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RESUMO 

O grande número de projetos de desenvolvimento de software fracassados está fazendo com 
que, cada vez mais, as empresas busquem aperfeiçoar seus processos para melhorar a qualidade, 
produtividade e conseguir estimar mais corretamente seus projetos. Para aperfeiçoar esses processos 
existem diversos modelos ou normas que direcionam as empresas para a melhoria, como CMMI e 
MPS.BR, indicando as melhores práticas a serem seguidas. Porém, tem-se verificado que as micro e 
pequenas empresas (MPEs) não estão conseguindo adotar esses modelos. Apesar de algumas 
suposições a respeito, existem poucas pesquisas sistemáticas para identificar quais são os aspectos 
que podem influenciar no processo de melhoria e quais deles diferenciam as micro/pequenas das 
médias/grandes empresas (MGEs), tornando dificultosa ou impossibilitando a implementação de 
programas de melhoria. Nesse aspecto, o presente trabalho realiza uma pesquisa bibliográfica para 
identificar esses possíveis fatores e, a partir destes, aplica uma pesquisa baseada em questionário 
(survey) com 81 empresas de desenvolvimento de software de Santa Catarina - Brasil, a fim de 
identificar a presença desses fatores nas empresas e também comparar os resultados de acordo com 
o porte da empresa, para comprovar que as micro e pequenas empresas possuem características 
diferenciadas e que devem ser consideradas na elaboração ou adaptação de um programa de 
melhoria. Como resultado, identificou-se que cerca de 47% dos fatores pesquisados possuem 
diferenças significativas entre micro/pequenas e médias/grandes empresas. 
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ABSTRACT 

The high number of failed software development projects is increasingly leading companies 
to try to improve their processes, quality and productivity, and to estimate their projects more 
accurately. To enhance these processes, there are several models or standards that guide companies 
in these improvements, such as CMMI and MPS.BR, indicating the best practices to be followed. 
However, it has been seen that small and micro enterprises (SMEs) are unable to adopt these 
models. Despite some basic premises in this regard, there have been few systematic studies to 
identify which aspects that can influence the process of improvement and which of these 
differentiate micro and small enterprises from medium and large enterprises (MLEs), making it 
difficult or impossible to implement improvement programs. This study carries out a literature 
review to identify these potential factors, and based on them, it applies a questionnaire to eighty-one 
software development companies in the Brazilian state of Santa Catarina, in order to identify the 
presence of these factors in the companies.  The results are compared according to the size of the 
company, seeking to show that micro and small enterprises have different characteristics that should 
be considered when preparing or adapting an improvement program. As a result, it was identified 
that in approximately 47% of the factors studied, there are significant differences between 
micro/small and medium/large companies.. 
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1  INTRODUÇÃO 

A indústria de software vem se destacando na economia mundial e representa, em média, 

entre 1% e 2% da economia da maioria dos países, sendo que no Brasil chega a 2,2% (VELOSO et 

al., 2003; ABES, 2010). Segundo a ABES (2010), apesar da crise mundial que diminuiu os 

investimentos nos anos de 2008 e 2009, para o mercado brasileiro de software estudos apontaram 

um crescimento acima de 9% (em 2009). Também é uma característica a observar que muitas 

empresas de software ainda são novas, gerando uma predominância de micro e pequenas empresas 

(MPEs) (MCT, 2010). Segundo pesquisas, em países como EUA, Brasil, Canadá, China, Índia, 

Finlândia, Irlanda e Hungria, as pequenas empresas de software representam mais de 85% de todas 

as empresas de software. (MCT, 2001; VELOSO et al., 2003; RÖNKKÖ et al., 2007 e LASSILA et 

al. 2006). Estas micro e pequenas empresas desempenham um importante papel na economia, 

atendendo uma fatia do mercado não considerada por grandes empresas: constroem componentes 

para produtos de outras empresas, desenvolvem produtos inovadores, ou oferecem serviços ou 

manutenção de produtos de outras empresas (WANGENHEIM et al., 2006). 

