 

necessários para esta estrutura). Além disso, os processos de planejamento, produção e 

controle são geralmente pouco formalizados e quantificados (LEONE, 1999).  

Para identificar o estágio de crescimento, nesta pesquisa, é utilizada uma técnica 

(SILVA, 2002), descrita no Anexo A, que está baseada no modelo de estágio de 

crescimento definido em Adizes (2002). Esta escolha foi fundamentada no fato da 

técnica propor um questionário para a avaliação do estágio de crescimento de uma 

organização que foi avaliada no contexto de um método científico. Entretanto, o método 

PCP-DEF não está atrelado ao uso desta técnica específica. Poderia ser aplicada 
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qualquer outra técnica que permita identificar o estágio de crescimento da organização 

como, por exemplo, a definida em Oliveira e Escrivão Filho (2009). 

Além da técnica escolhida para utilização nesta pesquisa, o pesquisador 

encontrou para o modelo de estágio de crescimento definido em Adizes (2002) uma 

ferramenta web de avaliação que permite a definição destes estágios. Esta ferramenta 

composta de um conjunto de questões foi desenvolvida pelo próprio autor do modelo e 

está disponibilizada gratuitamente na internet para utilização pela organização
19

. 

Em cada estágio de crescimento são requeridas diferentes habilidades e 

capacidades da organização. Do ponto de vista de processos, em cada estágio alcançado 

a organização poderá definir políticas, regras e procedimentos que podem gradualmente 

ser formalizados e institucionalizados. Desta forma, as informações analisadas durante a 

definição do estágio da organização permitem direcionar a definição de quais processos 

melhor se encaixam naquele momento. 

O sucesso de um projeto para MPS pode estar diretamente ligado ao estágio de 

crescimento da empresa como um todo, incluindo os seus diversos sistemas 

organizacionais e objetivos de negócio. 

No caso das MPEs de software que estejam no estágio 1 talvez não seja 

estratégico focar seus investimentos em MPS nos níveis de maturidade visto que os 

custos para a realização das ações de melhoria seriam bastante altos (com relação ao 

fluxo de caixa da MPE) e o retorno deste investimento alcançado em longo prazo. Além 

disso, neste estágio não há garantia que o tamanho do seu mercado permitirá retomar os 

recursos destinados. Com relação aos seus projetos a empresa talvez não tenha condição 

de saber o que acontecerá ao final de cada projeto. Desta forma, empresas nesta 

classificação devem focar em práticas de processos específicos (por exemplo, adotar 

algumas práticas de gerência de projetos para apoiar os projetos) e em níveis de 

capacidade iniciais uma vez que podem ainda não ter o tamanho suficiente para 

absorver uma estrutura de processos necessária. Ou ainda, uma organização neste 

estágio tem o enfoque maior em encontrar clientes e lançar produtos com o objetivo de 

                                                 

 

 

 
19

 A ferramenta de avaliação encontra-se disponível em www.adizes.com/lifecycle_assessment_form.html 
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se tornar um negócio viável. Desta forma, o principal enfoque seria alcançar processos 

tais como o de Proposta do Fornecedor e o de Construção de Software, sugeridos pela 

ISO/IEC 15504-5 (ANACLETO et al., 2005).  

Da mesma forma MPEs de software que estejam no estágio 2 possuem 

experiências de sucesso nos seus projetos de desenvolvimento suficientes para 

institucionalizar na organização uma metodologia e uma cultura interna suficiente para 

ações focadas em processos mais completos e em níveis de capacidades mais avançadas 

que podem cobrir práticas de gestão. Já podem ter processos de controle das versões do 

software, dos erros resolvidos e dos documentos produzidos. Existe a presença de 

recursos humanos mais especializados para o gerenciamento e desenvolvimento do 

software, porém ainda não existem problemas relacionados com compromissos que 

surgem durante os projetos. Porém, as organizações que estejam neste estágio ainda 

podem ter problemas caso busquem níveis de maturidade. 

No estágio 3 a MPE já possui um produto que é desenvolvido por meio de um 

processo de desenvolvimento formal e padrão. A organização já tem experiência de 

adequação de processos, já implementados no estágio anterior e a institucionalização de 

outros processos será menos impactante. Neste momento a organização já consegue 

obter indicadores com relação a custos, tempo e recursos necessários que podem ser 

utilizados para tirar conclusões mais precisas. As práticas relacionadas com a qualidade 

do processo e produto são utilizadas para garantir o cumprimento de processos e 

padrões. As organizações que estejam mais organizadas neste estágio podem inclusive 

objetivar o nível 2 de maturidade do CMMI-DEV e mesmo assim garantir retorno do 

investimento. 

A MPE que se encontra no estágio 4 já deve ter alcançado os processos do nível 

2 de maturidade do CMMI-DEV, por exemplo, e já conta com processos padrões e 

utilizados em todos os projetos. Existe uma estruturação das áreas de toda a 

organização. Neste estágio a organização possui um número de clientes suficientes para 

gerar boa margem de lucro e prestígio, mas precisa buscar projetos ainda maiores para 

continuar o seu crescimento o que demandará maior esforço da sua equipe comercial. 

Nesta etapa a organização deverá iniciar ações de melhoria nos processos relacionados 

com a definição de processos organizacionais para garantir uma institucionalização 
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completa dos processos existentes. Para qualificar os métodos utilizados a organização 

pode começar ações voltadas para ajustes nos seus processos de engenharia de software.   

Por fim, uma MPE no nível 5 já alcançou novos projetos e novos mercados. Os 

produtos desenvolvidos são utilizados por diversos mercados consumidores e a maior 

preocupação é buscar a inovação para diferenciar-se dos concorrentes. Para garantir esta 

inovação a organização começa a investir mais na capacitação da equipe para garantir a 

permanência destas pessoas. Neste momento, os demais processos do nível 3 do CMMI-

DEV, por exemplo, devem ser colocados em prática e alinhados com os objetivos do 

negócio. Após estes ajustes nos processos uma organização neste estágio poderá estar 

apta para uma avaliação oficial.  

Disciplina de Valor 

A disciplina de valor, como apresentado na Seção 2.6, refere-se às maneiras 

desejáveis pelas quais as empresas podem combinar modelos operacionais e 

proposições de valor para serem as melhores em seus mercados (TREACY e 

WIERSEMA, 1995). A disciplina de valor está relacionada com a compreensão do 

enfoque da estratégia organizacional. Para serem bem sucedidas nos seus mercados de 

atuação as empresas precisam estar focadas em somente uma das seguintes disciplinas 

de valor: excelência operacional, liderança de produto ou intimidade com o cliente 

(TREACY e WIERSEMA, 1995). A decisão de focar em uma única disciplina é 

baseada no fato que cada disciplina define um tipo de organização e cultura. Desta 

forma, seria problemático uma organização focar em mais de uma disciplina. 

Entretanto, estar focado em uma disciplina não significa ausência de características das 

demais. Cada disciplina demanda um modelo operacional específico (processos, 

estrutura do negócio, sistema de gerenciamento e cultura). 

A excelência operacional combina qualidade, preço e facilidade de compra 

incomparável. Ou seja, uma empresa com produção eficiente; produtos desenhados para 

eficiência em custos; processos com operações padronizadas, simplificadas, planejadas 

e controladas centralmente. A liderança em produto representa a busca contínua pelo 

melhor produto, não um melhor produto ocasional, trazendo produtos que ofereçam 

benefícios reais em desempenho ou percepção da experiência. A intimidade com o 

cliente “foca em entregar não o que o mercado quer, mas o que grupos específicos de 
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clientes querem” (TREACY e WIERSEMA, 1995). É a busca da solução total com 

serviços únicos e superiores e de relações de longo prazo que permitam conquistar a 

fidelidade dos clientes por auxiliá-los a extrair o máximo dos produtos. 

A utilização das disciplinas de valor neste trabalho tem por propósito classificar 

a organização através de uma das três disciplinas. Para realizar esta classificação, os 

componentes abordados por cada disciplina: preço, tempo, atendimento diferenciado e 

qualidade são analisados. Cada um destes componentes impacta em diferentes grupos de 

clientes de maneira específica, ou seja, naqueles atributos em que o grupo apresenta 

maior sensibilidade. Ao categorizar a organização sob um destas perspectivas é possível 

saber o principal objetivo da organização com relação ao relacionamento com os seus 

clientes. 

A escolha por uma disciplina de valor pode direcionar a seleção de processos 

específicos para o PCP da organização. Ou seja, uma organização focada na excelência 

operacional (está enfatizando o custo dos seus projetos) os processos definidos no PCP 

orientarão para a melhoria orientada para os níveis mais altos de maturidade. Esta 

disciplina é aplicada por organizações que competem em mercados nos quais a relação 

qualidade/preço é a maior determinante da competitividade de produtos ou serviços. A 

lucratividade da organização é função direta da margem por produto e da escala de 

produção. Na área de desenvolvimento, uma organização que escolher esta disciplina 

busca, prioritariamente, inovações incrementais em produtos e serviços. Do ponto de 

vista da competitividade da empresa mudanças em processos podem ter impacto tão 

grande ou maior que inovações em produtos ou serviços. Nesta disciplina a relação com 

os clientes, dado o grande volume, é geralmente impessoal em virtude da necessidade 

de controlar a diversidade para não prejudicar a eficiência (TREACY e WIERSEMA, 

1995). Organizações que escolhem esta disciplina também buscam MPS voltadas para 

os níveis da maturidade. 

Já uma organização com foco na intimidade com o cliente, que propõem uma 

abordagem com atenção maior ao cliente e menor ao produto, possivelmente terá no 

PCP processos dos níveis 2 e 3 do modelo de referência. Organizações que adotam esta 

disciplina são voltadas para as necessidades de clientes específicos e procuram se 

especializar no desenvolvimento de produtos ou serviços que atendam as demandas 

atuais e futuras dos seus clientes (TREACY e WIERSEMA, 1995). Para alcançar este 
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objetivo estas organizações priorizam o desenvolvimento do conhecimento sobre cada 

cliente e seu negócio. Este forte relacionamento com o cliente gerado através das áreas 

de vendas e/ou marketing permite que estas sejam fornecedoras de requisitos para os 

esforços de pesquisa e desenvolvimento do produto ou serviço seja de forma pró-ativa. 

Estas organizações precisam dar respostas e serem flexíveis às necessidades dos clientes 

e não necessariamente atender a padrões de mercado. A estrutura, nesta disciplina, tem 

que ser ágil e não necessariamente enxuta (TREACY e WIERSEMA, 1995). 

Uma organização que compete com a disciplina de liderança em produto está 

continuamente investindo para criar conceitos de produtos ou serviços radicalmente 

inovadores para o seu mercado. Para esta disciplina a função mais crítica é possuir 

processos que auxiliem a pesquisa (os produtos evoluem da pesquisa para a produção), 

desenvolvimento e engenharia do produto ou serviço. A lucratividade destas 

organizações está relacionada com o período de monopólio de mercado que o seu 

produto ou serviço inovador proporciona. Para garantir o maior período possível estas 

organizações têm processos que são constantemente ajustados e alinhados com a rápida 

concepção de novos produtos ou serviços. As áreas de vendas e marketing nesta 

situação precisam “negociar” o lançamento de novos produtos no mercado com clientes 

potenciais antes que investimentos maciços sejam realizados, para tanto é preciso 

identificar clientes mais propensos à inovação (TREACY e WIERSEMA, 1995).  

Para identificar a disciplina de valor da organização podem ser utilizadas 

questões direcionadas aos executivos da organização com o propósito de identificar na 

organização: o foco em inovação; a política de preços; o relacionamento com o cliente; 

a busca por novas fronteiras no produto; o reconhecimento da qualidade do produto pelo 

cliente; o tipo de produto entregue ao cliente; e o foco em clientes específicos. Estas 

informações podem direcionar a seleção da disciplina de valor prioritária da 

organização. 

Nesta pesquisa, a técnica utilizada na identificação da disciplina de valor é 

descrita no Apêndice C, e está baseada em um conjunto de mapas estratégicos definido 

em Kaplan e Norton (2004) para a análise das disciplinas de valor. Desta forma, as 

questões que compõem o questionário desta técnica (Apêndice C) foram obtidas de 

mapas estratégicos que continham uma análise de cada uma das disciplinas de valor 

(KAPLAN e NORTON, 2004). Esta escolha foi fundamentada no fato de que os mapas 
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estratégicos utilizados no questionário para a avaliação da disciplina de valor foram 

obtidos através de um trabalho consolidado desenvolvido por Kaplan e Norton (2004). 

Entretanto, o método PCP-DEF não está restrito ao uso desta técnica específica, poderia 

ser aplicada qualquer outra técnica que permita identificar a disciplina de valor da 

organização como, por exemplo, a definida em Santos (2004). 

Modelo de Negócio 

A definição de modelo de negócio é uma área consolidada, conforme 

apresentado na Seção 2.8. Quando uma organização possui um modelo de negócio bem 

formulado e adequado ao mercado, ela tipicamente aumenta sua competitividade 

(AFUAH e TUCCI, 2001).  

O conceito de modelo de negócio neste trabalho foi adotado em virtude de 

descrever a lógica de um “sistema de negócios” responsável para produzir valor e que 

está por traz dos processos (PETRONIC et al., 2001). Além disso, a escolha desta 

variável deve-se, também, ao fato de que o modelo de negócio expressa uma visão 

estratégica do negócio, sendo este um ponto relevante quando se inicia uma iniciativa 

para MPS (RAJALA et al., 2003; SALVIANO, 2006). 

Um modelo de negócio fornece uma base para a implementação dos processos 

de negócio de uma organização. Desta forma, a definição ou escolha do modelo de 

negócio pode influenciar a seleção dos processos principais e de apoio que serão alvo de 

um projeto para MPS e que desta forma devem estar presentes em uma ação de 

melhoria. Esta estreita relação entre modelo de negócio e a visão de processos pode ser 

constatada na Seção 2.8, todas as definições, geralmente, enfatizam a “natureza 

procedimental” de um modelo de negócio (RAJALA et al., 2003). 

No nível operacional, a implementação do modelo de negócio é visualizada 

através da definição dos processos de negócio. Processo de negócio é um conjunto de 

atividades estruturadas destinadas a resultar em um produto específico para um 

determinado cliente ou mercado (MAC KNIGHT, 2004). Dentre os diversos processos 

de negócio de uma MPE de software estão os processos de desenvolvimento e 

manutenção.  
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Cada modelo de negócio é constituído de características organizacionais que 

direcionam a definição dos processos principais e de apoio necessários para a sua 

operação. Neste contexto, os processos de software presentes em cada modelo de 

negócio, podem direcionar a indicação de um PCP específico. Assim, um modelo de 

negócio para software embarcado indicará um perfil de capacidade diferente de outro 

para software customizável para o cliente.  Os modelos de negócio listados no Quadro 

24 serão considerados para a realização deste trabalho. Esta lista foi obtida conforme 

critérios descritos na Seção 2.8.1. 

Quadro 24. Modelos de negócio utilizados 

Modelo de Negócio Características observáveis deste negócio 

Mudanças ou 

customizações específicas 

(Projetizado) 

 Seu principal objetivo é desenvolver softwares específicos 

para clientes. O software pode sofrer posteriormente um 

processo de manutenção, porém é tratado como um novo 

projeto e/ou produto (ver Seção 2.8.1). 

Software embarcado 

O principal objetivo é desenvolver software que estão 

embarcados em outros produtos de clientes. O software 

desenvolvido pode sofrer manutenções (ver Seção 2.8.1).  

Centralizado no núcleo do 

sistema 

Modified-off-the-shelf 

(MOTS) 

O negócio principal é fornecer um software principal que 

pode ser ajustado conforme as necessidades dos clientes. O 

software principal e as customizações dos clientes sofrem 

manutenções (ver Seção 2.8.1). 

Produto de Software 

padronizado Commercial -

off-the-shelf (COTS) 

O objetivo é fornecer um software específico para um 

determinado segmento comercial. O software não pode ser 

customizado para o cliente e somente sofre manutenção 

evolutiva (ver Seção 2.8.1). 

Provedor de Aplicações 

Alojadas 

SaaS (Software as a 

Service) 

 

Application Service 

Provider (ASP) 

Neste negócio o principal objetivo é fornecer um software 

específico que pode ser customizado para o cliente, porém 

não pode ser instalado no cliente. O software principal e as 

customizações dos clientes sofrem manutenções (ver Seção 

2.8.1). 

Serviços de consultoria 

O objetivo deste negócio é fornecer serviços 

especializados para outros modelos de negócio. Uma 

empresa que realiza apenas o processo de implantação de 

um software é um exemplo deste negócio (ver Seção 

2.8.1). 

Desenvolvimento de 

Requisitos 

Este negócio é contratado por outras organizações para 

realizar apenas o processo de levantamento e análise dos 

requisitos de um projeto de software (ver Seção 2.8.1).   

Testes 

Este negócio é contratado por outras organizações para 

realizar apenas o processo de teste de um software (ver 

Seção 2.8.1).   



135 

135 

 

Integração de Sistema 

A organização é contratada somente para uma integração 

em um ou mais softwares em um ambiente específico (ver 

Seção 2.8.1). 

 

Para permitir uma maior especialização de cada um dos modelos de negócios 

descritos no Quadro 24 estes itens foram subdivididos em subníveis do mapa mental 

desenvolvido no trabalho (Apêndice J). Esta subdivisão dos modelos de negócio foi 

obtida através da experiência do pesquisador em empresas de software e foi revisada 

pelos pesquisadores do LQPS/Univali. Durante a elaboração deste trabalho não foi 

encontrado nenhum trabalho ou pesquisa, nacional ou internacional, que tenha realizado 

um detalhamento dos modelos de negócio neste grau de subníveis. 

Os processos da organização devem ser orientados para proporcionar valor para 

os produtos e desta forma oferecer um resultado ao cliente. Deve existir um alinhamento 

entre as definições do conjunto de visões que representam os aspectos específicos do 

negócio (o modelo de negócio) e a sequência de atividades que compõem o conjunto de 

processos.   

Durante a definição de perfis de processos, um modelo de negócio pode fornecer 

subsídios que direcionem para uma análise da estrutura da organização. Ao analisar esta 

estrutura é possível determinar quais processos são fundamentais para alcançar o 

produto desejado e também os demais processos que apoiam. No caso do PCP-DEF é 

definido um conjunto pré-estabelecido de modelos de negócio conhecidos nas MPEs de 

software, estes modelos formam a base inicial para encontrar o modelo que melhor se 

assemelha a organização avaliada.  

Porém, no caso específico das MPEs, algumas vezes, não existe uma noção clara 

do tipo de modelo adotado. Desta forma, para selecionar um modelo de negócio podem 

ser aplicados questionários dirigidos que listem os modelos citados no Quadro 24 

permitindo uma seleção inicial daqueles mais prováveis. Técnicas deste tipo são 

utilizadas, por exemplo, pelo método MARES (ANACLETO et al., 2005) para definir o 

modelo de negócio, conforme descrito no Quadro 24. Posteriormente durante uma 

entrevista com representantes da organização pode-se ajustar a escolha.  

4.1.2 Mapear práticas do CMMI-DEV com relação às variáveis 
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Na etapa 2 foi realizado um mapeamento das práticas das áreas de processos do 

CMMI-DEV de acordo com as características definidas na etapa anterior, ou seja, 

estágio de crescimento, disciplina de valor e modelo de negócio. Embora o escopo deste 

trabalho tenha sido mapear apenas as áreas de processo do CMMI-DEV, alguns perfis 

foram definidos utilizando processos da norma ISO/IEC 15504-5, porém estes perfis 

não foram utilizados durante a avaliação nas organizações (Capítulo 5). 

Este mapeamento foi elaborado considerando as fundamentações descritas na 

pesquisa da literatura relacionada. Para tanto foram localizadas diversas obras que 

tratavam de mapeamentos de processos para organizações. Neste material foi 

encontradas sugestões de processos que foram definidos para cada tipo de organização 

analisada, conforme suas características de modelo de negócio (coluna fundamentação 

do Quadro 25). 

O conjunto de mapeamentos de processos, que foram estabelecidos conforme o 

modelo de negócio, subsidiaram os PCPs definidos mapa mental (Apêndice J) e 

apresentados parcialmente no Quadro 25. Os PCPs produzidos ainda foram 

classificados conforme a sua caracterização com relação ao estágio de crescimento da 

organização e a disciplina de valor da organização. Para obter estas informações foram 

analisados os dados de cada organização constante no relatório de avaliação do PCP ou 

em informações obtidas na respectiva pesquisa. Para realizar a classificação destes 

PCPs, conforme o estágio e tipo de disciplina, foram seguidos os seguintes critérios: 

 Grau de Importância 0: O processo não aplicável ou desnecessário. 

 Grau de Importância 1: O processo é imprescindível ou muito importante 

para o estágio e disciplina. 

 Grau de Importância 2: O processo é importante para o estágio e disciplina. 

 Grau de Importância 3: O processo que pode ter alguma utilidade ou 

aplicabilidade para o estágio e disciplina. 