Cada vez mais empresas querem entregar seus produtos e serviços melhores, com mais 

rapidez e baratos (SEI, 2006b) para que se mantenham competitivas no mercado. Para que as micro 

e pequenas empresas de software persistam no mercado e cresçam, precisam soluções efetivas e 

eficientes de engenharia de software (RICHARDSON e WANGENHEIM, 2007). A fim de buscar a 

melhoria contínua do processo produtivo, melhorando a qualidade e reduzindo custos. Sendo assim, 

o estabelecimento sistemático de processos pode contribuir significativamente na melhoria e 

aumentar a competitividade e chances de sobrevivência das micro e pequenas empresas (THIRY et 

al, 2006). Nesse sentido, as organizações estão reconhecendo que a melhoria de processo oferece a 

oportunidade de elas competirem no mercado global (SEI, 2006a). 

Existe uma variedade de frameworks, normas e modelos de referência de processos de 

software, como: CMMI (SEI, 2006b), ISO/IEC 12207/15504 (ISO, 2008 e ISO, 2004), MPS-BR 

(SOFTEX, 2009b), etc., os quais sugerem um conjunto de boas práticas para melhorar o processo 

de software, buscando um produto com qualidade e aumento da produtividade. 

Em geral, estes modelos foram desenvolvidos, principalmente, focando na realidade de 

grandes empresas e a sua aplicação em MPEs é complicada (RICHARDSON e WANGENHEIM, 
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2007; JOHNSON e BRODMAN, 1997; PAULK, 1998). Essa pode ser uma das razões pelas quais 

somente um número pequeno de MPEs consegue implementar e avaliar formalmente o seu processo 

de software seguindo estes modelos (SEI, 2009). O desafio, portanto, é definir como adaptar estes 

modelos para melhorar o processo de software em MPEs. Neste contexto, um dos primeiros passos 

é o levantamento de características e necessidades de MPEs para assegurar a adaptação de modelos 

de melhoria de processo de software de forma fundamentada e adequada.  

Esta falta de um conjunto de dados, que sistematicamente descreve as características e 

necessidades típicas de micro e pequenas empresas, não permite uma fundamentação para a 

adaptação e o desenvolvimento de modelos de melhoria de processo de software para organizações 

deste porte. Dessa forma, a fim de obter esses dados sistemáticos, esse trabalho utilizará de 

conceitos e técnicas de Engenharia de Software Experimental para elaborar uma pesquisa e 

contribuir para suprir a falta de informações na área de melhoria de processo para micro e pequenas 

empresas. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Além de Johnson e Brodman (1997), que descrevem diversas dificuldades encontradas para 

adoção de SPI (Software Process Improvement) por micro e pequenas empresas de software, 

diversos outros autores (PRINGLE, 2001; DYBA, 2002; ORCI, 2000 e PAULK, 1998) relatam 

estudos ou experiências que evidenciam as dificuldades das micro e pequenas organizações em 

adotarem os modelos tradicionais de melhoria de processo. São citados exemplos de alguns 

obstáculos para adoção de um modelo de melhoria de processo por micro e pequenas organizações: 

sobrecarga de documentação, recursos humanos limitados, alto custo financeiro, entre outros. 

Portanto, para que as micro e pequenas empresas consigam melhorar seu processo de 

software, existe a necessidade de adaptar esses modelos para suas realidades. Dybå (2002, p. 387) 

afirma que para pequenas organizações estarem aptas a SPI, “um contexto diferente do que o 

anunciado pelas atuais melhores práticas das abordagens de melhoria de processo de software 

precisa ser criado”. Micro e pequenas empresas geralmente requerem diferentes abordagens devido 

aos modelos específicos e objetivos de negócio, nichos de mercado, tamanho, disponibilidade de 

recursos (financeiros e humanos), capacidade de gerenciamento e diferenças organizacionais, entre 

outros (RICHARDSON e WANGENHEIM, 2007).   
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Portanto, existem diversos fatores organizacionais, pessoais, de processo e outros 

(BEECHAM, HALL e RAINER, 2003) que supostamente podem influenciar no sucesso ou no 

fracasso da adoção de um modelo de melhoria de processo por micro e pequenas organizações. 

Porém, foram encontrados poucos levantamentos sistemáticos que comprovem que as micro e 

pequenas empresas de software possuem tais características, que estas características são específicas 

de micro e pequenas empresas e que isso tem influência sobre a adoção de modelos SPI. Grande 

maioria das pesquisas identificadas relata os fatores de sucesso ou de fracasso da implementação do 

processo, porém não focam nos fatores que podem ter influenciado esse sucesso ou que deveriam 

ter sido considerados para evitar o fracasso.  (STELZER e MELLIS, 1999; DYBA, 2002).  