Além desta análise da pesquisa da literatura relacionada, foram consultados 12 

PCPs, de organizações de SC, descritos em relatórios de avaliação de processos que 

foram produzidos pela equipe de pesquisadores do LQPS/Univali, através de projetos de 

pesquisa anteriores. E também foram utilizados para este mapeamento outros 14 PCPs 
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definidos para MPEs dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul que foram 

atendidas, de forma individualizada, por meio de atividades de consultoria em avaliação 

de processos realizadas pelo pesquisador no período de 2006 a 2008. 

Embora o processo de mapeamento dos perfis primariamente tenha sido 

subsidiado através informações originadas em referências de outras pesquisas e em 

relatórios de avaliação de processos já executados em organizações, diversas decisões, 

durante a composição de cada PCP, também foram obtidas levando como base o 

conhecimento e experiência em avaliação de processos do pesquisador e da equipe do 

LQPS/Univali.  

O Quadro 25 representa uma visão resumida de alguns perfis de capacidade 

mapeados no mapa mental desenvolvido no trabalho (Apêndice J). Neste quadro foi 

dado maior ênfase para alguns dos perfis que foram avaliados no Capítulo 5, porém no 

mapa mental podem ser encontrados outros perfis de capacidade mapeados e que não 

foram aplicados em virtude de não estarem classificados nas características das 

empresas avaliadas. Outro propósito deste quadro é apresentar o referencial teórico 

utilizado para a definição dos PCP mapeados e que foram avaliados. Assim, na coluna 

de fundamentação encontram-se listadas todas as referências consultadas para apoiar a 

definição de cada perfil. 
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Quadro 25. Relação de alguns PCPs mapeados 

Estágio Disciplina de Valor Modelo de Negócio Nível de 

Capacidade 

Processos propostos Fundamentação 

2 

Excelência 

Operacional 

 

Projeto-> Sem 

Manutenção-> 

Software Completo 

1 

Elicitação (THIRY et al., 2006), (OKTABA e PIATTINI, 

2008), (PINO et al., 2007b), (COMPETISOFT, 

2006), (THIRY et al., 2008), (ANACLETO et al., 

2004), (ANACLETO e WANGENHEIM, 2005) 

Negociação 

Designer 

Implementação 

Integração 

Testes 

Implantação 

Entrega 

Suporte (Garantia) 

2 

Gerência de Projetos 

Gerência de Configuração 

Gerência de Requisitos 

 

3 
Excelência 

Operacional 

Projeto->Sem 

Manutenção-> 

Software Completo 

1 Treinamento Organizacional (THIRY et al., 2006), (OKTABA e PIATTINI, 

2008), (PINO et al., 2007b), (COMPETISOFT, 

2006), (THIRY et al., 2008), (ANACLETO et al., 

2004), (ANACLETO e WANGENHEIM, 2005) 

2 

Gerência de Configuração 

Garantia da Qualidade 

Desenvolvimento de Requisitos 

Definição do Processo 

Organizacional 

Foco no Processo Organizacional 

Verificação 

Validação 

Integração do Produto 
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4 

Excelência 

Operacional 

 

 

 

Projeto ->Sem 

Manutenção-> 

Software Completo 

1 

Elicitação (THIRY et al., 2006), (OKTABA e PIATTINI, 

2008), (PINO et al., 2007b), (COMPETISOFT, 

2006), (THIRY et al., 2008), (ANACLETO et al., 

2004), (ANACLETO e WANGENHEIM, 2005) 

Negociação 

Designer 

Implementação 

Integração 

Testes 

Implantação 

Entrega 

Suporte (Garantia) 

2 

Gerência de Requisitos 

Gerência de Projetos 

Gerência de Configuração 

Garantia da Qualidade 

Medição 

Aquisição 

4 
Intimidade 

com o cliente 

Projeto->MOST-> 

Software específico 

1 

Gerência de Configuração (THIRY et al., 2006), (OKTABA e PIATTINI, 

2008), (PINO et al., 2007b), (COMPETISOFT, 

2006), (THIRY et al., 2008), (ANACLETO et al., 

2004), (ANACLETO e WANGENHEIM, 2005) 

Treinamento Organizacional 

Garantia da Qualidade 

Integração do Produto 

2 

Planejamento do Projeto 

Monitoramento e Controle do Projeto 

Verificação 

Validação 

Gerência de Requisitos 

Solução Técnica 

3 
Desenvolvimento de Requisitos 

Definição do Processo Organizacional 



140 

140 

 

1 

Intimidade 

com o 

Cliente 

Projeto -> Sem 

Manutenção -> 

Software Completo 

1 

Monitoramento e Controle de 

Projeto 

(THIRY et al., 2006), (OKTABA e PIATTINI, 

2008), (PINO et al., 2007b), (COMPETISOFT, 

2006), (THIRY et al., 2008), (ANACLETO et al., 

2004), (ANACLETO e WANGENHEIM, 2005) 
Garantia da Qualidade 

2 
Planejamento de Projeto 

Gerência de Requisitos 

1 

Intimidade 

com o 

Cliente 

Projeto->MOST-> 

Software específico 

1 Garantia da Qualidade (THIRY et al., 2006), (OKTABA e PIATTINI, 

2008), (PINO et al., 2007b), (COMPETISOFT, 

2006), (THIRY et al., 2008), (ANACLETO et al., 

2004), (ANACLETO e WANGENHEIM, 2005) 2 

Planejamento do Projeto 

Monitoramento e Controle do 

Projeto 

Gerência de Requisitos 

2 
Intimidade 

com o 

Cliente 

Projeto->MOST-> 

Melhoria do 

Produto 

 

1 

 

Gerência de Configuração  (THIRY et al., 2006), (OKTABA e PIATTINI, 

2008), (PINO et al., 2007b), (COMPETISOFT, 

2006), (THIRY et al., 2008), (ANACLETO et al., 

2004), (ANACLETO e WANGENHEIM, 2005) 

Garantia da Qualidade 

Treinamento Organizacional 

 

2 

 

 

Planejamento do Projeto 

Monitoramento e Controle do 

Projeto 

Gerência de Requisitos 

Solução Técnica 

4 
Liderança de 

Produto 

Projeto ->MOST-> 

Melhoria do 

Produto 

2 

Gerência de Configuração (THIRY et al., 2006), (OKTABA e PIATTINI, 

2008), (PINO et al., 2007b), (COMPETISOFT, 

2006), (THIRY et al., 2008), (ANACLETO et al., 

2004), (ANACLETO e WANGENHEIM, 2005) 

Treinamento Organizacional 

Garantia da Qualidade 

3 

Planejamento do Projeto 

Monitoramento e Controle do Projeto 

Gerência de Requisitos 

Medição e Análise 

Definição do Processo Organizacional 

Validação 
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4.1.3 Definir o método PCP-DEF 

Na etapa 3, foi desenvolvido o conjunto de atividades e artefatos do método PCP-DEF, 

porém o detalhamento somente será apresentado na Seção 4.3. Nesta seção o propósito principal 

será apresentar a fundamentação de procedimentos que foram utilizados para definir o detalhamento 

do PCP-DEF.  

O desenvolvimento, das atividades e artefatos do PCP-DEF, foi realizado utilizando-se 

informações coletadas nas pesquisas apresentadas no Capítulo 3 e nas experiências práticas do 

pesquisador e da equipe
20

 do LQPS/Univali. Esta etapa foi realizada aplicando 2 procedimentos: 

análise de técnicas existentes e desenvolvimento das atividades responsáveis pelo método. 

Para definir as etapas e atividades do PCP-DEF foi realizada inicialmente uma análise na 

documentação das abordagens para MPS, citadas no Capítulo 3, selecionando os diversos 

procedimentos e modelos de artefatos de apoio desenvolvidos para auxiliar na definição de perfis. 

Alguns procedimentos e artefatos foram avaliados parcialmente em virtude de pouca informação 

encontradas na literatura. 

Embora não exista ainda um material oficial sobre a nova norma ISO/IEC 29110 (LAPORT 

et al., 2008), foram coletados artigos publicados por integrantes do grupo de trabalho 24 da 

ISO/IEC JTC1 SC7 que desenvolve um conjunto de perfis para ciclos de vida de desenvolvimento 

de software em MPEs (LAPORTE et al., 2008). Foram analisados diversos modelos de documentos 

que definem “pacotes relacionados com desenvolvimento” contendo uma descrição de processo, 

referências a padrões, guias e modelos. Exemplos destes pacotes são: gerenciamento de requisitos e 

análise, controle de versões, gerenciamento de mudanças e testes (LAPORTE et al., 2008). Estes 

documentos e informações, mesmo parciais, subsidiaram algumas decisões técnicas referentes ao 

método. 

Na segunda atividade desta etapa, as técnicas, procedimentos e artefatos selecionados foram 

avaliados com relação a sua possível contribuição, parcial ou total, para o PCP-DEF. A avaliação e 

                                                 

 

 

 
20

 O termo “equipe” será utilizado para designar o grupo de pesquisadores da área de avaliação de processos do 

LQPS/Univali.  
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posterior adequação no método foram realizadas utilizando a experiência em avaliação de processo 

do pesquisador e da equipe do LQPS/Univali. As características parciais foram aplicadas nas 

atividades ou nos artefatos desenvolvidos na primeira versão do PCP-DEF. O Quadro 26 apresenta 

um mapeamento das características que foram selecionadas e analisadas e posteriormente foram 

utilizadas para a construção do método. 

Quadro 26. Mapeamento das características analisadas nas abordagens 

Abordagem Atividade ou técnica Forma de utilização 

PRO2PI - Identificar fatores de negócio 

- Escolher perfil de capacidade 

- Apresentar e revisar perfil 

- Etapas ou fundamentos propostos pela 

abordagem foram utilizadas. 

- Atividade de registrar o resultado do 

perfil. 

COMPETISOFT - Estratégia de implantação 

- perfis predefinidos 

- Estratégia para seleção e 

priorização dos processos 

- Etapas ou fundamentos propostos pela  

abordagem foram utilizadas. 

- Sugestão de perfis de processos para 

compor os PCPs do método. 

MARES - Modelo contexto-processo 

- Modelo processo-risco 

- Contextualização da empresa 

- Etapas ou fundamentos propostos pela 

abordagem foram utilizadas. 

- Questões para obter informações das 

organizações 

CMMI in Small 

Settings Toolkit 

- Exemplo de utilização do 

CMMI-DEV contínuo 

- Técnica para selecionar áreas de 

processo 

- Etapas ou fundamentos propostos pela 

abordagem foram utilizadas. 

 

PRISMS - Define os objetivos de negócio 

- Seleção de processos 

- Seminários 

- Etapas ou fundamentos propostos pela 

abordagem foram utilizadas. 

 

FAME - Geração de perfis - Etapas ou fundamentos propostos pela 

abordagem foram utilizadas. 

SPI-KM - Diagnóstico 

- Definição do processo padrão 

- Etapas ou fundamentos propostos pela 

abordagem foram utilizadas. 

RAPID - Perfil de processo - Sugestão de perfil de processos para 

compor os PCPs do método. 

QFD para SPC - Matriz da qualidade - Etapas ou fundamentos propostos pela 

abordagem foram utilizadas. 

SPM - Matriz da qualidade - Etapas ou fundamentos propostos pela 

abordagem foram utilizadas. 

Após definido o conjunto de atividades do método, o próximo passo foi selecionar uma 

técnica que possibilitasse uma análise das variáveis e que permitisse visualizar as diversas decisões 

relacionadas com a definição de um PCP. Uma vez que a quantidade de informações que cerca a 

utilização das três variáveis e dos perfis de processo é intensivo, buscou-se uma forma de 
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agrupamento destas ideias, ou seja, classificá-las para facilitar a localização e uso. Dentre os 

conceitos mencionados na Seção 2.9 adotou-se o mapa mental para realizar esta tarefa. 

Embora existam outros conceitos que permitem a análise das variáveis e proporcionam 

alcançar perfis de capacidade de processo a opção pelo mapa mental deve-se ao fato desta técnica 

permitir a manipulação da informação em grupos de informações classificadas. Esta característica 

do mapa mental proporcionou a redução de artefatos necessários para realizar a análise das 

informações e permitiu que as informações catalogadas para cada uma das variáveis e dos PCPs 

pudessem ser manipuladas facilmente pelo usuário do método através dos níveis hierárquicos. 

A classificação é um processo de extração de informações utilizado pelo mapa mental. As 

técnicas de classificar informações consistem basicamente, em separá-las colocando-as em grupos 

previamente definidos. Ao se agrupar as informações em características similares (classificação), se 

utiliza o critério baseado na redundância destas informações. Ao se agrupar as informações, se 

reduz a entropia. Em sistemas altamente entrópicos, cada informação é única, mas ao serem 

agrupados, por sua redundância inerente ao tipo de informação que se deseja obter, diminui-se a 

entropia e o número de informações, e consequentemente, reduz-se a incerteza. 

Um mapa mental é formado de níveis que são ligados entre si por linhas. Existe um tópico 

central (nível inicial), que possui subníveis conectados. Por sua vez estes podem ter seus próprios 

subníveis que resultam em uma organização hierárquica ou em árvore. Os níveis formam graus 

crescentes de detalhamento e especificidade, assim o nível inicial é mais genérico e os subníveis são 

mais específicos (BUZAN, 2005).  

A partir de um mapa mental, pode-se tratar um conjunto não ordenado de elementos de 

forma agrupada, permitindo que cada grupo possa ser tratado em separado sem perder a visão de 

suas inter-relações com o restante. Ao nivelar uma classificação, os níveis que a compõe formam os 

caminhos que podem ser percorridos em qualquer sentido, de modo semelhante a um mapa. 

As informações que compõem as variáveis escolhidas geraram um razoável conjunto de 

tipos e subtipos. Principalmente o modelo de negócio que pode ramificar-se em diversos segmentos 

de negócio conforme as características definidas pelas organizações. Em virtude desta característica 

de níveis, os estágios de crescimento, disciplinas de valor e modelos de negócio puderam ser 

organizados em tópicos relacionados fornecendo uma visualização das informações e uma 



144 

144 

 

ordenação em subníveis que pudessem ser acessados conforme cada tipo de organização. O mapa 

mental desenvolvido para utilização pelo PCP-DEF é apresentado no Apêndice J. Nesta versão 

estão expandidos apenas alguns subníveis em virtude do espaço disponível no documento.  

Para usar o mapa mental o fluxo de movimentação é da esquerda para a direita. O nível 

inicial deste mapa mental é o próprio método. O exemplo apresentado no Apêndice J ilustra apenas 

uma situação de utilização do PCP-DEF, onde é apresentado um conjunto de níveis para um 

determinado modelo de negócio. Em outras situações os números de subníveis necessários para 

alcançar um PCP podem ser maiores ou menores que o descrito neste exemplo. 

Neste contexto, o Apêndice J ilustra um PCP sugerido pelo método. O PCP-DEF inicia com 

o subnível 1 onde apresentam os estágios de crescimento que foram definidos. Após a seleção de 

um estágio, no próximo subnível 2 serão apresentadas as 3 disciplinas de valor. Ao selecionar uma 

das disciplinas parte-se para o subnível 3 onde é necessário selecionar a área de atuação em que a 

organização desenvolve seu modelo de negócio. A partir dos próximos subníveis é necessário 

selecionar as situações relacionadas com as características do modelo de negócio da organização. 

Por fim, nos 2 subníveis finais é apresentado o PCP inicial sugerido pelo método.  

Este conjunto de decisões foi definido através das pesquisas que envolveram este trabalho. 

Inicialmente, através da pesquisa da literatura e da coleta de informações com especialistas em 

avaliação de processos, foram definidas as variáveis e a ordem de abordagem no mapa mental de 

cada uma das variáveis. Constatou-se, através da pesquisa realizada, que a primeira variável a ser 

avaliada era o estágio de crescimento em função do foco de conhecer informações mais abrangentes 

sobre a organização. O próximo conjunto de decisão envolveu a análise da variável que representa a 

disciplina de valor. Esta variável encontra-se neste nível por representar uma decisão mais 

estratégica da organização que afeta o modelo de negócio adotado. Por fim, segue a análise da 

variável modelo de negócio.  

Em um primeiro momento, as características relacionadas com o estágio de crescimento 

permitem direcionar decisões no mapa mental relacionadas com ambiente atual da organização. Em 

seguida é realizada a escolha da disciplina de valor que permite selecionar o principal foco 

estratégico com o seu cliente e por fim são apresentados os tipos de modelos de negócios que 

definem a forma como a organização desenvolve o seu produto. 
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A grande dificuldade na definição de um processo está em atender todas as particularidades 

e objetivos da organização. Desta forma, as características podem expressar necessidades 

específicas com relação aos processos. Para apoiar durante o processo de seleção das práticas 

relevantes para a organização, foi desenvolvida uma Matriz de Adequação de Práticas do Processo 

(Apêndice I) e um Guia para Adequações de Processos (Apêndice F) para orientar possíveis estes 

ajustes nos processos. 

A tarefa de definir um roteiro de orientações não é trivial, para tanto foram pesquisadas 

diversas técnicas utilizadas para a adaptação de processos. A maioria das técnicas de adequação ou 

adaptação encontradas geralmente estão relacionadas com os ajustes nos processos de software 

padrão da organização (GINSBERG, 1995; SCHULTZ et al., 2000; COELHO, 2003). Além das 

técnicas destacadas, para a construção o guia de adequação (Apêndice F) foi utilizada a proposta 

apresentada por THIRY et al. (2006). A Figura 24 apresenta uma ilustração de como são utilizados 

os 2 roteiros elaborados. 

 

Figura 24. Forma de utilização das matrizes e guia 

O Guia para Adequações orienta o avaliador fornecendo sugestões de possíveis situações 

onde o processo pode ser aplicado por meio de uma implementação alternativa daquela sugerida 

pelo modelo ou norma.  E a Matriz de Adequação tem por objetivo apresentar cada processo e suas 

respectivas práticas com as possíveis situações onde pode ocorrer remoção de uma prática. Estas 
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ferramentas são utilizadas para apoiar o avaliador durante a avaliação das práticas de cada processo. 

Esta análise é realizada na Matriz para Ajustes nas práticas (Apêndice H). As instruções de 

utilização são detalhadas em cada planilha por meio de anotações na própria ferramenta de 

planilhas, porém para fins ilustrativos da dissertação algumas destas instruções foram mencionadas 

no respectivo apêndice. 

O processo de ajustes das práticas ainda utiliza o Apêndice E para analisar as informações 

provenientes dos objetivos de negócio da organização e caracteriza-los de acordo com as 

perspectivas propostas por Kaplan e Norton (2004) na metodologia Balanced Scorecard (BSC)
21

, 

acrescentando-se ainda uma nova perspectiva da qualidade. Os objetivos de negócio da organização 

são identificados e classificados de acordo com a sua perspectiva. O resultado desta análise 

realizada no Apêndice E fornece subsídios para validar as possíveis práticas que poderão ser 

excluídas. 

4.1.4 Aplicar atividades e conceitos em empresas piloto 

As fundamentações e definições descritas na Seção anterior foram compiladas para a 

construção de em uma versão inicial do mapa mental e para a elaboração de um conjunto inicial de 

etapas e documentos de apoio à execução.  

Este conjunto de artefatos desenvolvidos e de atividades construídas para o PCP-DEF foram 

aplicadas em um grupo de 5 empresas de software localizadas em Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e Paraná. A aplicação não foi presencial e utilizou os relatórios de avaliação de processos 

existentes.  

Após a realização desta aplicação em empresas piloto, ainda foram utilizados documentos de 

avaliações de processo realizadas anteriormente pelos pesquisadores do LQPS/Univali em 12 

empresas de Santa Catarina e pelo pesquisador em 14 empresas do Paraná e em 3 empresas do Rio 

Grande do Sul.  

                                                 

 

 

 
21

 Maiores informações sobre a metodologia BSC e exemplos de aplicação pode ser obtidos em Kaplan e Norton 

(2004). 



147 

147 

 

Deste conjunto de avaliações (piloto e de avaliações já realizadas e documentadas), foram 

agregadas melhorias que permitiram a obtenção do mapa mental e do método proposto neste 

trabalho. O Quadro 27 apresenta um resumo das organizações que realizaram o teste piloto do PCP-

DEF. 

Quadro 27. Informações das empresas piloto 

Organização 1 2 3 4 5 

Porte Pequena Micro Micro Pequena Micro 

Fundação 1989 2003 2007 1989 2001 

Colaboradores 25 8 4 35 10 

Estado RS PR PR PR SC 

Principais clientes Empresas 

privadas 

Governos 

municipais 

Empresas 

privadas 

Empresas 

privadas 

Empresas 

privadas 

Empresas 

privadas 

Modelo de Negócio MOST Projetos Projetos MOST MOST e Projetos 

Estágio de 

Crescimento 
4 2 2 4 3 

Disciplina de Valor Intimidade 

Cliente 

Excelência 

Operacional 

Excelência 

Operacional 

Liderança 

Produto 

Intimidade 

Cliente 

Inicialmente foram gerados os perfis através do método proposto neste trabalho. A execução 

das atividades e documentos definidos para o PCP-DEF foi realizada, pelo pesquisador, em cada 

uma das organizações seguindo as características definidas no Quadro 27 que foram coletadas nos 

relatórios de avaliação. Cada uma das 5 organizações obteve um PCP inicial que foi ajustado 

seguindo as definições das características de cada organização para gerar os perfis finais 

apresentados nas colunas definidas na coluna “A” no Quadro 28.  

Em seguida foram selecionados os perfis utilizando uma abordagem para MPS. Estes perfis 

apresentados nas colunas “B” não foram obtidos durante esta aplicação piloto. Eles foram retirados 

dos relatórios de avaliação de processos que foram produzidos anteriormente para cada 

organização. Em virtude da utilização de informações previamente elaboradas somente foi possível 

aplicar a abordagem MARES para definir os PCPs apresentados nas colunas “B” do Quadro 28.  

O mapeamento construído na Seção 4.1.2 e utilizado, neste trabalho, para o PCP-DEF 

abrangeu apenas os processos (áreas de processos) relacionados com modelo CMMI-DEV. Desta 

forma, na realização desta avaliação piloto, foram selecionados para compor os PCPs, das colunas 
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“A” e “B”, somente as áreas de processo deste modelo. No Quadro 28 é apresentado, para cada 

organização, um par de perfis que foram obtidos durante a realização desta avaliação piloto. 

Quadro 28. PCPs gerados pelo PCP-DEF e pelo MARES nas organizações 

Organização 1 Organização 2 Organização 3 Organização 4 Organização 5 

Perfis Perfis Perfis Perfis Perfis 

A B A B A B A B A B 

PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP 

PMC PMC PMC PMC PMC PMC PMC PMC PMC PMC 

REQM REQM REQM REQM REQM REQM REQM REQM REQM REQM 

CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM 

PPQA PPQA PPQA PPQA PPQA DRE PPQA PPQA PPQA PPQA 

MA MA MA MA MA PPQA MA MA MA MA 

VAL VAL DRE DRE   VAL VAL DRE DRE 

DRE DRE OPD    DRE DRE VER VER 

PI OPD     OPD OPD VAL VAL 

OPD      TER TER TS TS 

TRE      TS  IPT IPT 

ATD      IIO  DFP  

Os processos mencionados nos perfis utilizaram a codificação padronizada na documentação 

pelo CMMI-DEV (SEI, 2006). A utilização das siglas tem por propósito permitir uma melhor 

visualização do quadro, porém a definição de cada sigla pode ser obtida no próprio documento do 

modelo ou na seção de abreviaturas e siglas presente neste trabalho.  

4.1.5 Avaliar os resultados 

Os resultados obtidos nesta avaliação piloto puderam demonstrar que os perfis gerados pelo 

PCP-DEF estão alinhados com os objetivos das organizações. Quando analisados o par de 

resultados apresentados no Quadro 28, para cada organização, é possível verificar a presença de 

diversos processos definidos em ambas as técnicas (através do MARES e do PCP-DEF). Desta 

situação pode-se verificar que os resultados gerados pelo PCP-DEF estão fornecendo processos que 

realmente são relevantes para as organizações visto que esta seleção é bem parecida com aquela 

obtida pela equipe de avaliadores utilizando o MARES.  

Cabe destacar que embora pareça que o PCP-DEF deveria apresentar processos diferentes da 

abordagem, o resultado esperado são realmente perfis muito parecidos. Como já mencionado o 

propósito deste trabalho é fornecer um método que permita agilizar a caracterização de uma 

organização e a seleção de um perfil de capacidade de processo. A seguir é realizada uma breve 

análise sobre cada PCP final proposto para as organizações participantes. 
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A organização 1 tem maior foco em manter um relacionamento de intimidade com o cliente, 

garantindo desta maneira que a maior parte das necessidades requeridas estejam presentes nos seus 

produtos utilizando-se para isso de um alto grau de customizações. Neste caso o PCP-DEF orienta 

para a inclusão de todos os processos do nível 2 de capacidade. Em virtude do estágio de 

crescimento mais elevado que foi selecionado para a organização os processos estão focados no 

objetivo principal do nível 2 de capacidade que é permitir o gerenciamento através de uma 

infraestrutura de suporte já existente. Desta forma, o monitoramento e avaliação do desempenho 

dos processos permitirá que a organização 1 possa garantir mais eficiência e qualidade nas entregas 

aos clientes e que possam estabelecer bases iniciais para a definição de padrões nos seus processos 

organizacionais. 

Na organização 2 o maior foco é desenvolver projetos únicos que possam atender 

completamente as necessidades requeridas pelos clientes. Estes projetos geralmente são de médio e 

grande porte. Neste caso, o PCP-DEF orientou a inclusão dos processos no nível 2 para permitir 

uma maior caracterização do modelo de negócio atual de projetos específicos. Os processos 

propostos estão diretamente alinhados com a disciplina de valor de excelência organizacional 

definida pela organização 2. O processo OPD no nível 3 foi sugerido em virtude do modelo de 

negócio estar focado em projetos e desta forma é importante que os processos da organização 

estejam preferencialmente definidos, mantidos e seguidos pro toda a equipe. Embora a organização 

esteja em um estágio de crescimento inicial, os processos propostos foram ajustados em virtude da 

maturidade da equipe detectada nas informações colidas no relatório de avaliação. 

A organização 3 tem como maior foco desenvolver projetos únicos para atender as 

necessidades dos clientes, os projetos geralmente são de pequeno e médio porte. Tipicamente 

envolvem desenvolvimento de parte de produtos do cliente (terceirização parcial). Neste caso, o 

PCP-DEF orientou para a seleção dos processos de REQM, PP e PMC no nível 1 em virtude do 

baixo grau de maturidade da organização. A análise do estágio de crescimento determinou um 

estágio muito inicial da organização 3, detectando assim que o principal foco, neste momento, é 

garantir a sobrevivência financeira em detrimento de processos estabelecidos. 

A organização 4 comercializa um produto único e conforme a análise da disciplina de valor 

tem como maior foco manter a liderança no produto que desenvolve, entregando para seus clientes 

soluções que atendam toda a organização. Neste caso, o PCP-DEF orienta para a inclusão de 

processos no nível 2 e para alguns processos o nível 3 principalmente aqueles que abrangem a 
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engenharia do produto. Esta organização já está em um estágio de crescimento mais elevado o que 

proporciona um maior esforço na definição de um perfil orientado para a solução de problemas 

relacionados com a disciplina de valor e modelo de negócio. O processo de MA não foi incluído no 

perfil B em virtude de que as práticas já são aplicadas através do planejamento estratégico. 

A organização 5 tem como foco principal um relacionamento de intimidade com o cliente 

fornecendo produtos com grande grau de customizações para atender as necessidades propostas 

durante a venda. No caso desta organização, o PCP-DEF orienta para a inclusão de processos no 

nível 2 e alguns processos no nível 3. No perfil definido pelo PCP-DEF foi acrescentado o processo 

de OPD. O objetivo deste processo é fornecer subsídios para estabelecer e manter um conjunto 

utilizável de ativos de processo da organização e de padrões de ambiente de trabalho. A justificativa 

para a inclusão do processo OPD, durante a definição do perfil no PCP-DEF, está relacionada as 

características do estágio de crescimento e disciplina de valor. O PCP-DEF sugere a adição 

parcialmente deste processo por meio de ajustes. O propósito desta inclusão é permitir que a 

organização, quando definir algumas práticas de OPD, possa manter os seus processos ajustados o 

seu negócio e desta forma permita elevar o seu estágio de crescimento e incremente o seu 

relacionamento com o cliente. 

4.1.6 Revisar e documentar o método 

Embora esta avaliação inicial tenha sido realizada utilizando informações obtidas em 

relatórios, ao analisar os resultados obtidos foi possível verificar que a metodologia desenvolvida 

para selecionar o PCP tem grande possibilidade de aplicação em conjunto com as abordagens 

mencionadas no Capítulo 3. Embora tenham sido detectados ajustes em algumas atividades e em 

guias do método não existem fatores que possam inviabilizar a sua adoção em conjunto com as 

abordagens.   

Durante a execução desta etapa foram coletadas observações do pesquisador com relação a 

utilização do método. Desta forma, no final da etapa, foram executados diversos ajustes na 

descrição do PCP-DEF para incorporar as lições apreendidas com a aplicação da versão inicial do 

mapa mental. Os principais ajustes foram: 

 Descrever com mais informações os passos do processo. 
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 Melhorar os níveis dos documentos de mapas mentais para permitir a seleção de um 

nível de capacidade automaticamente. 

 Os guias que apoiam a execução do método devem ser reescrito para deixar o texto mais 

claro. 

 Padronizar uma formatação para todos os instrumentos e guias. 

 Tornar o processo de geração do relatório do PCP mais rápido inclusive formatando um 

documento padrão. 

 Centralizar em um diretório os documentos eletrônicos necessários para o uso do 

método. 

Para apoiar na execução do processo foram desenvolvidos artefatos com o objetivo de 

orientar ou servir de apoio a tomadas de decisões. Estes artefatos são apresentados através de 

apêndices que são mencionados na Seção 4.3. 

A utilização de mapas mentais neste trabalho permitiu colocar todas as informações 

relevantes para a definição de um PCP em um mesmo campo visual. Esta disposição facilita o 

processo de análise, planejamento e tomada de decisões relacionada com a definição do PCP.    

4.1.7 Aplicar, avaliar e revisar o PCP-DEF em MPEs 

Embora, uma versão inicial do método tenha sido aplicada na etapa 3, o objetivo desta 

aplicação foi estabelecer subsídios para a definição do PCP-DEF. Entretanto, uma vez que o método 

tenha sido construído, foi necessário aplicar a sua versão final no contexto de 6 empresas de 

software para que seja possível avaliá-lo e verificar sua aplicabilidade (etapa 3). 

A partir dos resultados obtidos com a avaliação, os resultados foram analisados (etapa 4) e 

revisados (etapa 5). O detalhamento destas 3 etapas é apresentado no Capítulo 5. 

4.2 CONTEXTO DE UTILIZAÇÃO DO PCP-DEF 

O PCP-DEF foi definido com o propósito de servir como um “componente” adicional em 

abordagens para MPS, mas pode ser utilizado de modo independente. O resultado final do método é 

um PCP definido que pode ser servir de subsídio inicial e ainda receber ajustes realizados pela 
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abordagem para MPS, quando for o caso. A Figura 25 descreve esquematicamente as possíveis 

inter-relações entre as principais etapas e partes envolvidas na execução do método.  

 

Figura 25. O contexto de utilização do método 

Para a execução do método é necessário utilizar (1) as variáveis do estágio de crescimento, 

do modelo de negócio e da disciplina de valor da MPE obtidos pela abordagem para MPS. Com 

estas informações é executado (2) o processo definido para o método, onde as variáveis são 

utilizadas para obter a definição de um PCP final (3). 

O PCP que foi definido é então utilizado (4) integralmente ou ajustado por alguma técnica 

da abordagem para MPS e posteriormente é aplicado no projeto para MPS na organização 

analisada.   

4.3 DESCRIÇÃO DO PCP-DEF 

O método para a definição de perfil de capacidade de processos de software adotou uma 

definição de processo conforme descrito na Seção 1.3.2, etapa 4 para permitir sua aplicabilidade por 

qualquer abordagem de MPS, fornecendo uma sequencia de atividades para obter um PCP a partir 

das variáveis pré-estabelecidas. Ou seja, o PCP-DEF fornece um procedimento sistemático, 
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heurísticas para a realização de atividades, com passos bem definidos. Ressalta-se que, além da 

descrição das atividades e seus passos, são citados os respectivos produtos de trabalho. As sete 

atividades que compõem o PCP-DEF são apresentadas na Figura 26. 

Na descrição do PCP-DEF foram definidos os papéis responsáveis em cada atividade. Estes 

papéis descritos podem representar uma pessoa ou grupo. Ou seja, o papel Colaborador da 

organização pode ser assumindo por um único funcionário daquela organização ou por uma equipe. 

Da mesma forma, o papel Avaliador pode também representar uma equipe de avaliação. Este 

mesmo raciocínio deverá ser observado no detalhamento de todas as atividades do método. 

Figura 26. As etapas do PCP-DEF 

Inicialmente, o método realiza a seleção do estágio de crescimento e da disciplina de valor, 

conforme informações obtidas anteriormente; no segundo passo é identificado o tipo de atividade 

que a organização desenvolve; na terceira atividade é identificado o modelo de negócios; em 

seguida, na quarta etapa, é identificado o PCP inicial adequado a situação detectada; na quinta 

atividade define-se o nível de capacidade de cada processo integrante do perfil; as práticas de cada 

processo integrante do PCP são ajustadas na sexta atividade e na última etapa os processos 

selecionados e ajustados são descritos em um relatório. As próximas seções descrevem em detalhes 

cada uma das atividades citadas e apresentam a representação de processo. 

1. Selecionar as 
Caracerísticas Gerais

2. Identificar o Tipo 
de Atividade

3. Identificar o 
Modelo de Negócio

4. Identificar o Perfil 
Inicial

5. Ajustar os Níveis 
de Capacidade do 

Perfil

6. Ajustar as Práticas 
do Perfil

7. Elaborar o 
Relatório de PCP



154 

154 

 

4.3.1 Selecionar as características gerais 

Esta atividade tem como principal propósito selecionar, no mapa mental do PCP-DEF, as 

características gerais relacionadas com o estágio de crescimento e a disciplina de valor que foi 

detectado para a organização. 

Nesta atividade o usuário do PCP-DEF deverá inicialmente selecionar o primeiro subnível 

(SN 1) que representa o estágio de crescimento identificado para a organização avaliada. O próximo 

subnível (SN 2) está relacionado com a seleção da disciplina de valor. A Figura 27 mostra a parte 

do mapa mental relacionada com estas duas decisões.  

Caso a abordagem para MPS não possua uma técnica para definir o estágio de crescimento e 

disciplina de valor, o PCP-DEF sugere utilizar dois questionários de apoio (Apêndice C e Anexo 

A). 

 

Figura 27. Selecionar as características gerais 

O Quadro 29 apresenta o detalhamento da atividade “Selecionar características gerais”. 

Neste quadro são explicitadas as orientações para a execução da atividade. 

Quadro 29. Atividade Selecionar as características gerais 

Atividade Selecionar as características gerais 

Propósito 
O propósito desta atividade é permitir a seleção das características relacionadas 

com o estágio de crescimento e disciplina de valor. Estas informações 

SN 01 

SN 02 
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preferencialmente são coletadas anteriormente junto a organização. 

Resultados 
Os subníveis referentes ao estágio de crescimento e a disciplina de valor devem 

ter sido percorridos no mapa mental do PCP-DEF. 

Papéis 
 Avaliador de processos (executor) 

 Colaborador da organização (opcional) 

Passos 

1. Abrir o mapa mental do PCP-DEF  

2. Selecionar no subnível 1 o estágio de crescimento previamente definido.   

3. No subnível 2 do estágio identificado, selecionar a disciplina de valor previamente 

definida.  

Produtos de trabalho 

Entrada Saída 

Estágio de crescimento atual da 

organização avaliada. Se o estágio de 

crescimento não for conhecido, ver 

orientação 1. 

Mapa mental do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 2. 

Disciplina de valor atual da organização 

avaliada. Se a disciplina de valor não for 

conhecida, ver orientação 2. 

- 

 

Mapa mental do PCP-DEF instalado no 

computador do executor. 

- 

 

Arquivo “PCP-DEF-v2.xlsx” com os 

documentos de apoio instalado no 

computador do executor. 

- 

 

Orientações 

1 

Para executar o passo 1 desta atividade é necessário saber o estágio de 

crescimento da organização avaliada. Caso o executor não possua esta 

informação esta disponível no PCP-DEF um produto de trabalho para 

encontrar o estágio específico. 

 

No documento “PCP-DEF-v2.xlsx” encontra-se disponível uma planilha 

denominada “AvalEstCrescim”. Nesta planilha esta disponível um conjunto 

de questionamentos que permitirão a seleção do estágio de crescimento mais 

adequado para a organização avaliada. O preenchimento das respostas para 

as questões pode ser realizado pelo executor. 

 

Para preencher o questionário, as informações podem ser obtidas da seguinte 

forma: 

1. Realizar uma entrevista com os diretores de alto escalão da 

organização avaliada. Geralmente estes colaboradores possuem o 

conhecimento desejado para responder as questões. 

2. Opcionalmente, realizar uma entrevista com os colaboradores chave 

da organização. Não podendo ser realizada a opção 1 as informações 

poderão ser obtidas através de colaboradores chave que tem maior 

contato com os diretores de alto escalão ou estão a mais tempo 

desempenhando funções de negócio na organização. 

2 

Para executar o passo 1 desta atividade é necessário saber qual é a principal 

disciplina de valor da organização avaliada. Caso o executor não possua esta 

informação está disponível no PCP-DEF um produto de trabalho para 

encontrar esta disciplina específica. 
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No documento “PCP-DEF-v2.xlsx” encontra-se disponível uma planilha 

denominada “AvalDiscValor”. Nesta planilha está disponível um conjunto 

de questionamentos que permitirão a seleção da disciplina de valor mais 

adequada à organização avaliada. O preenchimento das respostas para as 

questões pode ser realizado pelo executor. 

 

Para preencher o questionário, as informações podem ser obtidas da seguinte 

forma: 

1. Realizar uma entrevista com os diretores de alto escalão da 

organização avaliada. Geralmente estes colaboradores possuem o 

conhecimento desejado para responder as questões. 

2. Opcionalmente, realizar uma entrevista com os colaboradores chave 

da organização. Não podendo ser realizada a opção 1 as informações 

poderão ser obtidas através de colaboradores chave que tem maior 

contato com os diretores de alto escalão ou estão a mais tempo 

desempenhando funções de negócio na organização. 

4.3.2 Identificar o tipo de atividade 

O objetivo desta atividade é identificar qual o principal tipo de atividade que a organização 

desenvolve. Neste trabalho, as organizações foram classificadas em duas grandes áreas de atuação 

que abrangem os diversos modelos de negócio: atuação intensiva em produto e atuação intensiva 

em serviço (ver Seção 2.8.1). 

Nesta atividade, o usuário do PCP-DEF deverá selecionar, no subnível 3 (SN 3), o principal 

tipo de atividade que a organização desenvolve (Figura 28). 

 

Figura 28. Identificar o tipo de atividade 

SN 03 
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O Quadro 30 apresenta o detalhamento da atividade “Identificar o tipo de atividade”. Neste 

quadro são explicitadas as orientações para a execução da atividade. 

Quadro 30. Atividade Identificar o tipo de atividade 

Atividade Identificar o tipo de atividade 

Propósito 

O propósito desta atividade é identificar qual o tipo de atividade de atuação que a 

organização desenvolve seu modelo de negócio. Os dois grandes ramos de atuação 

são: intensiva em produto e intensiva em serviço. 

Resultados 
O subnível referente ao tipo de atividade deve ter sido percorrido no mapa mental 

do PCP-DEF. 

Papéis 
 Avaliador de processos (executor) 

 Colaborador da organização (opcional) 

Passos 
1. Verificar se a organização avaliada é intensiva, ou seja, a maior parte do seu tipo de 

atividade é desenvolver um produto ou prestar serviços. 

2. Selecionar, no subnível 3, o tipo de atividade principal da organização avaliada. 

Produtos de trabalho 

Entrada Saída 

Mapa mental do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 2. 

Mapa mental do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 3. 

Se o tipo de atividade não for conhecida, 

ver orientação 1. 

- 

 

 

Orientações 
1 

A área de produto abrange todos os modelos de negócios que tem por 

objetivo o desenvolvimento e/ou manutenção de um produto de software 

(programa de computador). 

 

A área de serviço abrange todos os modelos de negócios que realizam alguma 

atividade relacionada ou necessária ao desenvolvimento e/ou manutenção de 

um produto de software (programa de computador). 

 

As principais diferenças entre produto e serviço são: 

a) Serviços são transitórios por natureza, o produto não é. 

b) O resultado entregue em um produto gera uma transferência de 

propriedade, a prestação de serviço não. 

c) O uso do produto pode ser separado da sua produção. Os serviços são 

produzidos e consumidos simultaneamente. 

d) Os serviços são tipicamente intangíveis, enquanto os produtos são 

tangíveis. 

 

Embora um produto de software (programa de computador), obviamente, não 

seja realmente tangível, para o PCP-DEF ainda pode ser um produto em 

virtude de adequar-se as características a, b e c. 

 

Muitas vezes algumas organizações atuam em ambas as áreas, neste caso o 

executor deverá selecionar apenas uma destas áreas. Para apoiar esta decisão 

sugere-se, ao executor, avaliar aquela área mais intensiva na organização. O 
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termo “intensiva” representa o conjunto de projetos que são mais 

significativos perante o faturamento ou estratégia da organização avaliada.  

 

Esta informação pode ser obtida da seguinte forma: 

1. Realizar uma entrevista com os diretores de alto escalão da 

organização avaliada. Geralmente estes colaboradores possuem o 

conhecimento desejado para responder esta questão. 
2. Opcionalmente, realizar uma entrevista com os colaboradores chave da 

organização. Não podendo ser realizada a opção 1 a informação poderão ser 

obtida através de colaboradores chave que tem maior contato com os 

diretores de alto escalão ou estão a mais tempo desempenhando funções de 

negócio na organização. 