Por outro lado, existe uma variedade de pesquisas na indústria de software que provêm, 

principalmente, dados demográficos, o número de empresas, empregados, receita, etc., sem 

relacionar diretamente com SPI, como: ABES (2009), MCT (2010), Rönkkö et al. (2007) e Laporte, 

Alexandre e Renault (2008). A partir destas pesquisas, percebe-se que falta uma base mais 

sistemática que forneça dados qualitativos e quantitativos para a adaptação de modelos de melhoria 

de processo de software dentro deste cenário, o que permitiria analisar esta questão com mais rigor. 

Esse trabalho busca então suprir essa carência de informações sistemáticas, a fim de 

verificar a diferença entre MPEs e MGEs com relação a aspectos que podem influenciar na 

melhoria de processo de software. Além disso, busca prover dados regionais sobre as empresas de 

software, para identificar particularidades das empresas de Santa Catarina. 

A pergunta de pesquisa que esse trabalho busca responder é “As MPEs de Santa Catarina 

possuem características diferentes de MGEs com relação aos fatores que podem influenciar na 

melhoria de processo?”. 

1.1.1  Solução Proposta 

A solução proposta por esse trabalho é obter informações sistemáticas sobre os aspectos que 

influenciam as empresas na melhoria de processo, obtendo e analisando de forma sistemática e 

científica. 
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Baseada nas características relatadas nas seções anteriores, que podem influenciar um 

processo de melhoria, essa pesquisa visa demonstrar e comprovar que as MPEs possuem 

efetivamente diferenças mediante as MGEs, considerando o escopo do estado de Santa Catarina.  

A partir da pesquisa de trabalhos correlatos que descrevem e relatam experiências na 

implementação de SPI em empresas de software ou realizam pesquisas similares, chegou-se a uma 

síntese de fatores que podem influenciar no processo de melhoria. Para cada um desses fatores, que 

estão divididos em sete grupos, foram definidas sub-hipóteses para identificar se existe diferença 

entre MPEs e MGEs. Através do resultado dessas hipóteses dos fatores é avaliada a hipótese nula, e 

agrupando as hipóteses são avaliadas as hipóteses alternativas, para identificar em quais grupos de 

fatores existem diferenças entre MPEs e MGEs. As hipóteses abordadas nesse trabalho são 

mostradas no Quadro 1. 

Quadro 1. Hipóteses do trabalho 

Hipótese Regra para Suporte/Aceite 
H0 – MPEs de SC são iguais às MGEs de SC em 
relação a todos os fatores de influência em SPI. 

Se as hipóteses de todos os fatores 
foram rejeitadas (não forem 
suportadas). 

H1 – MPEs de SC são diferentes de MGEs de SC 
em relação a fatores organizacionais e/ou 
pessoais. 
 

Se uma ou mais hipóteses dos fatores 
dos grupos “Organizacionais” e 
“Pessoais” forem suportadas. 

H2 – MPEs de SC são diferentes de MGEs de SC 
em relação aos produtos, clientes e/ou processos. 

Se uma ou mais hipóteses dos fatores 
dos grupos “Produtos”, “Processos” e 
“Clientes/Mercado” forem suportadas. 

H3 – MPEs de SC são diferentes de MGEs de SC 
em relação a aspectos diretamente relacionados à 
SPI. 

Se uma ou mais hipóteses dos fatores 
do grupo “SPI” forem suportadas. 

Como principal resultado deste trabalho, espera-se gerar um conjunto de informações 

qualitativas e quantitativas que auxilie na adequação de métodos e modelos de melhoria de processo 

de software para micro e pequenas empresas. 