4.3.3 Identificar o modelo de negócio 

O objetivo desta atividade é selecionar o modelo de negócio identificado para a organização 

avaliada. Em diversas situações as organizações podem adotar, estrategicamente, mais de um 

modelo de negócio para desenvolver suas atividades, mas para o PCP-DEF deverá existir um único 

modelo selecionado que representa a principal estratégia da organização. Caso a organização tenha 

mais de um modelo de negócio com igual importância, ela poderá percorrer o mapa mental do PCP-

DEF mais de uma vez e avaliar a combinação dos perfis de capacidade identificados. Para concluir 

esta atividade é necessário percorrer os subníveis 4 e 5. 

A classificação geral do modelo de negócio da organização deve ser selecionada no subnível 

4 (SN 04). Caso a abordagem para MPS não possua uma técnica para definir o modelo de negócio, 

o método sugere utilizar um questionário de apoio (Apêndice D). A Figura 29 apresenta a parte do 

mapa mental que permite esta decisão.  
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Figura 29. Identificar o modelo de negócio - Passo 1 

A partir do modelo de negócio selecionado, o passo 2 é a seleção, no subnível 5 (SN 5), de 

um dos segmentos de atuação do modelo de negócio. A Figura 30 apresenta esta seleção. Caso a 

abordagem para MPS não possua uma técnica para definir o modelo de negócio, o método sugere 

utilizar um questionário de apoio (Apêndice D). 

 

Figura 30. Identificar o modelo de negócio - Passo 2 

O número de subníveis relacionados com o segmento de atuação pode alterar conforme o 

tipo de modelo de negócio identificado. Nesta Seção para fins de ilustração foi percorrido apenas 

um tipo de modelo de negócio.  

SN 05 

SN 04 
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O Quadro 31 apresenta o detalhamento da atividade “Identificar o modelo de negócio”. 

Neste quadro são explicitadas as orientações para a execução da atividade. 

Quadro 31. Atividade Identificar o modelo de negócio 

Atividade Identificar o modelo de negócio 

Propósito 
O propósito desta atividade é identificar o segmento do modelo de negócio que foi 

escolhido pela organização avaliada. 

Resultados 
Conjunto de subníveis do mapa mental que identificam o segmento de atuação do 

modelo de negócio da organização 

Papéis 
 Avaliador de processos (executor) 

 Colaborador da organização (opcional) 

Passos 
1. Selecionar o modelo de negócio utilizado na organização. 

2. Selecionar o segmento de atuação utilizado pela organização. De acordo com o tipo de 

modelo de negócio poderá existir vários subníveis. 

Produtos de trabalho 

Entrada Saída 

Mapa mental do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 3. 

Mapa mental do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 5. 

Modelo de negócio atual da organização 

avaliada. Se o modelo de negócio não for 

conhecido, ver orientação 1. 

- 

Lista de Características dos segmentos de 

cada modelo de negócio, ver orientação 2. 

- 

Orientações 

1 

Para executar os passos 1 e 2 desta atividade é necessário saber o modelo de 

negócio da organização avaliada. Caso o executor não possua esta 

informação está disponível no PCP-DEF um produto de trabalho para 

encontrar o modelo específico da organização. 

No documento “PCP-DEF-v2.xlsx” encontra-se disponível uma planilha 

denominada “AvalModNegocio”. Nesta planilha está disponível uma lista de 

modelos de negócio que permitirá a seleção daquele mais adequado para a 

organização avaliada. O preenchimento da lista pode ser realizado pelo 

executor. 

 

Para selecionar o modelo de negócio, as informações podem ser obtidas da 

seguinte forma: 

1. Realizar uma entrevista com os diretores de alto escalão da 

organização avaliada. Geralmente estes colaboradores possuem o 

conhecimento desejado para responder esta informação. 

2. Opcionalmente, realizar uma entrevista com os colaboradores chave 

da organização. Não podendo ser realizada a opção 1 as informações 

poderão ser obtidas através de colaboradores chave que tem maior 

contato com os diretores de alto escalão ou estão a mais tempo 

desempenhando funções de negócio na organização. 

2 

Para subsidiar o entendimento de cada modelo de negócio apresentado na 

planilha denominada “AvalModNegocio”, existe uma descrição detalhada 

das características esperadas em cada um deles. 
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Quando a seleção do modelo de negócio ocorrer através do roteiro sugerido 

nesta orientação sugere-se revalidar o resultado com colaboradores da 

organização antes de finalizar esta atividade. 

4.3.4 Identificar o perfil inicial 

O objetivo desta atividade é selecionar o PCP inicial a ser utilizado pela abordagem para 

MPS. Neste momento de acordo com as informações e passos realizados até esta atividade é 

derivado um perfil de capacidade de processos inicial que indica os processos que podem ser 

tratados como mais relevantes para a organização avaliada. O PCP selecionado nesta atividade será 

ajustado conforme critérios definidos na próxima atividade. 

No subnível 7 (SN 7), é apresentada a lista de processo que formam o PCP identificado. Esta 

é uma versão inicial do PCP e ainda deverá passar por ajustes a partir da próxima atividade do 

método PCP-DEF. A Figura 31 representa esta decisão no mapa mental. 

 

Figura 31. Identificar o perfil inicial 

O Quadro 32 apresenta o detalhamento da atividade “Identificar o perfil inicial”. Neste 

quadro são explicitadas as orientações para a execução da atividade. 

Quadro 32. Atividade Identificar o perfil inicial 

Atividade Identificar o perfil inicial 

Propósito 
O propósito desta atividade é identificar, no mapa mental, o perfil de capacidade de 

processos inicial conforme as características da organização avaliada. 

Resultados PCP inicial escolhido para a organização 

Papéis 
 Avaliador de processos (executor) 

 Colaborador da organização (opcional) 

Passos 

1. Abrir o perfil de capacidade de processo inicial aplicável para a organização 

avaliada.  

2. Transferir os processos e respectivos níveis de capacidade para o documento 

SN 7 
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“PCP-DEF-v2.xlsx”, na planilha denominada “RelatorioPCP” 

Produtos de trabalho 

Entrada Saída 

Mapa mental do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 5.  

Mapa mental do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 6. 

- PCP inicial identificado. 

Orientações - - 

4.3.5 Ajustar os níveis de capacidade do perfil 

O propósito desta atividade é ajustar os níveis de capacidade de cada processo do PCP 

inicial para adequá-lo ao nível desejado pela organização. Por exemplo, uma empresa que deseja 

uma avaliação oficial terá o PCP ajustado para refletir os níveis obrigatórios para a obtenção da 

avaliação. Outra situação seria uma empresa que em alguns processos já possui um nível de 

capacidade maior que o sugerido pelo método. No subnível 6 (SN 6), é apresentado os níveis de 

capacidade estabelecidos para o PCP identificado. A Figura 32 representa o nível no mapa mental. 

Para realizar estes ajustes, os processos que estiverem listados em níveis de capacidade 

diferentes devem ser movidos para o nível desejado e deverão ser ajustados com relação a nova 

situação. 

 

Figura 32. Ajustar os níveis de capacidade do perfil 

O Quadro 33 apresenta o detalhamento da atividade “Ajustar os níveis de capacidade do 

perfil”. Neste quadro são explicitadas as orientações para a execução da atividade. 

Quadro 33. Atividade Ajustar os níveis de capacidade do perfil 

Atividade Ajustar os níveis de capacidade do perfil (opcional) 

Propósito 
O propósito desta atividade é ajustar os níveis de capacidade de cada processo do 

PCP inicial para adequá-lo ao nível que a organização deseja, ou possui, com 

 

SN 6 
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relação ao modelo selecionado. 

Resultados Processos ajustados nos respectivos níveis de capacidade alvo. 

Papéis 
 Avaliador de processos (executor) 

 Colaborador da organização 

Passos 

1. Verificar com Colaborador da organização se os níveis de capacidade 

estabelecidos no PCP inicial representam o alvo da organização. Caso seja 

necessário realizar ajustes executar os passos seguintes, caso contrário finalizar 

esta atividade neste passo. 

2. Analisar o processo do PCP inicial e proceder as alterações necessárias para 

ajustar o nível de capacidade desejado. 

3. Caso o nível do processo tenha sido ajustado, o Avaliador de processos deverá 

modificar no documento “PCP-DEF-v2.xlsx”, a planilha denominada 

“RelatorioPCP” para refletir estas alterações. 

4. Executar os passos 2 e 3 para cada processo que necessitar de ajustes. 

Produtos de trabalho 

Entrada Saída 

Mapa mental do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 5. 

Mapa mental do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 6. 

Lista de situações onde é necessário migrar 

de nível de capacidade, ver orientação 1. 

- 

Orientações 1 

Situações onde deve ser realizada a migração de níveis de capacidade: 

1. A organização deseja uma avaliação oficial, portanto terá o PCP inicial 

ajustado para refletir os níveis obrigatórios para a obtenção da 

avaliação;  

2. Outra situação, para estes ajustes, seria em uma organização que em 

alguns processos já possui um nível de capacidade maior que o 

sugerido pelo método.  

O usuário deve analisar o PCP inicial e encontrar aqueles processos que 

estiverem listados inicialmente em níveis de capacidade diferentes, movendo-

os para o nível no qual é obrigatório o processo. 

4.3.6 Ajustar as práticas do perfil 

O propósito desta atividade é analisar detalhadamente os processos que constituem o PCP 

para verificar a importância de cada prática específica deste processo para a organização. Com base 

nos processos identificados, a atividade realiza uma análise do objetivo de cada prática específica 

através do Guia para Adequação em processos (Apêndice F) e da Matriz para ajustes nas práticas 

(Apêndice H). Estas adequações também devem levar em consideração as informações que podem 

ter sido coletadas através de técnicas das abordagens de MPS e a experiência em avaliação de 

processos do(s) avaliador(es) que executa(m) o método. 

Para apoiar os ajustes no PCP é realizada uma técnica de mapeamento das perspectivas dos 

objetivos de negócio da organização. Neste mapeamento são analisados os objetivos sob as 
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perspectivas financeiras, processos, clientes, aprendizado e crescimento e qualidade com o 

propósito de coletar os principais objetivos esperados para cada uma das perspectivas. As 

informações obtidas neste mapeamento são utilizadas para ajustes nos processos. Esta técnica 

baseia-se no estudo de mapas estratégicos propostos por Kaplan e Norton (2004) acrescentando-se 

uma nova perspectiva de qualidade (Apêndice E). 

As informações obtidas no mapeamento fornecem o direcionamento de quais processos e 

práticas são mais relevantes de serem melhorados num primeiro momento. Este mapeamento é 

necessário, pois tipicamente, as MPEs não têm conhecimento explícito de seus objetivos de 

negócio. A Figura 33 apresenta um PCP devidamente ajustado conforme a análise das perspectivas 

com relação aos objetivos de negócio da organização e observando as informações constantes do 

guia de adequações.  

 

Figura 33. Ajustar as práticas do perfil 

O Quadro 34 apresenta o detalhamento da atividade “Ajustar as práticas do perfil”. Neste 

quadro são explicitadas as orientações para a execução da atividade. 

Quadro 34. Atividade Ajustar práticas do perfil 

Atividade Ajustar as práticas do perfil 

Propósito 
O propósito desta atividade é identificar e selecionar quais práticas específicas, de 

cada processo do modelo, deverão ser melhoradas na organização. 

Resultados Práticas específicas de cada processo do PCP identificadas. 
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PCP final 

Papéis 
 Avaliador de processos (executor) 

 Colaborador da organização (obrigatório) 

Passos 

1. Transferir as práticas específicas e o nível de capacidade do processo 

documentados no mapa mental para o documento “PCP-DEF-v2.xlsx”, na 

planilha denominada “AjustarPraticas”. 

2. Para cada prática específica deve ser realizado um mapeamento entre as 

perspectivas organizacionais (objetivos de negócio) e o processo selecionado. 

Para realizar este passo utilizar no documento “PCP-DEF-v2.xlsx”, a planilha 

denominada “MapPersp”. 

3. Para cada processo avaliar na planilha “MatrizOrientacao” quais são as 

orientações relacionadas com a permanência ou não de cada prática. 

4. Na planilha “AjustarPraticas” rever e ajustar, com o apoio do Colaborador da 

organização cada prática do processo. Neste passo deverá: a) ocorrer a 

permanência de uma prática ou b) a remoção de uma prática considerada sem 

relevância para a organização avaliada. 

5. Executar os passos 1 a 3 para cada processo selecionado no PCP. 

6. Rever o PCP final com Colaboradores da organização avaliada. 

Produtos de trabalho 

Entrada Saída 

Mapeamento das perspectivas da 

organização, ver orientação 1. 

PCP final. 

Guia de adequação de cada processo 

identificado, ver orientação 3. 

- 

O arquivo do PCP-DEF percorrido até o 

subnível 7. 

- 

Matriz de ajuste de práticas do processo, 

ver orientação 2. 

- 

Orientações 1 

Para definir quais as práticas específicas podem ser alteradas é necessário 

analisados os objetivos de negócio da organização. Algumas organizações não 

têm conhecimento explícito de seus objetivos de negócio, desta forma, para 

executar o passo 2 desta atividade é necessário conhecer os objetivos de 

negócio da organização avaliada. Caso o executor não possua esta informação o 

PCP-DEF disponibiliza um produto de trabalho para encontrar esta informação 

específica. 

 

No documento “PCP-DEF-v2.xlsx” encontra-se disponível uma planilha 

denominada “MapPersp”. Nesta planilha está disponível uma lista de objetivos 

de negócio que permitirá a seleção daqueles mais adequados para a organização 

avaliada. O preenchimento da lista pode ser realizado pelo executor. 

 

Para selecionar os objetivos de negócio, as informações podem ser obtidas da 

seguinte forma: 

1. Realizar uma entrevista com os diretores de alto escalão da organização 

avaliada. Geralmente estes colaboradores possuem o conhecimento 

desejado para responder esta informação. 

2. Opcionalmente, realizar uma entrevista com os colaboradores chave da 

organização. Não podendo ser realizada a opção 1 as informações 
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poderão ser obtidas através de colaboradores chave que tem maior 

contato com os diretores de alto escalão ou estão a mais tempo 

desempenhando funções de negócio na organização. 

2 

Para apoiar na definição das práticas, o executor utilizará um produto de 

trabalho disponível no PCP-DEF. No documento “PCP-DEF-v2.xlsx” encontra-

se disponível uma planilha denominada “AjustarPraticas”. Para avaliar cada 

coluna da matriz devem ser seguidas as orientações descritas através de 

anotações em cada coluna da planilha.  

 

Nesta planilha devem ser listadas todas as práticas específicas e realizada a 

respectiva análise que permitirá a seleção daquelas práticas mais adequadas 

para a organização avaliada. O preenchimento da planilha pode ser realizado 

pelo executor com o apoio do Colaborador da organização. 

Para selecionar as práticas, as informações necessárias para a análise podem ser 

obtidas da seguinte forma: 

1. Realizar uma entrevista com os diretores de alto escalão da organização 

avaliada. Geralmente estes colaboradores possuem o conhecimento 

desejado para apoiar na análise. 

2. Realizar uma entrevista com os colaboradores chave da organização que 

tem mais tempo desempenhando funções de desenvolvimento de 

software na organização. 

3 

O ajuste nas práticas específicas do PCP gerado tem por objetivo fornecer 

apenas aquelas práticas que realmente forem julgadas como relevantes para a 

organização. 

 

Por exemplo, para uma empresa de software que desenvolve produto talvez não 

seja relevante um documento que integre todos os planos utilizados em um 

projeto (um documento de plano de projeto) ou um controle dos recursos 

financeiros relacionados com o projeto de uma versão (um controle detalhado 

do orçamento do projeto). 

 

Porém, deve-se utilizar uma análise criteriosa das práticas que serão removidas 

do processo deficiências de implementação das práticas inter-relacionadas. 

Existem práticas que complementam outras práticas e, portanto, não podem ser 

removidas.  

 

Para apoiar no ajuste das práticas, o executor utilizará um produto de trabalho 

disponível no PCP-DEF. No documento “PCP-DEF-v2.xlsx” encontra-se 

disponível uma planilha denominada “GuiarAjustes”. Nesta planilha estão 

disponíveis orientações sobre os processos dos níveis 2 e 3 do CMMI-DEV e 

considerações sobre cada uma das práticas específicas. 

4.3.7 Elaborar o Relatório de PCP 

Como resultado desta atividade é elaborado um relatório padronizado contendo PCP final 

fornecido pelo PCP-DEF. Neste relatório são mencionadas as variáveis que condicionaram o perfil, 
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uma descrição de cada processo e as suas respectivas práticas. Este relatório será fornecido em 

formato digital (Apêndice G). 

O Quadro 35 apresenta o detalhamento da atividade “Elaborar Relatório do PCP”. Neste 

quadro são explicitadas as orientações para a execução da atividade. 

Quadro 35. Atividade Elaborar o Relatório de PCP 

Atividade Elaborar o relatório de PCP 

Propósito O propósito é produzir um relatório contendo o PCP final 

Resultados 
Relatório de PCP enviado 

Lista detalhada de processos e práticas 

Papéis  Avaliador de processos (executor) 

Passos 

1. Preencher o modelo de relatório de PCP conforme as orientações descritas no 

documento. 

2. Revisar o relatório. 

3. Encaminhar o relatório para os interessados. 

Produtos de trabalho 

Entrada Saída 

PCP final fornecido pelo PCP-DEF Relatório de PCP 

Modelo de relatório de PCP, ver orientação 

1 

- 

Orientações 1 
As orientações para a elaboração do relatório encontram-se detalhadas no 

próprio documento modelo. 

Este Capítulo buscou apresentar os procedimentos e fundamentos que forem utilizados para 

o desenvolvimento de um método para a definição de perfis de capacidade. Em seguida o PCP-DEF 

foi descrito utilizando uma definição de processo que detalha todas as informações necessárias para 

executá-lo. 



168 

168 

 

5. RESULTADOS 

Para uma avaliação adequada, a utilização de experimentação pode ser determinante 

provendo uma sistemática e controlada forma de avaliar as atividades da pesquisa (WOHLIN et al., 

2000). As etapas de um experimento consistem na sua definição, planejamento e execução, além da 

análise e interpretação dos resultados (WOHLIN et al., 2000). Embora a realização de 

experimentação seja o mais recomendado para avaliar atividades de pesquisa na área de engenharia 

de software (TRAVASSOS et al., 2002), este trabalho não conseguiu fornecer alguns aspectos 

necessários quando se deseja realizar um experimento.  

A amostra definida para a realização desta avaliação envolve um grupo pequeno de 

empresas participantes. Isto se deve principalmente a necessidade de interagir diretamente com as 

organizações, o que dificulta a seleção aleatória de empresas disponíveis para a realização do 

experimento. No caso dessa avaliação foram, por conveniência do pesquisador, selecionadas MPEs 

que já estavam engajadas em algum tipo de projeto para MPS, facilitando assim o consentimento.    

Entretanto, foram utilizadas as etapas definidas por Wohlin et al. (2000). O propósito foi 

prover uma base sólida para a avaliação sistemática do método proporcionando maior segurança 

nos resultados gerados e minimizando eventuais erros relacionados à aplicação do método nas 

empresas. 

Desta forma, este Capítulo descreve como a avaliação do método foi planejada e executada, 

bem como apresenta a discussão dos resultados obtidos pela avaliação. 

5.1 DEFINIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Nesta etapa foram definidos os objetivos da avaliação, justificando o motivo da sua 

realização. A partir do conhecimento de um problema real ou necessidade, foi estabelecida uma 

definição dos pontos de vista e informações iniciais (objetivo de estudo, o propósito, o foco e o 

contexto) relacionados com o contexto da avaliação. 

As informações para a definição da avaliação estão apresentadas no Quadro 36, de acordo 

com a estrutura proposta em Wohlin et al. (2000).  
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Quadro 36. Definição dos objetivos da avaliação 

Analisar o método PCP-DEF. 

Com o propósito de 
avaliar a definição de PCPs e compará-los com aqueles obtidos por outras 

abordagens  

Em relação a efetividade na definição de PCPs. 

Do ponto de vista do pesquisador. 

No contexto de 
Micro e pequenas empresas de desenvolvimento de software na cidade de 

Caxias do Sul/RS. 

Desta forma, a avaliação foi definida com o objetivo de realizar uma análise do método 

PCP-DEF tendo como propósito comparar a definição de cada PCP gerado pelo método com o 

equivalente obtido com uma abordagem consolidada para MPS. O foco da qualidade está em 

identificar a efetividade na definição de um PCP. A efetividade no contexto deste trabalho é a 

medida de quão próximo o PCP gerado pelo método está em relação aquele obtido com abordagem 

para MPS. Além disso, será também medida, de modo subjetivo, a percepção compartilhada dos 

participantes da avaliação (empresa e avaliadores das abordagens para MPS) sobre a relevância das 

práticas identificadas no perfil em relação ao alcance dos objetivos de negócio da organização. 

A avaliação foi realizada sob a perspectiva do pesquisador no contexto de 6 empresas na 

cidade de Caxias do Sul/RS. Entretanto, o pesquisador foi responsável somente pela aplicação do 

método PCP-DEF. A definição de PCPs utilizando abordagens para MPS foi realizada por outros 

profissionais. Desta forma, pretende-se reduzir o viés na pesquisa. 