De forma explícita, os seguintes resultados são esperados desse trabalho: 

• Levantamento do estado da arte sobre fatores de influência e características de MPEs; 

• Revisão da literatura para identificar características e fatores potenciais diferenciando 

MPEs em relação a MGEs; 
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• Execução de uma pesquisa (survey) com empresas de software do estado de Santa 

Catarina, identificando os principais aspectos que influenciam em SPI, com os 

resultados documentados em um relatório de pesquisa; 

• Desenvolvimento de um relatório técnico com os indicadores obtidos a partir da análise 

da pesquisa e das avaliações aplicadas. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

O principal foco deste estudo está em micro e pequenas organizações, apesar de serem 

pesquisadas também médias e grandes empresas (MGEs) para efeito de comparações. Não serão 

consideradas pequenas unidades dentro de uma empresa maior, pois estas têm algumas 

características diferenciais, como, por exemplo, tipicamente acesso a escritório de gerenciamento de 

projetos (PMO), equipe de processo de engenharia de software, mais recursos financeiros, etc.  

Em adição, o foco do estudo são as empresas cujo principal negócio é o desenvolvimento de 

software. Portanto, não serão consideradas, por exemplo, empresas que tenham como principal 

negócio a consultoria de software, o fornecimento de suporte ou atendimento ao usuário. 

Considerando-se a abrangência geográfica, a pesquisa será realizada com micro, pequenas, 

médias e grandes empresas do estado de Santa Catarina/Brasil, sendo que o foco principal é em 

aspectos relacionados à SPI. 

Também não serão definidas as adaptações de modelos de melhoria, o foco é somente em 

criar uma base de dados sistemática para posteriormente serem realizadas pesquisas nesta direção 

de forma mais fundamentada. 

1.1.3  Justificativa 

A sobrevivência e a manutenção da competitividade das micro e pequenas empresas 

depende cada vez mais da qualidade de seus produtos e, conseqüentemente, de seus processos 

(LAPORTE, ALEXANDRE e RENAULT, 2008). A melhoria de processo de software nessas 

empresas enfrenta diversas dificuldades, visto que a maioria dos modelos tradicionais de SPI não é 

adaptada para o porte dessas organizações (JOHNSON e BRODMAN, 1997; PAULK, 1998). Para 

que esses modelos tradicionais possam ser adaptados ou novos modelos específicos para MPEs 
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sejam criados, é importante a identificação de quais são os fatores encontrados nessas empresas que 

influenciam no sucesso ou no insucesso de SPIs e a relação desses fatores com médias e grandes 

empresas. Cater-Steel (2004) diz que para ajudar a melhorar a indústria de software, é necessário 

determinar a situação atual do uso das práticas e técnicas. 

Para que isso possa acontecer e para que estes esforços de adaptar os modelos tradicionais 

obtenham sucesso, é de suma importância a existência de dados quantitativos e qualitativos que 

demonstrem de forma fundamentada esses aspectos que diferenciam as MPEs das médias e grandes 

com relação à melhoria de processo de software.  

Uma base de informações que forneça a correlação entre os aspectos de influência com as 

práticas de processo de software adotadas serve como fonte de informação para que novos trabalhos 

baseiem a concepção de novos modelos de SPI para micro e pequenas empresas. Além disso, a 

síntese de diversas pesquisas relacionadas à SPI e MPEs permite a identificação dos problemas e 

êxitos comuns na adoção de modelos de melhoria, os quais também podem servir como base para 

novos experimentos.  

Desta forma, espera-se que este trabalho forneça uma base sistemática e fundamentada para 

qualquer pesquisa voltada para adaptação de modelos e métodos de SPI no cenário de MPEs. E, por 

ter uma base mais sistemática, acredita-se que este estudo possa contribuir para a precisão das 

adaptações de processos de melhoria a serem desenvolvidas, tendo um maior alinhamento às 

necessidades reais deste tipo de empresa.  

Criando adaptações adequadas dos modelos e métodos de melhoria de processo de software 

para MPEs, pode-se facilitar a sua aplicação e, conseqüentemente, contribuir na efetiva melhoria de 

processo destas empresas, aumentando assim as suas chances de sobrevivência e competitividade 

no mercado global. 

Outro fator importante é a contribuição do estudo para a melhoria da qualidade de software 

do estado de Santa Catarina, com um mapeamento expressivo das características e necessidades das 

suas empresas de software, permitindo que organizações do setor atuem para melhorar pontos 

deficitários.    
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Além disso, o próprio mapeamento das empresas de desenvolvimento de software de Santa 

Catarina, com sua divisão por cidade e estado é uma contribuição importante, visto que não foi 

encontrado disponível tal estudo em entidades ou pesquisas do setor. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho é projetar, executar e analisar uma pesquisa para 

sistematicamente levantar características e necessidades de MPEs no estado de Santa Catarina em 

relação à melhoria de processo de software, comparando com MGEs. 

1.2.2  Objetivos Específicos 
 

OE1. Identificar as principais características e fatores presentes nas empresas que podem 

influenciar no processo de melhoria; 

OE2. Levantar e comparar fatores que influenciam a adoção de SPI das micro e pequenas 

empresas de SC em relação às médias e grandes organizações; 

OE3. Identificar a capacidade de práticas aplicadas por micro e pequenas empresas de 

software de SC, com relação à melhoria de processo de software. 

OE4. Identificar correlações entre características identificadas nas empresas de software de 

SC que podem influenciar SPI. 

1.3 METODOLOGIA 

Nesta seção são descritos a metodologia de pesquisa utilizada, uma descrição dos 

procedimentos metodológicos e também uma contextualização sobre Engenharia de Software 

Experimental.  
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1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

O trabalho é realizado através de uma pesquisa descritiva e exploratória (survey) da indústria 

de software no estado de Santa Catarina / Brasil, para identificar as características e melhores 

práticas das micro e pequenas empresas e comparar em relação às médias e grandes organizações. 

A pesquisa é quase integralmente quantitativa, sendo utilizado o método hipotético-indutivo, 

visto que são procuradas evidências para derrubar hipóteses formuladas. Além disso, pode-se 

classificar a pesquisa realizada por esse trabalho como uma pesquisa básica, já que busca fornecer 

um conjunto de conhecimentos e informações que pode levar a futuros resultados ou aplicações, 

porém sem fazê-los diretamente.  

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

O desenvolvimento desse trabalho é baseado na execução de três etapas principais, 

conforme descritas abaixo: 

Etapa 1 – Contextualização 

Nessa etapa são estudados os principais conceitos e técnicas relacionados à ESE 

(Engenharia de Software Experimental), os quais irão ditar a metodologia da pesquisa a ser 

executada. 

Nessa etapa também são identificados os potenciais fatores que influenciam na adequação de 

boas práticas, especialmente, em relação ao tamanho da empresa. Para isso, é feito um estudo 

bibliográfico sobre experiências de implantação e inovação de melhoria de processos de software e 

trabalhos de adaptação de modelos e métodos de SPI voltado para MPEs. Para a sua realização, 

utiliza-se de vários tipos de pesquisa, incluindo: WEB, jornais, artigos, livros e revistas científicas, 

contato direto com pesquisadores da área, entrevistas, participação em eventos, análise de estudos 

de casos, etc. 

Resultados esperados com essa etapa: 

1. Fundamentação teórica sobre micro e pequenas empresas e melhoria de processo de 

software; 
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2. Estado da arte sobre pesquisas já existentes; 

3. Categorização dos potenciais fatores relevantes para a adoção de modelos e métodos de 

melhoria de processo de software. 

Dessa etapa do trabalho é que se obtém fundamentação teórica para a concepção da 

abordagem proposta.  

Etapa 2 – Identificação e comparação de características e necessidades das MPEs de SC 

Nessa etapa são levantados os dados quantitativos e qualificativos de empresas de SC em 

relação à SPI. 

Para isto é realizada a elaboração e aplicação de uma pesquisa descritiva e exploratória em 

forma de survey, visando à coleta de informações para obter uma visão sobre o assunto em estudo. 

Para esse processo é adotado um conjunto de sete fases, seguindo a abordagem descrita por Kasunic 

(2005), conforme o Quadro 2: 
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Quadro 2. Fases de um survey 

Estágio Descrição 
1  Identificar os objetivos 

da pesquisa 
Definição do foco da pesquisa, identificando o problema a ser 
resolvido e como a pesquisa irá responder as perguntas e respostas. 

2  Identificar e 
caracterizar o público-
alvo  

Definição, identificação e caracterização de quem irá responder a 
pesquisa. 

3  Desenvolver um plano 
de amostragem 

Definição do tamanho da população e verificação se quem irá 
responder a pesquisa e se essa amostragem irá representar o 
público-alvo 

4  Desenvolver e escrever 
o questionário 

Os objetivos e as questões internas da pesquisa deverão ser 
traduzidos para itens de questionário, cuidadosamente formulados 
para facilitar a análise e interpretação. 