De acordo com as quatro dimensões definidas em Wohlin et al. (2000) para contextualizar 

uma avaliação, pode considerar que este classifica-se como: a) é on-line, pois será realizado 

diretamente nas empresas estudadas; b) é realizado diretamente com os colaboradores que 

desempenham suas atividades nas empresas; c) aborda um problema real; e d) é específico, pois 

busca avaliar o método desenvolvido. 

5.2 PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO 

Esta etapa descreve como a avaliação vai ser executada. Para realizar uma avaliação é 

necessário estabelecer as hipóteses, identificar as variáveis, selecionar participantes, definir o 

projeto da avaliação, estabelecer os instrumentos e a validade dos resultados.  

5.2.1 Hipóteses 
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As hipóteses, levantadas na Seção 1.1.1, foram formuladas com base no conhecimento 

obtido na etapa de revisão da literatura, na experiência prévia dos pesquisadores da área envolvidos 

e de informações coletadas. Esta abordagem de identificação de hipóteses foi baseada no trabalho 

de Carver (2003). A discussão relacionada com a verificação ou refutação destas hipóteses são 

analisadas na Seção 5.4. 

5.2.2 Medidas 

Para identificar as medidas definidas neste trabalho, foi utilizado o método GQM
22

 (Goal, 

Question, Metric) (BASILI et al., 1994). Este método se apresenta como um mecanismo muito bom 

para planejamento, definição de objetivos da medição e avaliação. O objetivo do método GQM é 

caracterizar e fornecer um melhor entendimento dos processos, produtos, recursos e ambientes e, 

assim, estabelecer bases para comparação com trabalhos futuros (BASILI et al., 1994).  

O GQM baseia-se na suposição de que para se medir de maneira eficaz, alguns objetivos 

devem ser estabelecidos para que estes sirvam de rota para o estabelecimento de questões que 

orientarão a definição de métricas em um contexto particular. É muito importante para o sucesso da 

aplicação do GQM que os objetivos estejam bem traçados, pois somente assim a escolha das 

métricas e posterior avaliação dos dados serão bem sucedidas (BASILI et al., 1994). 

A aplicação deste método justifica-se pela dificuldade, neste trabalho, em obter medidas 

diretas para a avaliação do PCP-DEF. Neste contexto, as metas são definidas pelas hipóteses do 

trabalho da Seção 1.1.1. Foram definidas 2 metas que são descritas no Quadro 37. 

Quadro 37. Questões e medidas utilizadas para avaliar a efetividade do PCP-DEF 

METAS QUESTÕES MEDIDAS 

M1. Avaliar se o método 

consegue obter resultados 

aproximados aos de uma 

abordagem para MPS 

Q1.1. Qual o nível de confiabilidade 

do método? 

1. Número de processos similares nos 2 

PCPs utilizados para a avaliação. 

2. Número de processos diferentes nos 2 

PCPs utilizados para a avaliação.  

Q1.2 Um PCP pode ser definido de 

forma mais rápida quando da 

utilização do método, comparando 

com utilização da técnica proposta 

pela abordagem de MPS? 

1. Impressão subjetiva do percentual de 

variação do tempo com uso do método 

comparando a não utilização. 

 

                                                 

 

 

 
22

 Mais informações sobre GQM podem ser obtidas em BASILI et al. (1994). 
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Q1.3. Qual o nível de efetividade do 

método? 

1. Impressão subjetiva do percentual de 

variação da efetividade com relação ao 

uso do método. 
   

M2.  Avaliar se o perfil de 

capacidade de processo 

resultante do PCP-DEF é 

relevante para a empresa 

participante. 

Q2.1 Qual é a aplicabilidade dos 

processos sugeridos pelo método? 

1. Impressão subjetiva do percentual de 

variação com relação a aplicação dos 

processos e práticas obtidas com o uso 

do método. 

2. Impressão subjetiva do percentual de 

variação com relação aos possíveis 

ganhos organizacionais obtidos na 

aplicação dos processos e práticas 

sugeridos pelo método.  

5.2.3 Coleta dos dados 

Para a realização da avaliação foram utilizadas as abordagens MARES e PRO2PI para 

orientar as atividades de melhoria de processos e a definição dos perfis de comparação. A escolha 

deve-se a capacitação de utilização que o pesquisador possui em maior grau de ambas. Porém, a 

maioria das abordagens apresentadas no Capítulo 3 podem ser utilizadas para a definição dos perfis 

obtidos através do MARES ou PRO2PI. 

 Durante a realização da avaliação utilizou-se dos artefatos descritos no método para 

determinar as três variáveis definidas na Seção 4.1.1 para coletar os dados relacionados com estas 

características.  

No projeto dessa avaliação foram definidos os seguintes conjuntos de instrumentos que 

foram considerados necessários para a execução do método e sua respectiva avaliação: 

 Objetos: 

- Produto de trabalho do método para selecionar um modelo de negócio. 

- Produto de trabalho do método para encontrar o estágio de crescimento. 

- Produto de trabalho do método para encontrar a disciplina de valor. 

- Arquivo de mapa mental contendo a árvore de níveis onde o método deve percorrer 

com os critérios necessários à obtenção de um PCP final. 
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- Produto de trabalho do método para mapear as perspectivas dos processos com 

relação aos objetivos de negócio da organização. 

- Produto de trabalho do método para fornecer um guia para realizar os ajustes nas 

práticas de cada processo. 

- Produto de trabalho do método contendo um Modelo de relatório de PCP. 

 Diretrizes: 

- Processo descritivo do PCP-DEF (Seção 4.3) contendo as atividades, passos, 

descrição dos artefatos e resultados intermediários definidos para a execução do 

método. 

- Questionário para avaliação da efetividade do PCP obtido pelo método com relação 

ao seu alinhamento com as expectativas de MPS da MPE. 

- Documento descrevendo a utilização da abordagem MARES. 

- Documento descrevendo a utilização da abordagem PRO2PI. 

 Medições:  

- Conjunto de medidas definidas no Quadro 37.  

- Os dados coletados durante o experimento serão armazenados e posteriormente 

recuperados de uma matriz definida em planilhas eletrônicas. 

Para a coleta dos dados referentes a cada medida definida no Quadro 37, a avaliação 

determinou e utilizou um questionário. Este instrumento de avaliação foi aplicado junto a 

profissionais, das MPE, que apresentam diferentes níveis de experiência na área de Engenharia de 

Software e Melhoria de Processos. O questionário que apresenta as perguntas elaboradas para a 

obtenção das medidas desejadas no Quadro 37 é descrito no Apêndice A.  

Por fim, é importante considerar as questões de validação, desde o momento do 

planejamento da avaliação, para validar adequadamente os resultados da mesma (WOHLIN et al., 

2000). Para analisar a validação, foram sugeridos quatro tipos de ameaças à validade dos resultados: 

conclusão, interna, construção e externa (WOHLIN et al., 2000). O planejamento e posterior análise 

dessas ameaças a validação estão descritas no tópico 5.4.5. 
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5.2.4 Análise dos dados 

A análise e interpretação dos dados, obtidos nos questionários, foram realizadas em sua 

maioria de forma qualitativa por meio de análise de conteúdo, em que os dados obtidos em 

atividades individuais (questionários e entrevistas) são registrados, tabulados por categorias de 

análise e posteriormente descritos na Seção 5.4 desta pesquisa. Buscou-se por meio desta análise 

apresentar resposta aos objetivos de medição que se refere ao atendimento aos requisitos elencados 

na Seção 5.1. Cada pergunta do questionário foi analisada individualmente considerando o perfil 

dos respondentes. 

5.2.5 Participantes 

A população alvo desta avaliação é formada por micro e pequenas empresas da região Sul 

que desenvolvem e realizam manutenção de software e que foram caracterizadas no tópico 2.1.3 

deste trabalho. 

Desta população foi selecionada uma amostra de participantes formada por micro e 

pequenas empresas sediadas na cidade de Caxias do Sul/RS. Os critérios utilizados para esta seleção 

são descritos na Seção 1.3. O Quadro 38 apresenta um resumo das principais características das 

empresas selecionadas. 

Quadro 38. Características das empresas participantes da avaliação 

Organização 1 2 3 4 5 6 

Porte Pequena Micro Pequena Pequena Micro Micro 

Fundação 1986 2006 2007 2002 1984 1993 

Colaboradores 70 12 32 18 12 7 

Principais metas Reduzir 

retrabalho 

Organizar 

processos 

Melhorar 

processos 

Melhorar 

processos 

Reduzir 

retrabalho 

Organizar 

processos 

Principais clientes Empresas privadas 

 

Em uma breve análise das informações apresentadas no Quadro 38 é possível constatar 

diversas considerações sobre o grupo de organizações selecionadas para a realização da avaliação. 

O número de organizações selecionadas para executar a avaliação, classificadas como pequena e 

como micro empresa é igual, ou seja, serão 3 micros e outras 3 pequenas empresas avaliadas 

permitindo um conjunto parecido de resultados. 
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Em geral, quando analisada a idade destas organizações metade estão atuando na área a mais 

de 16 anos, sendo que duas destas são ainda mais antigas e passam dos 23 anos de fundação. A 

outra metade das organizações avaliadas é formada por um perfil de empresas jovens e que estão na 

fase de consolidar os objetivos de negócio. 

Para a grande maioria das organizações analisadas o principal objetivo ao buscar um projeto 

para MPS é proporcionar uma melhoria e organização nos seus processos de desenvolvimento e 

manutenção de software. Para uma pequena parcela, 2 empresas, o principal propósito esperado 

com a melhoria dos processos estava relacionado com a necessidade de redução do retrabalho nas 

atividades da equipe de desenvolvimento do produto.  

Por fim, a avaliação planejada para avaliar a efetividade do PCP-DEF envolve a iteração 

direta com 6 empresas de diferentes portes e modelos de negócio. Cada organização possui suas 

características distintas, conforme analisado anteriormente, portanto, acredita-se que mesmo sendo 

uma pequena parcela da população alvo a etapa de aplicação do método proposto permitirá ao 

pesquisador confirmar as suas hipóteses e gerar uma análise para permitir a avaliação da efetividade 

com relação ao uso do PCP-DEF na definição de perfis de capacidade de processos. Cabe ressaltar, 

que o universo de empresas onde se foi utilizado, através dos documentos de avaliações já 

executadas, o método foi maior que este planejado na avaliação, pois na primeira etapa de 

desenvolvimento (Seção 4.1.3) o PCP-DEF foi aplicado em outras 20 empresas das quais o 

pesquisador teve acesso as informações organizacionais (Quadro 27). Vale destacar, ainda, que 

avaliações em ambientes reais são usualmente mais relevantes do que aquelas realizadas em um 

laboratório sob condições controladas (SJOBERG et al., 2002). 

5.3 EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO 

5.3.1 Preparação 

As avaliações foram planejadas para ocorrerem no período de 06 de outubro a 13 de 

novembro de 2009. Cada avaliação ocorrerá individualmente nas 6 organizações que foram 

selecionadas para participar. As entrevistas foram agendadas previamente com os participantes com 

o objetivo de garantir a realização da atividade na organização, sendo que o número de participantes 

poderia ser diferente em virtude do porte da organização. O pesquisador avalia que pelo menos 1 

participante sugerido por cada empresa seria o suficiente para atender as necessidades da avaliação 
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do método. O Quadro 39 apresenta o número de participantes selecionados em cada uma das 

empresas. 

Quadro 39. Informações das avaliações 

Organização 1 2 3 4 5 6 

Participantes 3 2 4 3 2 1 

Duração total 45 min. 60 min. 60 min. 45 min. 60 min. 1h15min. 

Abordagem utilizada PRO2PI MARES MARES MARES MARES MARES 

Ainda, no Quadro 39, a última linha apresenta a abordagem para MPS que foi previamente 

utilizada para a identificação do PCP inicial. Na maioria das organizações (5 selecionados)  foi 

aplicada as definições propostas pela abordagem MARES, porém em uma das selecionadas foi 

utilizada a abordagem PRO2PI com o propósito de apresentar um perfil gerado por outra 

abordagem além do MARES. A duração total apresentada corresponde ao total de horas utilizadas 

durante as 2 reuniões realizadas. 

5.3.2 Aplicação do método PCP-DEF 

A aplicação da avaliação foi projetada para ser realizada em um curto período de tempo, em 

duas reuniões de 30 minutos, nas quais o pesquisador estará envolvido com todas as atividades 

relacionadas com a execução do método. A definição do ambiente onde ocorrerá a avaliação será 

definida antecipadamente com a organização selecionada. 

Para executar a avaliação foi planejado o uso de uma abordagem para MPS conforme 

determinado no Quadro 39. Para tanto, foram utilizadas as atividades de avaliação de processos 

destas abordagens para direcionar os processos relacionados com MPS. A coleta de dados foi 

realizada pelos participantes através do preenchimento dos questionários de avaliação. Durante a 

execução o esclarecimento de dúvidas relacionadas com a execução foi realizado através da 

descrição das atividades e pelo pesquisador. 

No primeiro encontro o pesquisador teve por objetivo obter o consentimento dos 

participantes, apresentar o propósito da avaliação para a MPE participante. A apresentação incluiu 

também o procedimento adotado para a aplicação do método. Os instrumentos definidos na Seção 

5.2.3 também foram apresentados juntamente com os resultados que eles poderiam trazer para a 

empresa. Desta forma, promove-se uma sensibilização dos participantes com relação ao método e a 
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atividade de avaliação. Em seguida foi realizada a aplicação da avaliação através da execução do 

PCP-DEF em conjunto com os participantes das empresas. Para evitar a alocação de muito tempo 

dos participantes o pesquisador não realizou a apresentação do relatório de PCP e a avaliação dos 

perfis. 

No final da reunião inicial foi planejada a realização, posterior, de reunião de apresentação 

do PCP definido pelo método (relatório de PCP) com o objetivo de avaliar com os mesmos 

participantes da MPE a efetividade do perfil.  

Na segunda reunião, o perfil gerado pelo PCP-DEF foi comparado, em conjunto com os 

participantes, com o perfil obtido através da aplicação da abordagem citada no Quadro 39. Ao 

término desta reunião foi aberto um período de troca de ideias entre os participantes para avaliar a 

efetividade do alinhamento do perfil com o modelo de negócio da organização. No final desta 

reunião o pesquisador entregou, aos participantes, o questionário elaborado para avaliar a aplicação 

do método na organização. 

A análise e interpretação das informações coletadas, durante a aplicação do método, 

relacionada com a avaliação da efetividade do método e do preenchimento dos questionários são 

tratadas na Seção 5.4.  

5.4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.4.1 Análise dos questionários de avaliação 

Por meio da aplicação do questionário, na parte referente a caracterização do perfil dos 

pesquisados, pode-se perceber, que possuem formação acadêmica em diversas áreas inclusive na 

área do trabalho e alguns possuem ou cursam alguma especialização relacionada com a sua área de 

atuação na empresa. Dos entrevistados nenhum tinha atuado na implementação ou consultoria 

voltada para MPS. 

Ressalta-se que todas as questões foram respondidas pelos participantes da avaliação do 

método. No que se refere aos questionamentos subjetivos percebeu-se que todos responderam ao 

menos as questões com explicações quando a resposta não era o percentual total ou a opção 

TOTALMENTE. As respostas corroboraram para que fosse possível obter dados relevantes para a 
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avaliação do método. Nas questões onde foi solicitadas sugestões por parte do respondente, foram 

apresentados poucos comentários. 

Durante o período em que ocorreu a última reunião para a aplicação da avaliação foram 

trocadas informações com os participantes para auxiliar no preenchimento do questionário. O 

questionário de avaliação foi entregue e respondido por todos os participantes mencionados no 

Quadro 39. Acredita-se que não houve problemas quanto ao preenchimento ou entrega das 

avaliações em virtude desta atividade ocorrer durante a realização da segunda reunião e da presença 

do pesquisador. 

Inicialmente são apresentadas as perguntas de medição e suas referidas medidas coletadas 

por meio da aplicação do questionário (Apêndice A) e verificado o atendimento ao objetivo 

proposto. São realizadas também análises referentes as respostas, perfil de respondente e efetividade 

do método. 

Objetivo de Medição: Avaliar se o método consegue obter resultados aproximados aos de 

uma abordagem para MPS sob o ponto de vista dos resultados obtidos pelas abordagens de MPS. 

Quadro 40. Questão 1.1 da Meta de medição 1 

Meta M1 
Q1.1. Qual o nível de confiabilidade do 

método? 

1. Número de processos similares nos 2 PCPs 

utilizados para a avaliação. 

2. Número de processos diferentes nos 2 PCPs 

utilizados para a avaliação. 

Análise das respostas obtidas (Quadro 40). A pergunta Q1.1 tinha como objeto identificar 

se o PCP final, no que se refere ao número de processos estava alinhado com a versão de perfil 

gerada pela abordagem de MPS utilizada e com a experiência do respondente, o propósito era 

determinar um indicador que fosse possível avaliar quão era preciso o PCP-DEF. Nesta questão os 

respondentes deveriam colocar o número de processos similares e diferentes que foram 

apresentados na reunião final. Também poderia adicionar algum processo que julgasse relevante e 

que não foi encontrado pelo PCP final. 

Todos os participantes responderam esta questão preenchendo com as mesmas informações 

relacionadas com o número de processos apresentados na reunião final. A possível ausência de 
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sugestões de processos é decorrente da falta de experiência em implementação de processos 

destacada em todos os participantes da avaliação. 

Pode-se identificar com as respostas, que o número de processos obtidos através da 

utilização do PCP-DEF é muito próximo do resultado gerado pela abordagem de MPS utilizada 

anteriormente na organização. Nas avaliações do PCP-DEF realizadas, apenas duas empresas 

obtiveram um conjunto de processos, apresentados pelos dois perfis diferentes.  

Acredita-se que estes perfis diferenciados foram selecionados em virtude do maior número 

de informações (as características do modelo de negócio, disciplina de valor e estágio de 

crescimento) de cada organização analisada. 

Quadro 41. Questão 1.2 da Meta de medição 1 

Meta M1 

Q1.2. Um PCP pode ser definido de 

forma mais rápida quando da utilização 

do método, comparando com utilização 

da técnica proposta pela abordagem de 

MPS? 

1. Impressão subjetiva do percentual 

de variação do tempo com uso do 

método comparando a não utilização. 

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 

Análise das respostas obtidas (Quadro 41). Na questão Q1.2 os respondentes deveriam 

opinar se seria mais rápido estabelecer um PCP na sua organização utilizando o PCP em detrimento 

da sua não utilização. Além disso, deveriam indicar um percentual de quanto mais rápido seria.  

Com relação aos indicadores, dos 15 participantes 9 indicaram TOTALMENTE e 6 

PARCIALMENTE. Aqueles que optaram por TOTALMENTE fizeram justificativas sobre sua 

escolha argumentando que por meio do PCP-DEF é possível conhecer as características da 

organização e desta forma identificar os processos mais adequados para cada caso, além de que é 

possível a utilização do PCP-DEF como instrumento de autoavaliação. Na opinião da maioria dos 

participantes a tendência é a redução do esforço necessário para avaliar a empresa, já que no caso da 

não existência do método “deveria ser empregado somente o conhecimento de um consultor para 

descobrir as características da empresa e obter um conjunto de processos”, conforme mencionou um 

dos participantes. 

Pode-se identificar que, subjetivamente, a tendência é que a utilização do PCP-DEF possa 

diminuir o tempo para a obtenção de um perfil entre 50% a 100%, pois estas foram opiniões da 
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maioria dos participantes. Não houve argumentação daqueles que consideraram um percentual mais 

baixo (26% a 50%). 

Quadro 42. Questão 1.3 da Meta de medição 1 

Meta M1 
Q1.3. Qual o nível de efetividade 

do método? 

Impressão subjetiva do percentual de 

variação com relação ao PCP obtido com o 

uso do método.  

[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 

Análise das respostas obtidas (Quadro 42). Na questão Q1.3 os respondentes deveriam 

opinar se o PCP definido para a sua organização utilizando o PCP-DEF seria efetivo, ou seja, 

poderia ser aplicado integralmente nas ações de MPS que a organização fosse iniciar.  

Cabe ressaltar que a variação de 75% a 100% foi considerada por 12 pesquisados, com a 

ressalva que a implementação dos processos deveria ser realizada com auxílio de uma consultoria 

de modelos de melhoria de software, apesar de conhecerem a atividade.  Desta forma, considera-se 

a variação entre 75 a 100 % que contempla a opinião dos respondentes com relação a efetividade na 

utilização do PCP-DEF para a definição de perfis de capacidade de processo.  

Percebe-se que, pela subjetividade da questão, os respondentes procuram deixar claro nas 

justificativas das respostas a relevância do método. Embora sejam opiniões subjetivas torna-se 

relevante para que se tenha noção da facilidade de aplicação e utilização do método quando da 

definição dos processos de software da organização avaliada. 

Outra contribuição apresentada foi a necessidade da disponibilização do método em um 

sistema. Na opinião da maioria dos respondentes esta possibilidade permitiria uma maior agilidade 

na execução do processo. 

Objetivo de Medição: Avaliar se o perfil de capacidade de processo resultante do PCP-DEF 

é relevante para a empresa participante. 

Quadro 43. Questão 2.1 da Meta de medição 2 

Meta M2 
Q2.1 Qual é a aplicabilidade dos 

processos sugeridos pelo método? 

1. Impressão subjetiva do percentual de 

variação com relação a aplicação dos 

processos e práticas obtidas com o uso do 

método. 

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 
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2. Impressão subjetiva do percentual de 

variação com relação aos possíveis ganhos 

organizacionais obtidos na aplicação dos 

processos e práticas sugeridos pelo método.  

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 

Análise das respostas obtidas (Quadro 43). Na questão Q2.1 os respondentes deveriam 

opinar se os processos e práticas sugeridos pelo PCP para a sua organização seria efetivamente 

implementados. Também deveriam opinar sobre os possíveis ganhos organizacionais que poderiam 

ser alcançados com a utilização dos processos apresentados no PCP final. Esta questão acabou 

sendo subdividida em duas etapas (questões mais detalhadas) para permitir uma maior compreensão 

do objetivo que esta sendo medido (Apêndice A). 

Em geral, os respondentes selecionaram o percentual que consideram adequados e 

comentaram suas respostas, mas um dos participantes respondeu não ao segundo questionamento, 

por acreditar que esta avaliação dependeria da efetiva implementação dos processos.  

As respostas para a primeira etapa da pergunta variaram de 50% a 100%. Interessante 

ressaltar que as duas opiniões referentes a variação de 75% a 100% refere-se a respondentes com 

maior experiência do que os respondentes de 51% a 75%. No caso da segunda etapa da pergunta as 

respostas ficaram entre 51% a 75%, em virtude do grau de subjetividade da questão e da falta de 

experiência dos respondentes com relação a melhoria de processos.  

Percebe-se que as perguntas possuem um caráter subjetivo, pois partirá de uma suposição do 

respondente já que a aplicação do método por pessoa com experiência em atividades de avaliação 

de processos ocorreu apenas com o próprio pesquisador responsável pelo desenvolvimento do 

trabalho, o que desta forma reduz a qualidade das respostas das questões destinadas aos 

participantes das organizações. Cabe ressaltar, que até o momento da avaliação do método não 

houve possibilidade de aplicação por outros profissionais experientes em virtude de não se ter 

empresas em processo inicial de MPS. 

5.4.2 Análise dos perfis obtidos na avaliação 
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A seguir são apresentadas as informações relacionadas com a definição dos PCP durante a 

avaliação do PCP-DEF nas 6 organizações citadas no Quadro 38. São realizadas também análises 

referentes aos resultados dos perfis gerados e sua efetividade para utilização em abordagens para 

MPS. 

A realização da avaliação nas empresas teve um grande índice de participação e 

comprometimento, tanto dos diretores que designaram os participantes quanto destes últimos que 

participaram do conjunto de reuniões e da aplicação do questionário. Por parte do pesquisador, 

houve um significativo ganho de experiência para o desempenho de suas atividades de consultoria 

em decorrência do conhecimento relacionado com avaliação e seleção de processos e com o próprio 

método desenvolvido. 

Durante a execução do PCP-DEF ocorreu uma efetiva participação dos colaboradores da 

organização, que foram selecionados para participar do processo de avaliação. Todos os 

participantes empenharam-se em fornecer o maior número de informações necessárias para a 

obtenção das características organizacionais solicitadas pelo método. Cabe destacar um único 

problema relacionado com o questionário para detectar o estágio de crescimento, a maioria dos 

participantes não se sentiu confortável em indicar uma resposta para a questão relacionada com o 

faturamento da organização. O Quadro 44 apresenta um resumo das características encontradas nas 

organizações avaliadas e em seguida é realizada uma breve análise destas informações. 

Quadro 44. Características das organizações avaliadas 

Organização 1 2 3 4 5 6 

Modelo de 

Negócio 
MOST Projetos MOST Projetos MOST MOST 

Estágio de 

Crescimento 
4 1 4 3 2 1 

Disciplina de 

Valor 

Lideranç

a produto 

Intimidade 

cliente 

Liderança 

produto 

Excelência 

operacional 

Intimida

de 

cliente 

Intimidad

e cliente 

Com relação ao modelo de negócio destas organizações a maioria destas desenvolve as suas 

atividades através do MOST (Modified-off-the-shelf - Centralizado no núcleo do sistema) (ver 

Seção 2.8.1). O negócio principal do MOST é fornecer um software principal que pode ser ajustado 

conforme as necessidades dos clientes. O software principal e as customizações dos clientes sofrem 

manutenções. Somente duas empresas, com menor tempo de fundação, definiram seu modelo de 
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negócio para a projetização (ver Seção 2.8.1), ou seja, o seu principal negócio está focado no 

desenvolvimento de projetos de construção de software para clientes específicos. 

Ao analisar as informações obtidas com a definição dos estágios de crescimento das 

organizações constata-se uma visível diferença entre o tempo de existência (idade) e a real 

classificação destas nos estágios de crescimento. A organização 1, fundada em 1986, recebeu um 

estágio alto em virtude de todo o processo de amadurecimento que ocorreu durante o seu tempo de 

existência. Embora, acredita-se que no transcorrer das suas atividades esta empresa tenha passado 

por problemas a sua maturidade foi aumentando proporcionalmente ao tempo de existência. Outra 

informação que vale destacar é o caso da organização 6, mesmo sendo uma empresa com um 

grande tempo de existência, a análise realizada para detectar o estágio de crescimento atual a 

classificou nos estágios iniciais (estágio 1). Acredita-se que, a resposta para esta classificação está 

no fato da organização ainda manter uma administração muito familiar e não realizar investimentos 

para ampliar a sua equipe de desenvolvimento. Nos estudos dos estágios de crescimento (ver Seção 

2.5) estes dois fatos, podem impedir que a empresa possa aumentar sua maturidade organizacional. 

Analisando as organizações sob a ótica das disciplinas de valor, a maior parte das 

organizações focam seus objetivos em fornecer uma maior intimidade com o cliente dos seus 

produtos através da flexibilidade com que alterações nos seus produtos podem ser realizadas. Uma 

exceção é a organização 2, onde a disciplina encontrada foi a intimidade com o cliente, porém o 

natural para o modelo de negócio escolhido seria a disciplina excelência operacional (essa tendência 

foi confirmada na organização 4). As empresas que tiveram selecionada a liderança do produto, 

como principal disciplina, durante a reunião de avaliação refletiram claramente esta opção nos 

discursos dos participantes durante as entrevistas. 

Embora o objetivo deste trabalho não seja analisar os possíveis ganhos para as organizações 

ao constatarem o seu respectivo estágio de crescimento e disciplina de valor, é relevante destacar 

que durante a definição destas características, os participantes fizeram diversos comentários 

positivos sobre essas informações. Muitos dos participantes tiveram interesse em obter maiores 

informações sobre estas características, como poderiam auxiliar as estratégias organizacionais e 

como apoiar nos planos de melhoria contínua dos processos. 

Houve também uma enorme iteração, entre o pesquisador e a maioria dos participantes, no 

momento da definição do perfil inicial. Na atividade de ajustes nas práticas dos processos os 
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participantes das organizações 1 e 2 demonstraram interesse em suprimir algumas práticas do 

CMMI-DEV que não pudessem ter efeito significativo para os processos da organização. 

Entretanto, as sugestões de ajustes não foram realizadas, em virtude das duas organizações estarem 

buscando avaliações no MR-MPS. Neste caso, o PCP-DEF não permite a remoção de práticas 

(conforme determina a Seção 4.3.5). 

No caso da organização 1, as práticas sugeridas pelo perfil ainda foram adaptadas para as 

definições propostas nas metodologias ágeis permitindo assim que o conjunto de processos 

selecionados para implementação de ações de melhoria de processos pudessem estar ainda mais 

alinhados com as características da organização. Neste caso de uso de práticas ágeis, os ajustes 

foram realizados (conforme determina a Seção 4.3.6) em conjunto com a equipe da organização. 

Em outra empresa, o perfil definido pelo PCP-DEF não abrangeu um conjunto significativo de 

atividade de manutenção contínua de produto, sendo que neste caso a inclusão de processos da 

ISO/IEC 15504-5 poderia atender esta deficiência do método.  

Durante a execução da avaliação do PCP-DEF foram produzidos dois PCPs para cada 

empresa participante. O primeiro PCP representa o resultado obtido com a aplicação das técnicas 

difundidas pela abordagem para MPS utilizada e o segundo PCP representa o resultado alcançado 

pela execução do PCP-DEF na empresa. Nos próximos parágrafos são apresentados os PCPs 

obtidos durante a execução da avaliação do método e uma análise sobre cada um deles. 

 

Figura 34. Perfis obtidos para a organização 1 

Análise dos perfis. Na organização 1 a abordagem utilizada para a definição do perfil, 

apresentado no lado esquerdo da Figura 34, foi o PRO2PI. Quando comparados os resultados 
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apresentados na Figura 34, pode-se verificar que os principais processos requeridos foram definidos 

em ambos os métodos (PRO2PI e PCP-DEF). Acredita-se que a explicação do fato de não ocorrer 

muitas alterações nos processos está relacionado com o alto nível de maturidade organizacional da 

empresa. Todos os colaboradores entrevistados têm clara noção da estratégia da organização o que 

permite ao avaliador de processos o entendimento mais rápido e claro das características, metas e 

estrutura da organização avaliada. 

O processo de Desenvolvimento de Requisitos faz parte do perfil, no caso do PDP-DEF, em 

virtude de que o principal foco da empresa é desenvolver um produto que lidera as soluções 

disponíveis no mercado de atuação. O processo de Treinamento Organizacional foi escolhido com o 

objetivo de orientar a organização com foco no seu processo de capacitação dos recursos humanos. 

Os únicos processos que não foram selecionados pelo PRO2PI são o de Integração do 

Produto e Definição do Processo Organizacional. O processo de Integração do Produto esta incluído 

no perfil com o objetivo de apoiar a organização identificando as necessidades de integração entre 

produtos e componentes permitindo assim um produto final completamente integrado, favorecendo 

desta forma seu foco na liderança do produto. No caso do processo de Definição do Processo 

Organizacional sua escolha visa fornecer suporte para a organização desenvolver suas competências 

relacionadas com os processos organizacionais (embora o processo envolva atividades ligadas a 

software espera-se que as práticas se estendam a outros processos) fornecendo desta forma maior 

sustentação da organização para alcançar o próximo estágio de crescimento.  

 

Figura 35. Perfis obtidos para a organização 2 

Análise dos perfis. Na organização 2 a abordagem utilizada para a definição do perfil, 

apresentado no lado esquerdo da Figura 35, foi o MARES. Quando comparados os resultados 

apresentados na Figura 35, pode-se verificar que os processos requeridos não foram definidos em 

ambos os métodos (MARES e PCP-DEF). Na análise realizada através da metodologia proposta 
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pelo MARES, foram constatados diversos processos que a organização necessitaria ou já executava 

parcialmente. Porém, o perfil definido pelo PCP-DEF sugere em virtude do baixo grau de 

crescimento (equivalente os estágios de infância e ousadia de ADIZES (2002)) da organização a 

eliminação de alguns processos apresentados no MARES. 

Organizações neste estágio, baixa maturidade organizacional, conforme as definições 

sugeridas pelo estágio de crescimento devem focar seus esforços principalmente em processos que 

lhes permitam melhorar a visibilidade dos projetos de construção de produtos e controlar de forma 

mais eficiente o fluxo de caixa. Embora, na execução do PCP-DEF tenham sido detectadas 

possibilidade de ajustes nos processos apresentados no perfil inicial, os processos não foram 

ajustados em virtude da organização buscar um alinhamento com o nível G do MPS.BR. 

 

Figura 36. Perfis obtidos para a organização 3 

Análise dos perfis. Na organização 3 a abordagem utilizada para a definição do perfil, 

apresentado no lado esquerdo da Figura 36, foi o MARES. Quando comparados os resultados 

apresentados na Figura 36, pode-se verificar que os principais processos requeridos foram definidos 

em ambos os métodos (PRO2PI e PCP-DEF). Não ocorreram mudanças significativas nos 

processos, este fato deve-se ao alto nível de maturidade organizacional da empresa avaliada. Os 

colaboradores que participaram da avaliação possuíam um conhecimento abrangente da estratégia 

da organização o que permitiu ao avaliador de processos um maior entendimento das características, 

metas e estrutura da organização avaliada. 

O processo de Desenvolvimento de Requisitos faz parte do perfil, no caso do PDP-DEF, em 

virtude de que o principal foco da empresa é desenvolver um produto que lidera as soluções 
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disponíveis no mercado de atuação. O processo de Treinamento Organizacional foi escolhido com o 

objetivo de orientar a organização com foco no seu processo de capacitação dos recursos humanos. 

O perfil obtido para esta organização é o mesmo da organização 1 em virtude de ambas as 

empresas possuírem as mesmas características (Quadro 44), bem como as justificativas para a 

inclusão destes processos. Esta constatação reforça ainda mais a proposta deste trabalho.  

 

Figura 37. Perfis obtidos para a organização 4 

Análise dos perfis. Na organização 4 a abordagem utilizada para a definição do perfil, 

apresentado no lado esquerdo da Figura 37, foi o MARES. Quando comparados os resultados 

apresentados na Figura 37, pode-se verificar que diversos processos requeridos foram definidos em 

ambos os métodos (PRO2PI e PCP-DEF). Porém, alguns processos foram sugeridos pelo PCP-DEF 

em níveis mais altos de capacidade em virtude do foco da organização ser a excelência operacional 

nos projetos que desenvolve para os clientes. Embora a organização esteja no terceiro estágio de 

crescimento (adolescência para Adizes (2002)) foi constatado que o corpo diretivo e técnico tem um 

razoável domínio dos objetivos de negócio. A organização avaliada tem seu modelo de negócio 

focada atualmente no desenvolvimento de Projetos específicos. 

No caso dos processos de Definição do Processo Organizacional e Foco no Processo 

Organizacional a escolha visa fornecer suporte para a organização desenvolver suas competências 

relacionadas com os seus processos produtivos organizacionais e na manutenção de um plano de 

melhoria dos processos, garantindo desta forma o objetivo principal de Excelência Organizacional e 

proporcionando também maior capacidade para alcançar novo estágio de crescimento. O processo 
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de Integração do Produto está incluído no perfil com o objetivo de apoiar a organização 

identificando as necessidades de integração entre os componentes produzidos para o produto. 

 

Figura 38. Perfis obtidos para a organização 5 

Análise dos perfis. Na organização 5 a abordagem utilizada para a definição do perfil, 

apresentado no lado esquerdo da Figura 38, foi o MARES. Quando comparados os resultados 

apresentados na Figura 38, pode-se verificar que os processos requeridos foram definidos em ambos 

os métodos (MARES e PCP-DEF). Nesta organização o estágio de crescimento aponta para um 

perfil contendo a maioria dos processos do nível 2 de maturidade do CMMI-DEV, porém com 

níveis de capacidade menores para alguns destes. A organização encontra-se no auge da mudança 

de estágio e desta forma os processos selecionados deverão auxiliar a organização nesta etapa de 

mudança e apoiar o crescimento futuro. 

 

Figura 39. Perfis obtidos para a organização 6 

Análise dos perfis. Na organização 6 a abordagem utilizada para a definição do perfil, 

apresentado no lado esquerdo da Figura 39, foi o MARES. Quando comparados os resultados 

apresentados na Figura 39, pode-se verificar que os processos requeridos foram definidos em ambos 

os métodos (MARES e PCP-DEF). No perfil definido pelo MARES os processos foram sugeridos 

no nível 2 de capacidade do CMMI-DEV. Este perfil deveu-se ao estágio de crescimento da 
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organização 6 (primeiro estágio) estar ainda em uma etapa muito inicial onde a equipe é reduzida e 

a gestão integral da empresa ainda é realizada somente pelos proprietários. 

O processo de garantia da qualidade foi sugerido em ambos os PCPs, com o propósito de 

permitir o início das práticas de relacionadas com qualidade do processo na organização. Durante a 

obtenção deste perfil foi realizada a atividade de ajustes no processo de garantia da qualidade para 

selecionar em um primeiro momento as práticas relacionadas com a avaliação dos processos que 

foram selecionados. 

5.4.3 Análise dos problemas e melhorias detectados no método 

No decorrer da aplicação da avaliação do PCP-DEF foram detectados problemas e sugestões 

de melhorias. Estas sugestões vieram de comentários dos participantes das organizações ou de 

constatações do próprio pesquisador quando utilizou o PCP-DEF. As sugestões mais importantes 

estão relacionadas com a possibilidade desenvolver um software para abrigar todos os documentos 

e o próprio mapa mental centralizando desta forma todas as atividades do método em um único 

lugar. As orientações descritas nas atividades devem ser reescritas para permitir uma leitura mais 

clara das informações.  

Algumas sugestões de melhorias foram obtidas durante a execução do método. Os 

problemas e sugestões detectados estão principalmente relacionados: 

 O manuseio do software de mapa mental utilizado para apoiar o método - como são 

utilizados recursos muito básicos da ferramenta, que são encontrados inclusive em 

software de código aberto, pode-se selecionar outra ferramenta de mapa mental, mais 

rápida, que possa ser instalada em computador utilizado para a avaliação e com qualquer 

configuração. 

 Os questionários para apoiar a seleção do estágio de crescimento e disciplina de valor – 

Algumas questões de ambos os documentos que devem ser removidas referem-se a 

informações financeiras da organização. A maioria das organizações tem restrições para 

divulgar dados de faturamento, mesmo com termo de sigilo assinado.  
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Quando analisadas as 3 características (estágio de crescimento, disciplina de valor e modelo 

de negócio) definidas para caracterizar uma organização, o pesquisador enumera algumas 

considerações geradas a partir da utilização destas variáveis nas organizações: 

 Uma organização no estágio de crescimento 1 geralmente possui nível de capacidade dos 

seus processos muito inicial em virtude da sua baixa capacidade organizacional. Estas 

organizações tendem a focar suas ações de melhoria de processos em perfis compostos 

de processos do nível G do MR MPS. 

 Uma organização com estágio de crescimento maior que 1 geralmente possui nível de 

capacidade mais elevado em diversos processos em virtude de já contar com um estilo 

gerencial e organizacional mais elevado. 

 Os PCPs gerados para organizações com estágio de crescimento maior que 1 e com 

disciplina de valor de excelência operacional geralmente buscam processos alinhados 

com os níveis de maturidade dos modelos. 

Estas considerações foram obtidas por meio da observação dos resultados obtidos durante a 

coleta de informações para a definição de cada variável e de posterior análise realizada pelo 

pesquisador sem uso de nenhum método metodológico. Portanto, seria necessária outra pesquisa 

para determinar se estas observações realmente tem alguma correlação com as organizações.  

5.4.4 Análise das hipóteses do trabalho 

As hipóteses, anteriormente apresentadas, serão agora analisadas para a realidade 

representada. Esta análise baseia-se nos dados obtidos através dos questionários respondidos pelos 

participantes das organizações e nas constatações realizadas pelo pesquisador no momento da 

execução do PCP-DEF. 

Para a análise da primeira hipótese, os níveis de capacidade propostos pelos modelos 

CMMI-DEV, MPS.BR e ISO/IEC 15504 não são suficientes para apoiar as características das 

MPEs de software foi constatado que embora os níveis de capacidade, destes modelos e normas, 

disponham de um conjunto de atributos de processo que definem aspectos particulares da 

capacidade de cada processo relevante, estes aspectos ou características propostas não conseguem 

analisar detalhes relacionados com o real nível de maturidade organizacional. Os atributos avaliam 
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principalmente características relacionadas os indicadores da capacidade e desempenho do 

processo, práticas de gerenciamento e aspectos de infraestrutura e recursos (ISO/IEC 15504, 2008). 

Entretanto, o trabalho demonstrou através da utilização do estágio de crescimento, disciplina de 

valor e modele de negócio que existe ainda uma necessidade por parte das organizações, que 

participaram das avaliações, da inclusão de novos fatores que possam apoiar na determinação do 

nível de capacidade de cada processo selecionado para um projeto para MPS. Portanto, o 

desenvolvimento e os resultados da avaliação do PCP-DEF conseguem confirmar a primeira 

hipótese definida neste trabalho. 

Na análise da segunda hipótese, perfis para MPEs podem ser definidos de modo sistemático 

a partir das características destas organizações constatou-se através da efetiva utilização do método 

durante as avaliações, planejadas e realizadas em 6 MPEs, que é possível definir um conjunto 

sistemático de atividades que permita a definição de perfis de capacidade de forma objetiva. As 3 

características (estágio de crescimento, disciplina de valor e modelo de negócio) utilizadas 

demonstram que são relevantes para obter um diagnóstico inicial, mesmo com características 

particulares de cada organização, e fornecer subsídios para a seleção dos processos. O conjunto de 

atividades que foram desenvolvidos para orientar o processo de definição dos perfis, embora tenha 

sido aplicado somente pelo pesquisador forneceram o suporte necessário para a obtenção dos PCPs. 

Desta forma, o conjunto de passos e artefatos desenvolvidos avaliados consegue confirmar a 

segunda hipótese deste trabalho.   

Esta Seção teve como objetivo apresentar os resultados da pesquisa realizada para avaliação 

do PCP-DEF. Embora não tenha sido possível aplicar o método em uma empresa através de um 

avaliador de processos (além do próprio pesquisador), foi possível constatar que os resultados 

iniciais obtidos pela avaliação corroboram para a utilização do método em empresas, através de 

abordagens para MPS, com pretensões de definir perfis de capacidade de processos alinhados com o 

modelo de negócio das organizações. 

Por fim, caso percebido, novas versões do método poderão ser desenvolvidas sempre que 

houver a necessidade de alinhamento com as características das MPEs. Neste caso o novo método 

deve ser reavaliado e avaliações executadas, porém este ciclo de melhorias não faz parte do objetivo 

dessa dissertação.  



191 

191 

 

5.4.5 Análise das ameaças em relação à avaliação  

De acordo com a Seção 5.2, foram considerados 4 tipos de ameaças aos resultados obtidos 

durante a execução da avaliação. Deste modo, as ameaças relacionadas com conclusão são aquelas 

relativas ao relacionamento entre os tratamentos e a saída, ou seja, deve-se assegurar que existe um 

relacionamento estatístico com um significado (WOHLIN et al., 2000). As ameaças internas dizem 

respeito a como se infere que um relacionamento entre duas variáveis é casual ou que a falta de um 

relacionamento implica na falta de uma causa (WOHLIN et al., 2000). As ameaças de construção 

tratam que as variáveis independentes e dependentes modelam exatamente as hipóteses abstratas 

(WOHLIN et al., 2000). E as externas implicam que se pode inferir se o relacionamento causal 

presumido pode ser generalizado para e através de medidas alternativas de causa e efeito e através 

de diferentes tipos de vezes, pessoas e cenários (WOHLIN et al., 2000).   

Ao projetar uma avaliação, as ameaças à validade devem levar em conta cada um desses 

fatores (WOHLIN et al., 2000). Neste trabalho, o tratamento adotado para minimizar o impacto das 

ameaças foi tratado da seguinte forma:  

 Conclusão 

- Confiabilidade das medidas: as medidas definidas podem ser influenciadas pelo 

pesquisador. Para minimizar esta ameaça, as medidas foram definidas utilizando a 

metodologia GQM. 

- Participantes escolhidos: a escolha de diferentes participantes com diferentes 

experiências pode exercer risco na variação dos resultados. Esta ameaça não poderá 

ser tratada, pois não é possível determinar um perfil de experiência exigido para a 

seleção dos participantes. 

- Única execução: a avaliação do método, diretamente nas MPEs, foi executada 

somente no final do trabalho. Não foi possível minimizar esta ameaça em virtude de 

não existirem empresas disponíveis para a avaliação antecipadamente. 

 Internas: 

- Cronograma de datas: para evitar períodos nos quais os participantes podiam sofre 

influências externas a data da avaliação foi definida criteriosamente com as 

organizações selecionadas. 
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- Quantidade de participantes: pelo menos 6 empresas de qualquer estado da região 

Sul para permitir uma análise da efetividade do método. Existem projetos de MPS 

em execução no momento da avaliação do método o que garantiu a seleção de pelo 

menos 6 empresas para a avaliação. 

- Troca de informações entre os participantes: para evitar esta troca de informações 

será solicitado sigilo para os participantes. Em virtude da agenda de trabalho 

individual de cada participante, essa ameaça não ocorreu.  

 Construção: 

- Versão do método: a versão do método utilizado na avaliação pode conter falta de 

maiores explicações nas atividades e na utilização dos artefatos de apoio. Como a 

avaliação foi executada pelo pesquisador não houve problemas de falta de 

entendimento. Porém, foi constatado que para o PCP-DEF ser executado por outros 

avaliadores de processos é necessário melhorar a descrição das atividades e dos 

artefatos utilizados. 

 Externas:  

- Conhecimento organizacional dos participantes: na avaliação os participantes 

selecionados possuem um perfil apto visto que a sua maioria possui experiência 

profissional nas MPEs estudadas. 

Neste tópico foram descritos os tipos de ameaças que foram planejadas e as ações de 

tratamento executadas durante a realização da avaliação. Independente das ameaças apresentadas, 

que puderam ser tratadas ou não, acredita-se que o objetivo de avaliar o método foi alcançado 

através das análises relacionadas com os resultados descritos na Seção 5.4 deste trabalho. 
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6. CONCLUSÕES 

Em virtude das características singulares das micro e pequenas empresas de software os 

processos de desenvolvimento e manutenção de software, não podem estar unicamente focados em 

níveis de maturidade. Estas organizações precisam considerar suas características aos estabelecer 

iniciativas de melhoria de processos de software alinhadas com o seu negócio. Para muitas MPEs os 

processos de software devem estar diretamente alinhados ao modelo de negócio escolhido, sob o 

risco desta falta de alinhamento afetar diretamente as estratégias comerciais e financeiras destas 

organizações. O alinhamento dos processos pode ser considerado como uma necessidade estratégica 

para que todas as empresas de software, e principalmente as MPEs, manterem-se competitivas. 

Este trabalho apresentou um método para a definição de perfis de capacidade de processos 

para posterior utilização em projetos para MPS em MPEs. O objetivo é contribuir para as 

organizações fornecendo uma sistemática para apoiar na definição de um PCP alinhado com 

modelo de negócio. O método é detalhado através de uma representação de processo (atividades, 

passos e responsáveis), artefatos e guias que auxiliam na definição de perfis de processos focados 

nos processos que estejam mais alinhados ao modelo de negócio de uma organização (objetivo 

específico 5). No transcorrer do trabalho buscou-se demonstrar a importância da adequada seleção 

de processos para as empresas, principalmente as MPEs. 

A construção e a avaliação do método foram baseadas em estudos realizados na área de 

melhoria de processo, em outras metodologias, técnicas e abordagens disponíveis na literatura e na 

avaliação aplicada, direta ou indiretamente, em 26 MPEs de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Paraná.  

Com o propósito de compreender como as empresas estudadas desenvolvem suas estratégias 

de negócio, foram estudados os principais modelos de negócio adotados pelas MPEs de software, 

com foco principal nas empresas da região Sul, e também analisadas as suas características com as 

de empresas do mesmo porte em outros países (objetivo específico 1). 

Para auxiliar na objetividade do método, quando realizada a análise das MPEs, foram 

estudados os fundamentos relacionados com a utilização do estágio de crescimento e da disciplina 

de valor e também foram pesquisados instrumentos desenvolvidos em outras pesquisas para a 

definição destas 2 variáveis com o propósito de utilização no PCP-DEF (objetivo específico 2). 
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Durante o desenvolvimento deste trabalho foram coletados e analisados diversos relatórios 

de avaliações em MPEs atendidas pelo LQPS/Univali e pelo próprio pesquisador. Destas 

informações e de pesquisas e consultas na literatura específica foi possível elaborar um conjunto de 

perfis de capacidade de processo que foram considerados para a realização deste trabalho e 

utilizados nas MPEs avaliadas (objetivo específico 3 e 4). 

Embora as abordagens para MPS, citadas no Capítulo 3, possuam técnicas que ajudam na 

seleção de processos elas carecem de um método mais sistemático que possa automatizar a análise 

de questões relacionadas com características particulares das organizações e identificar de forma 

mais ágil e objetiva os perfis de capacidade de processos. Neste sentido, o PCP-DEF buscou ser 

aplicável como apoio às carências detectadas nas abordagens para MPS. Uma das contribuições 

deste método será a oferta de mais uma opção de ferramenta de apoio para a definição dos 

processos, agilizando e tornando mais objetiva a seleção dos processos relevantes para um projeto 

de MPS. 

Em virtude do trabalho, tratar-se de uma pesquisa aplicada e essencialmente qualitativa não 

foi possível utilizar variáveis, métodos e técnicas estatísticas conforme proposto por Wohlin et al. 

(2000). O universo de aplicação da avaliação formado foi tanto de abordagens para MPS quanto de 

MPEs de software o que torna difícil a utilização de instrumentos estatísticos. Outro fator que 

dificultou um tratamento estatístico mais complexo foi a quantidade de avaliações realizadas que 

pode não ser considerada suficiente para uso destas técnicas. O problema e sua solução foram 

comparados com trabalhos que tiveram resultados subjetivos baseados na percepção e interpretação 

dos autores, mesmo quando os resultados sejam reforçados pela literatura, o que dificultou uma 

comprovação estatística. Embora tenham sido coletadas medidas a partir das avaliações realizadas, 

não é possível considerá-las medidas objetivas que permitiriam uma abordagem quantitativa 

(objetivo específico 6). 

A aplicação do PCP-DEF através das avaliações em 6 organizações de software possibilitou 

a coleta das seguintes observações quanto a sua utilização: 

 Para que o método seja executado é necessário que a organização disponibilize pessoas 

com conhecimento mais detalhado do negócio para permitir a correta seleção das 3 

características solicitadas; 
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 O método é especialmente útil para abordagens para MPS que estejam desejando um 

mecanismo para agilizar e auxiliar na seleção de processos, porém ainda não é adequado 

para utilização como ferramenta de autoavaliação diretamente pelas organizações; 

 O método foi direcionado para aplicação em empresas de desenvolvimento e 

manutenção de software, mas com possíveis ajustes poderia ser aplicado em outras áreas 

que trabalham também com melhoria de processos e possuam normas e modelos 

descritos; 

 Embora, para a execução deste trabalho, o método na versão atual tenha adotado 

diversas definições de processos e níveis de capacidade do modelo CMMI-DEV, o 

mapeamento entre modelos não é complexo, inclusive existem diversos trabalhos 

tratando do assunto. 

 É evidente que o perfil definido para cada uma destas organizações conseguiu atender as 

suas necessidades mais importantes com relação aos seus projetos e modelo de negócio, 

porém os resultados finais alcançados com esta pesquisa remetem para a necessidade de 

utilização de diversos modelos e normas para que os processos das organizações possam 

estar alinhados com as características das organizações. 

Por fim, os dados obtidos através da avaliação confirmam que o propósito do método de 

oferecer um processo sistemático para auxiliar na definição de processos é necessário e relevante. O 

PCP-DEF permite uma maior agilidade, operacionalidade no processo de seleção, além de 

proporcionar um processo de adaptação de práticas dos processos para um maior alinhamento com 

os objetivos de negócio das MPEs de software. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento de um componente adicional 

destinado às abordagens para MPS, com o propósito de agilizar a obtenção de perfis de capacidade 

de processos ajustados as características das organizações. 

Dentre as possíveis contribuições que o método de definição de PCP apresentado neste 

trabalho conseguiu proporcionar, destacam-se: 
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 Definição objetiva de características (estágio de crescimento, disciplina de valor e 

modelo de negócio) que podem ser detectadas em qualquer tipo e porte de organização; 

 Definição de regras iniciais para realizar a seleção de perfis de capacidade de processos; 

 Mapeamento, mesmo que parcial, dos principais modelos de negócios das empresas de 

software brasileiras; 

 Um conjunto de ferramentas que permitam a utilização do método em qualquer 

abordagem para MPS. 

 A utilização de 3 características (estágio de crescimento, disciplina de valor e modelo de 

negócio) que permitem a analise mais rápida de uma organização. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

O conhecimento produzido a partir deste trabalho representa o ponto de partida para a 

concepção de um método para definição de perfis de capacidade de processos baseado em 

características observáveis nas organizações. Torna-se necessário aprofundar o tema, desta forma 

nesta Seção, sugerem-se possíveis trabalhos futuros motivados no desenvolvimento do PCP-DEF. 

Os bons resultados obtidos no Capítulo 5 nos animam a continuar com as pesquisas pois, ainda a 

muito o que ser estudado e desenvolvido na área de avaliação de processos de software em MPEs. 

Realizar o estudo e a definição de perfis de capacidade de processo para os níveis 4 e 5 do 

CMMI-DEV, B e A do MR MPS e respectivos processos da NBR ISO/IEC 15504-5, permitindo 

desta forma que o método possa, também, ser aplicado em organizações que estejam buscando estes 

níveis de capacidade. 

Avaliar a possibilidade de desenvolver um guia para realizar um mapeamento entre as 

práticas de alguns processos das normas estudadas e as práticas descritas pelas metodologias ágeis 

difundidas na literatura (TJØRNEHØJ, 2006). Com este mapeamento disponível seria possível 

sugerir algumas práticas ágeis para implementar práticas de alguns processos. Esta proposta poderia 

inclusive minimizar algumas restrições técnicas e/ou culturais de diversas MPEs. 

Do ponto de vista dos artefatos desenvolvidos, existe a possibilidade de realizar a 

implementação de uma ferramenta que integre todos os artefatos e transformar as atividades do 

método em um workflow na própria ferramenta. Os checklists que foram construídos para a 
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definição do estágio de crescimento e da disciplina de valor precisariam ser reescritos para conter 

uma linguagem mais relacionada com as empresas de software. 

Este trabalho ainda poderá ser complementado com a inclusão de todos os processos da 

norma ISO/IEC 15504-5 que permitem apoiar um maior número de práticas necessárias para o 

desenvolvimento e manutenção de software. 

Para permitir a disseminação do trabalho desenvolvido, analisar a possibilidade de transferir 

o processo e artefatos do método para uma página disponível na internet. Desta forma será possível 

a evolução colaborativa do PCP-DEF, de forma que ele possa receber contribuições de outros 

engenheiros de processo e gerar uma melhoria contínua. 

Transcrever a proposta de processo do PCP-DEF, descrito na Seção 4.3 para uma ferramenta 

de modelagem de processos, por exemplo, o EPF Composer
23

, para proporcionar um melhor acesso 

as artefatos de apoio e prover navegabilidade entre as etapas e atividades do PCP-DEF.  

Aplicar o método PCP-DEF, através de outros projetos de melhoria e outras abordagens para 

MPS, em outras organizações com modelos de negócio diferentes, daqueles utilizados na avaliação 

deste trabalho, para verificar a sua aplicabilidade em outros contextos de micro e pequenas 

empresas de software. 

Os níveis de maturidade do CMMI-DEV e do MR MPS, não apresentam os critérios 

utilizados para gerar os respectivos perfis pré-definidos (SALVIANO, 2003). Desta forma, sugere-

se realizar um processo de reengenharia, utilizando o PCP-DEF, nos níveis de maturidade do 

CMMI-DEV e MR MPS com o propósito de descobrir para quais tipos de organizações estariam 

mais alinhadas com estes perfis pré-definidos. 

Finalmente, sugere-se a continuidade da pesquisa aplicando o PCP-DEF em outras 

organizações através de outros avaliadores de processos com a finalidade de refinar as atividades e 

artefatos desenvolvidos. Estas novas aplicações proporcionariam novos ciclos de desenvolvimento 

do método. 

                                                 

 

 

 
23

 Maiores informações sobre o EPF Composer podem ser obtidas na página www.eclipse.org/epf/. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS 

EMPRESAS  

 

LQPS - Laboratório de Qualidade e Produtividade de Software 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 

Questionário de avaliação do PCP-DEF 

Participante da avaliação: 
Data: _______/_________/2009 

Instruções: 

O questionário contempla questões com respostas fechadas, porém oportunizando a 

realização de comentário em casos em que não há atendimento por completo de 

determinado questionamento. Ressalta-se que tais considerações são de grande valia 

para a melhoria contínua do PCP-DEF. 

 

Perfil do participante da avaliação: 

As questões que serão apresentadas a seguir estão fora do escopo de avaliação do PCP-

DEF, porém por estarem provendo uma identificação do perfil dos participantes da 

avaliação estará auxiliando na apresentação da avaliação e como contextualização desta. 

 

 Qual sua formação acadêmica?  

 Ciência da Computação     Sistemas de Informação    Outra: 

_______________________________________________      

 Você tem especialização em Engenharia de Software ou afim?  

       Não    Sim     Qual? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Você tem experiência na implantação/consultoria de projetos para melhoria de 

processo de Software? 

        Não    Sim    Quanto tempo? __________________________________ 
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Pergunta 01: Qual é o nível de confiabilidade do método? Comprando com o perfil 01 

quantos processos estão presentes? 

Explique sua opinião: 

 

 

 

 

Pergunta 02: Um perfil de capacidade de processo pode ser definido de forma mais 

rápida quando da utilização do método, comparando com utilização da técnica proposta 

pela abordagem de MPS? 

 Totalmente  Parcialmente  Não 

Em qual percentual: 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

Explique sua opinião:  

 

 

 

 

Pergunta 03: Qual o nível de efetividade do método? 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

Explique sua opinião:  

 

 

 

 

Pergunta 04: Qual é a aplicabilidade dos processos sugeridos pelo método? (aplicação 

dos processos e práticas obtidas) 

 Totalmente  Parcialmente  Não 

Em qual percentual: 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

Explique sua opinião:  

 

 

 

 

Pergunta 05: Qual é a aplicabilidade dos processos sugeridos pelo método? (aos 

possíveis ganhos organizacionais obtidos na aplicação dos processos e práticas 

sugeridos) 

 Totalmente  Parcialmente  Não 

Em qual percentual: 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

Explique sua opinião:  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM 

PESQUISADORES 

LQPS - Laboratório de Qualidade e Produtividade de Software 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 

Roteiro de Entrevistas com Pesquisadores 

Entrevistado: Data: 

______/_________/20___ 

Atividades que realiza como pesquisador/consultor na área de MPS: 

 

 

 

 

Pergunta 01: Durante suas atividades de consultoria/avaliação de processos quais 

características organizacionais são analisadas ou detectadas?  

Comentários do entrevistado: 

 

 

 

 

Pergunta 02: Durante a definição de um perfil de capacidade de processo quais os 

critérios, além daqueles propostos pela abordagem para MPS, que são utilizados para 

definir os processos relevantes para a organização? 

Comentários do entrevistado: 

 

 

 

 

Pergunta 03: As seguintes características poderiam ser analisadas em uma empresa 

avaliada? (Estágio de Crescimento, Disciplina de Valor e Modelo de Negócio) 

Comentários do entrevistado: 

 

 

 

 

Pergunta 04: Além dos processos disponibilizados no CMMI-DEV, MR MPS e 

ISO/IEC 15504-5, em alguma consultoria para MPS foram utilizados outros 

processos/modelos? 

Comentários do entrevistado: 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DISCIPLINA DE 

VALOR 

PCP-DEF 

Caracterização da Disciplina de Valor da Organização 

           

  

Resultado Liderança de Produto 
 

           1. Com relação ao Capital humano da empresa: 

 

  
A equipe possui conhecimento da linha de produtos disponíveis, conhece os seus clientes e o 
setor onde atuam. Obtém periodicamente opinião diretamente dos clientes.  

 

X 
A equipe possui alto conhecimento das funcionalidades do produto. Empregados criativos e 
versáteis; trabalho em equipe transfuncional. 

 

  A equipe tem habilidades em gestão da qualidade e em melhoria dos processos 

2. Com relação ao aspecto de Capital da Informação: 

 

  A organização foca em tecnologias que facilitem a melhoria dos seus processos. 

 

X A organização foca em tecnologias que permitem a simulação e prototipagem virtual do produto 

 

  
A organização realiza periodicamente análise dos clientes. Executa acompanhamento de 
problemas reportados. Realiza periodicamente uma Pesquisa de mercado para avaliar o produto 
atual.  

3. Com relação ao Capital Organizacional: 

 

X A organização foca na criatividade e inovação. 

 

  
A organização tem uma cultura focada nos clientes. Realiza compartilhamento das melhores 
práticas. 

 

  A organização foca em uma cultura de melhoria contínua e otimização de processos. 

4. Com relação ao foco da organização: 

 

X 

A organização está focada nas seguintes características: 
Seleção de Clientes: Compreender os segmentos, Analisar e excluir clientes não-lucrativos, 
Prospectar clientes de alto valor e Gerenciar a marca perante os clientes. 
Conquista de Clientes: Comunicar a sua proposição de valor, Personalizar o marketing de massa, 
Conquistar e converter leads e Desenvolver redes de revendedores 
Retenção de clientes: Prestar serviços "premium" aos clientes, Formar parcerias de fornecimento 
exclusivo, Garantir a excelência nos serviços e Desenvolver clientes vitalícios 
Crescimento dos clientes: Vendas cruzadas, Venda de soluções, Parcerias/gestão integrada e 
Educação do cliente 
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A organização está focada nas seguintes características: 
Gestão operacional: Processos robustos e flexíveis, Capacidade de fornecimento para o 
crescimento rápido, Lançamento rápido de novos produtos e Experimentação e aprimoramento em 
linha 
Gestão de Clientes: Educar os clientes sobre novos produtos e serviços complexos e Captar as 
ideias dos clientes sobre novos produtos e serviços 
Inovação: Desenvolvimento disciplinado de produtos de alto desempenho e Duração do ciclo de 
desenvolvimento de produtos: das ideias ao mercado 
Regulatório e social: Minimizar a responsabilidade do produto e do impacto ambiental e Contribuir 
para a comunidade. 

 

  

A organização está focada nas seguintes características: 
Desenvolver relacionamento com os fornecedores: Reduzir custos de propriedade, Entrega just-in-
time, Fornecimento de alta qualidade, Buscar novas ideias dos fornecedores, Efetivar parcerias 
com os fornecedores e Terceirizar serviços maduros e não-estratégicos 
Produzir produtos e serviços: Reduzir custos de produção,  Buscar a melhoria contínua, Utilização 
do ativo fixo e Eficiência do capital de giro 
Gerenciar riscos: Risco financeiro (rigorosa avaliação de crédito), Riscos operacionais e Riscos 
tecnológicos 

5. Com relação ao cliente. A empresa está buscando qual objetivo? 

 

  
Apresentar preços competitivos e com baixo custo total. Produzir com uma qualidade perfeita. 
Possuir um excelente portfólio. Realizar compras ágeis e pontuais. 

 

X 
Ser o primeiro a chegar ao mercado com produtos de alto desempenho: mais rápidos, mais 
atraentes, mais exatos, mais fáceis de manusear, mais brilhantes... 
Buscar sempre novos segmentos de clientes. 

 

  
Focado nos atributos do produto ou serviço: Preço, Qualidade, Disponibilidade, Seleção e 
Funcionalidade. Desenvolver relacionamentos baseados em Serviços e Parcerias. 

6. Com relação ao foco financeiro, atualmente a organização: 

 

X 

Está focada nas seguintes características: 
Estratégia de produtividade: Melhorar a estrutura de custos e Aumentar a utilização dos ativos 
Estratégia de crescimento: Expandir as oportunidades de receita e Aumentar o valor para os 
clientes. 

 

  

Está focada nas seguintes características: 
Estratégia de produtividade: Gerenciar os custos de todo o ciclo de vida do produto. 
Estratégia de crescimento: Receitas decorrentes de novos produtos e Margens brutas: novos 
produtos. 

 

  

Está focada nas seguintes características: 
Estratégia de produtividade: Líder de custo do setor e Maximizar uso dos ativos existentes 
Estratégia de crescimento: Novas fontes de receitas e Aumentar participação nas compras dos 
clientes. 
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APÊNDICE D – LISTA DE MODELOS DE NEGÓCIO 

Tipo de modelo de negócio Características do negócio 

Produto 

Desenvolve 
software sob 
encomenda 
(Projetizado)  
Partially to Fully 
Developed  (FD) 

Um software customizado é construído para um cliente específico baseado no completamente nas 
suas necessidades e expectativas. Neste contexto, o novo produto é desenvolvido para cada cliente, 
reusando em algumas situações. O maior problema aqui é que um software individual é 
implementado com um alto custo por que leva um longo tempo para entregar o software. Pode ser 
que inclua pesquisa no caso de produtos inovadores. Neste contexto a fábrica de software, o 
desenvolvimento de requisitos pode estar concluído. Produto de software desenvolvido a partir de 
um conjunto de requisitos obtidos pelo fornecedor junto ao cliente. 

Software 
embarcado 
Embedded / 
bundled software 

Produto em que o software, embora não esteja explicitamente visível para o usuário, é a parte 
fundamental de um equipamento. É chamado assim por ser comercializado "embutido" dentro de um 
hardware proprietário, em grande parte destinado às áreas industrial, de telecomunicações e 
bancária. São casos clássicos os softwares embarcados em aviões, automóveis e telefones celulares. 
Pode ser classificado como embarcado, um software complexo que instalado em um computador 
controla todo um ambiente de equipamentos mais sofisticados. 

Modifica 
Parcialmente o 
Software  
Modified-off-the-
shelf (MOTS) 

Produto "customizável", ou seja, um software pacote adaptado pelo fornecedor para atender a 
necessidades específicas de determinados clientes. Esta situação é híbrida, pois normalmente ambas 
as partes, comprador e fornecedor, têm que realizar algum tipo de adaptação. O caso clássico é um 
software de gestão empresarial do tipo ERP. 
Como precondição para esta estratégia de produto, ele tem que estar desenvolvido inicialmente, que 
será então modificado por cada novo cliente. 

Desenvolve pacote 
de software 
Commercial -off-
the-shelf (COTS) 

Produto de software pronto para o uso, que apresenta um conjunto de características funcionais e de 
qualidade pré-definidas pelo fornecedor, às quais os usuários se adaptam durante o uso. São casos 
clássicos as suítes de escritório, tais como os processadores de texto e planilhas eletrônicas. 

Serviço 

Provedor de 
Serviços de 
Aplicação 
Application 
Service Provider 
(ASP) 

Software construído para gerenciar e distribuir serviços baseados em software e soluções para 
clientes para execução remota através da rede de um “Data Center”:  
·          Acesso baseado em Internet/intranet 
·          Por acesso ou custo pré-acordado 
·          Integração de serviços com os produtos oferecidos 

Provedor de 
Serviços de 
Hospedagem 
Hosting Services 
Provider (HSP) 

Um Hosting Services Provider (HSP) é um provedor de serviços de aplicação dedicado a fornecer 
serviços de hospedagem. Tipicamente opera um web “Server Farm”. 

Serviços de 
consultoria 

O software é construído para suportar serviços de consultoria. 

Desenvolvimento 
de Requisitos 

A organização contrata apenas o desenvolvimento dos requisitos, sem considerar qualquer outra 
parte do desenvolvimento. 

Testes A organização contrata apenas os testes, sem considerar qualquer outra parte do 
desenvolvimento. 

Integração de 
Sistema 

A organização é contratada somente para uma integração em um ou mais software em um ambiente 
específico. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE MAPEAMENTO DE 

OBJETIVOS DE NEGÓCIO 

PCP-DEF 
Mapeamento perspectivas x Objetivos de Negócio 

   Perspectiva Considerações Típicos Objetivos de negócio 

Financeira 

 Descrever aqui as observações informadas 
pelos participantes das entrevistas. 

Conquistar e reter clientes 

  Aumentar negócios com clientes existentes 

  Custo operacional x vendas 

  Maior receita 

  Maior lucratividade 

  Aumento da Margem de Lucro 

Processos 

  Melhor processo para atender as especificações do 
cliente 

  Desenvolver processos para reduzir retrabalho 

  Desenvolver processos para minimizar os custos 
operacionais 

  Melhorar prazo 

  Melhorar custos 

  Controlar terceirização 

Clientes 

  Aumentar lucro por projeto 

  Provedor de serviços com alto valor agregado e custo 
acessível 

  Relacionamento 

  Maior satisfação 

Aprendizado e 
Crescimento 

  Disponibilizar informações estratégicas 

  Compartilhar melhores práticas 

  Melhorar as competências técnicas do RH 

  Desenvolver líderes de projeto 

Qualidade 

  Portabilidade 

  Funcionalidade 

  Eficiência 

  Manutenibilidade 

  Confiabilidade 

  Usabilidade 

  Testabilidade 

  Reusabilidade 

 



218 

218 

 

APÊNDICE F – GUIA PARA ADEQUAÇÕES DE PROCESSOS 

Guia de Orientações de adaptação de Processos 

Ref Processo Nível Orientação 

1 SAM 1 Se o produto adquirido é um COTS. (THIRY et al., 2006 ) 

2 SAM 2 Se o produto é sob encomenda ou MOST. (THIRY et al., 2006 ) 

3 DRE Todos 
Caso no projeto analisado a organização já recebe os requisitos definidos, este processo pode ser removido. (THIRY et 
al., 2006 ). Avaliar se práticas especificadas do processo podem ser utilizadas. 

4 GQA Todos A necessidade deste processo depende da criticidade da qualidade para o produto de software. (THIRY et al., 2006 ) 

5 GRE Todos 
Se a empresa apenas desenvolve os requisitos para outra organização, este processo pode ser removido. Avaliar se 
práticas especificadas do processo podem ser utilizadas. 

6 GRE 2 Se a empresa desenvolve MOST verificar a relevância de definir a rastreabilidade do projeto. 

7 PP 1 Se a empresa não é Projetizada verificar a necessidade de realizar um controle efetivo de riscos do projeto 
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APÊNDICE G – MODELO UTILIZADO PARA O 

RELATÓRIO FINAL DE PCP  
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APÊNDICE H – MATRIZ PARA AJUSTES NAS PRÁTICAS 
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Algumas colunas da matriz apresentada neste apêndice possuem comentários com explicações sobre o item e das escalas utilizadas. Estes 

comentários utilizam recursos da ferramenta de planilhas eletrônicas. A seguir são apresentados os comentários utilizados neste documento: 
GRAU DE IMPORTÂNCIA 

Define a importância do processo para a organização. Escala: 

1: Pouca Importância 

2: Podemos existir sem ele 

3: Torna as coisas mais fáceis 

4: Muito significativo 

5: Crítico 

ÍNDICE DE DESEMPENHO 

Define como a organização percebe a capacidade de produzir resultados 

deste processo. Escala: 

1: Não atende a expectativa da organização 

2: O desempenho é muito baixo para atender a expectativa da organização  

3: Em algumas situações atende parcialmente a expectativa da organização 

4: Atende parcialmente a expectativa da organização 

5: Atende plenamente a expectativa da organização 

 

TIPO DE RISCO 

Define o Tipo de risco. O risco pode ser analisado sob o ponto de vista da 

não utilização da prática ou também o risco da utilização da prática. Tipos: 

Projeto Cancelado, Custos Excessivos, Baixa Confiabilidade, Atraso de 

Cronograma, Duração Excessiva e Aumento Esforço de Testes. 

 

CAUSA DO RISCO 

Descrever as causas para a existência do risco selecionado no TIPO DE 

RISCO. 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Define a existência ou não procedimentos que suportam o processo nos 

quais existem definidas responsabilidades, critérios. Escala. 

Sim 

Não 

ÍNDICE DE CONCIENTIZAÇÃO 

Indica se a alta e média gerência tem um índice de conscientização 

adequado a importância do processo. Escala: 

Sim 

Não 

 

AUDITORIA NO PROCESSO 

Indica se o processo está relacionado em um processo de auditoria regular 

interna ou externa.  

Escala: 

Sim 

Não 

GRAU DE RELEVÂNCIA PARA A ORGANIZAÇÃO 

Importância que a prática terá para as atividades da organização. Escala: 

1: Não é relevante 

2: Relevante 

3: Muito relevante 

4: Crítico 

5: Coberto por outro processo 

RELEVÂNCIA NO PRODUTO ATUAL 

Relevância que a adoção desta prática pode beneficiar os projetos 

relacionados com o produto atual da organização. Escala: 

RELEVÂNCIA NO PRODUTO FUTURO 

Relevância que a prática terá para futuras versões (novas tecnologias) do 

produto atual. Escala: 
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1: Não é relevante 

2: Relevante 

3: Muito relevante 

4: Crítico 

5: Coberto por outro processo 

1: Não é relevante 

2: Relevante 

3: Muito relevante 

4: Crítico 

5: Coberto por outro processo 

RELEVÂNCIA NOS OBJETIVOS DE NEGÓCIO 

Relevância que a prática tem para apoiar no alcance dos objetivos de 

negócio da organização. Escala: 

1: Não é relevante 

2: Relevante 

3: Muito relevante 

4: Crítico 

5: Coberto por outro processo 

CUSTO E BENEFÍCIO NO DESEMPENHO DA EQUIPE 

Custo e benefício que a prática oferecerá com relação ao desempenho da 

equipe. Escala: 

1: Não é relevante 

2: Menor 

3: Maior 

4: Alto 

CUSTO E BENEFÍCIO ESTIMADO DA MELHORIA 

Custo e benefício que a prática oferecerá com relação aos objetivos de 

melhoria de processos. Escala: 

1: Não é relevante 

2: Menor 

3: Maior 

4: Alto 

CUSTO E BENEFÍCIO NA SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Custo e benefício que a prática oferecerá com relação á satisfação do 

cliente. Escala: 

1: Não é relevante 

2: Menor 

3: Maior 

4: Alto 

CUSTO E BENEFÍCIO COM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS 

Custo e benefício que a prática oferecerá com relação aos objetivos de 

negócio. Escala: 

1: Não é relevante 

2: Menor 

3: Maior 

4: Alto 
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APÊNDICE I – MATRIZ DE ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DO PROCESSO 

Exemplo de uma matriz para as práticas específicas de Monitoramento e Controle de Projetos. 
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Exemplo de uma matriz para as práticas específicas de Desenvolvimento de Requisitos. 
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APÊNDICE J – MAPA MENTAL UTILIZADO PELO PCP-DEF 
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ANEXO A   –   QUESTIONÁRIO PARA ESTÁGIO DE 

CRESCIMENTO 

           
PCP-DEF 

Caracterização do Estágio de Crescimento da Organização 

 
Fonte: JUVANCIR DA SILVA - Dissertação Mestrado UFSC 

           

  

Resultado Estágio 2 
 

           1. Na sua organização o processo decisório é realizado de qual forma? 

 

  O proprietário toma todas as decisões. 

 

  
Na maioria das vezes é tomada pelo proprietário, pois os funcionários não demonstram eficiência quando 
tomam decisões. 

 

  A empresa possui um administrador profissional que auxilia na tomada de decisão. 

 

  A empresa tem seu processo de decisão descentralizado, pois os administradores seguem o planejamento. 

 

X 
O processo de decisão é descentralizado, mas as pessoas são forçadas a reduzir o conflito entre os 
setores. 

 

  
O processo de decisão é descentralizado, mas as pessoas estão unidas em grupos informais brigando pelo 
poder de forma política. 

 

  O processo decisório está centralizado na diretoria com pouca participação dos níveis inferiores 

 

  O processo decisório está centralizado na diretoria sem participação dos níveis inferiores 

2. Quanto à formalização (quantidade de diretrizes, sistemas e procedimentos) existentes na 
empresas, você considera que: 

 

  Existe um excesso de formalização e divisão do trabalho, não havendo interligação entre os sistemas. 

 

  
existem procedimentos formalizados em excesso, com divisão do trabalho exagerada e com mínima 
interligação dos sistemas. 

 

  
A empresa possui um excesso de formalização de seus procedimentos com pouca interligação entre eles 
não sendo permitidas mudanças. 

 
  Os procedimentos estão estabelecidos e interligados, mas há um pouco de resistência em mudá-los. 

 

  A empresa dispõe de procedimentos estabelecidos e formalizados. 

 

X A empresa está formulando seus procedimentos, mas está encontrando resistência para a sua adoção. 

 

  A empresa dispõe de poucos procedimentos escritos. 

 

  A empresa não dispõe deles e as atividades são informadas verbalmente pelo proprietário. 

3. Qual das alternativas representa a forma de planejamento na empresa? 

 

  
A empresa dispõe de um planejamento formalizado e focado em objetivos de curto prazo, pois precisa de 
caixa e valoriza os produtos existentes. 

 

  
A empresa tem o planejamento formal baseado em seus produtos e mercados existentes, tentando 
aumentar suas vendas aos clientes atuais. 
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X 
A empresa não possui um planejamento, pois não há tempo para se dedicar a ele devido ao excesso de 
trabalho. É informal e está na mente do proprietário. 

 

  
A empresa, por não dispor de um planejamento, está investindo em vários negócios. Além disso, seu foco 
está em vender cada vez mais. 

 

  
A empresa está iniciando a elaboração do planejamento e orçamentos, mas são desestruturados e visam 
aumentar o lucro da empresa em relação ao volume de vendas. 

 

  A empresa dispõe de um planejamento formal e persegue seus planos e objetivos. 

 

  
O planejamento é extremamente formalizado com preocupação com a organização interna da empresa sem 
visualizar o mercado. 

 
  O planejamento é formal, mas se percebe que este não foca mais seus clientes e mercados. 

4. Quanto a hierarquia (A hierarquia diz respeito aos departamentos existentes na empresa e sua 
relação de poder e autoridade). A sua empresa pode ser descrita de qual forma? 

 

  
A empresa possui setores de vendas, produção, finanças e/ou contabilidade e administrativo, 
mas é rígida e fortemente estabelecida com centros de política disputando o poder na empresa. 

 

X 
A empresa está organizada de forma muito rígida, sendo a mudança estrutural quase que 
impossível, pois há muito conformismo das pessoas. A preocupação da empresa é só com sua 
organização interna, mas sua eficiência e eficácia não estão aumentando. 

 

  
A empresa está estruturada por órgãos de produção, vendas, finanças, administrativo, com poder 
descentralizado e as pessoas podem se reportar diretamente ao setor responsável pela solução 
do problema sem passar pelo seu chefe imediato. 

 

  
A empresa está passando por um processo de reestruturação com a contratação de um 
administrador, porém em alguns momentos é gerida pelos proprietários. 

 

  
O poder está centralizado nas mãos do proprietário dispondo dos setores de vendas, produção, 
finanças e/ou contabilidade e administrativo. 

 

  
O poder está centralizado nas mãos do proprietário dispondo de um setor de vendas e de 
produção. 

 

  
A empresa passa a maior parte do seu tempo procurando se organizar, estabelecendo estruturas 
cada vez mais rígidas e formalizadas. 

 

  
A empresa está dividida por áreas de produção, vendas, finanças, administrativo e possui ainda 
departamentos que prestam assessoria à empresa tais como: departamento de informática, 
jurídico, recursos humanos ou departamento pessoal e organização, sistemas e métodos. 

5. Quanto ao foco de atenção, a sua empresa está buscando qual objetivo? 

 

  Ampliar suas vendas e para isto busca novas oportunidades. 

 

  Está diversificando, buscando desenvolver novos produtos e mercados. 

 

  
A empresa tem um volume de vendas grande, mas o lucro não corresponde, por isso está 
buscando melhorar o retorno sobre as vendas. 

 

X 
Por ter um volume adequado de vendas e boas margens de lucro a empresa está criando ou 
comprando novas empresas para ampliar seus produtos e mercados. 

 

  
A empresa não está buscando novos produtos e mercados e está focando a melhora dos 
produtos existentes. 

 

  
A empresa está utilizando a aquisição de outras empresas para obter produtos e mercados 
novos. 

 

  
pelo caixa apresentar uma redução da lucratividade, a empresa está focando a redução de 
custos. 

 

  
Por apresentar caixa deficitário, o foco está na redução de custos, mas sofre grande pressão 
interna e seus custos operacionais são elevadíssimos. 

6. Quanto ao desempenho financeiro, atualmente a empresa apresenta: 

 

  Caixa deficitário devido aos seus altos custos operacionais. 
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  Redução da lucratividade. 

 

  Perda de participação no mercado, com receitas e lucros em queda. 

 

  Previsão de lucro a curto prazo. 

 

  Vendas e lucratividade estáveis, com controle de custos. 

 

X Vendas boas, mas o lucro está caindo. 

 

  Caixa positivo com vendas em expansão 

 

  Caixa deficitário. 

7. De modo geral, a empresa é gerenciada (forma de gestão) de qual forma? 

 

  
A visão é que, por não ter um planejamento formal, a empresa está preparada para enfrentar 
desafios passando por crises, as quais são gerenciadas e o foco é em vender. O poder é 
centralizado no proprietário ou administrador. 

 

  
A empresa não antecipa as mudanças e as coisas são feitas de acordo com seu acontecimento e 
tudo gira em torno de aumentar as vendas. O poder é centralizado no proprietário. 

 

  
A empresa dispõe de diversos sistemas sem funcionalidade e interligação, por isso a mudança é 
impossível de se realizar pois também não há disposição das pessoas para a mudança. 

 

X 
A empresa dispõe de sistemas formais, mas pouco interligados, dificultando a ação conjunta e a 
mudança. 

 

  
O gerenciamento está difícil pois há grupos com poderes políticos dentro da empresa havendo 
divergências no processo decisório. 

 

  
A empresa está marcada por desconfianças internas e por isso recompensa comportamentos de 
subordinação e atualmente está valorizando a área de finanças. 

 

  
a empresa dispõe de um planejamento que determina suas ações, valoriza as áreas de vendas, 
produção e finanças. 

 

  
a empresa está buscando uma melhora dos seus procedimentos com a redução de custos 
operacionais e de produção. Frequentemente há desentendimento entre o proprietário e o 
administrador e entre este e os funcionários antigos. 

8. A empresa apresenta qual tipo de controle? 

 

  
Nenhum tipo de controle formal, mantendo seus registros em algum tipo de agenda ou caderneta 
e só o proprietário tem acesso. 

 

  
A empresa apresenta alguns poucos controles como o de contas a receber e a pagar, entretanto 
são todos informais. 

 

  A empresa mantém controle de custos e um programa de melhoria da qualidade. 

 

X 
A empresa mantém bons instrumentos de controle e usa orçamentos seguindo-os de forma 
rígida. 

 

  
A empresa mantém um ótimo controle financeiro fornecendo dados confiáveis para a tomada de 
decisão. 

 

  
A empresa mantém um conjunto de controles estabelecidos, os quais são rígidos e enfatizam 
como as coisas são feitas e não por que são feitas. 

 

  
A empresa possui um excesso de controle dificultando a implantação de mudanças e estão 
pouco integrados. 

 

  
A empresa possui uma grande quantidade de controle sem qualquer finalidade e não visa 
proporcionar informações sobre problemas relacionados com as atividades essenciais, tais como 
melhora dos produtos e do atendimento aos clientes. 

 