5  Aplicar um teste-piloto 
do questionário 

O ambiente e instrumentos utilizados para o questionário devem 
ser testados com membros do público-alvo, para eliminar bugs e 
melhorar esses instrumentos. 

6  Distribuir o 
questionário 

O questionário deve ser distribuído para os membros selecionados 
do público-alvo, tal como definido pelo plano de amostragem. 

7  Analisar os resultados 
e escrever o relatório 

Os resultados serão coletados e traduzidos para a forma gráfica 
para facilitar o entendimento. Os gráficos serão compilados num 
relatório e interpretações, inferências, generalizações e 
advertências poderão ser realizadas com base nos elementos 
fornecidos pelos resultados. 

Fonte: Kasunic (2005). 

Para aplicação e análise do survey é utilizada a ferramenta web de código aberto 

LimeSurvey (http://www.limesurvey.org). 

O resultado dessa fase é um relatório técnico com os resultados analisados e interpretados 

com base nos dados coletados, o qual deve ser disponibilizado para consulta das empresas 

envolvidas. 

Etapa 3 – Diagnóstico 

A partir dos resultados obtidos na Etapa 2, as hipóteses levantadas no trabalho são 

comprovadas ou descartadas através de métodos científicos. Além dessa comprovação, são 

verificadas algumas correlações existentes entre os fatores pesquisados.  
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Como resultado dessa fase, é gerado um capítulo detalhando os resultados encontrados, 

argumentando a comprovação ou não das hipóteses e descrevendo cada uma das correlações entre 

fatores consideradas importantes. 

A essa tentativa de se aplicar o método científico ao software, buscando tornar a Engenharia 

de Software (ES) mais exata e precisa, dá-se o nome de Engenharia de Software Experimental 

(MENDONÇA, 2005). 

1.3.3  Engenharia de Software Experimental 

Os objetivos de se utilizar experimentos em ES são “a caracterização, avaliação, previsão, 

controle e melhoria a respeito de produtos, processos, recursos, modelos, teorias, entre outros” 

(TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002). 

Com isto, é possível transferir tecnologias para a prática, adaptá-las e avaliá-las no contexto 

das organizações e, com base nestas experiências, melhorar e evoluir estas tecnologias para a 

melhoria de qualidade e produtividade ao longo do processo de desenvolvimento do software 

(MENDONÇA, 2005). 

Muitos autores dão a esse processo de pesquisa utilizando estratégias empíricas o nome de 

Engenharia de Software Empírica (WOHLIN 2007; FALESSI; KRUCHTEN; CANTONE, 2007; 

KITCHENHAM et al, 2006; BASILI, 2006).  

O método empírico é geralmente observado como sendo a base do método científico 
moderno. Defende que as nossas teorias devem ser baseadas em observações do mundo, em 
vez da intuição ou fé... Todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido pela 
experiência, pela tentativa e erro (TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002). 

Importância de estudos empíricos em Engenharia de Software 

Os estudos empíricos são apenas testes que comparam o que se acredita ao que se observa. 

Porém, caso esses testes sejam sabiamente construídos, executados e utilizados para apoiar o 

método científico, os mesmos passam a ter um papel fundamental na ciência moderna (PERRY; 

PORTER; VOTTA, 2000). 

Segundo Perry, Porter e Votta (2000), não existe um padrão na execução dos processos de 

desenvolvimento de software nas empresas, cada uma seguindo um caminho diferente. Isso se deve 
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ao fato de não existirem evidências que auxiliem na tomada de decisão por um determinado 

processo, ferramenta ou tecnologia. Uma razão para que isso aconteça é que as pesquisas em ES 

falharam na produção de modelos e ferramentas analíticas, pois sem mecanismos que forneçam 

informações corretas sobre custos e benefícios dessas ferramentas e métodos, as decisões tendem a 

ser um ato aleatório. Os estudos empíricos são fundamentais para a obtenção dessas informações. 

Sjoberg, Dyba e Jorgensen (2007) descrevem algumas situações atuais referente à qualidade 

dos estudos empíricos em pesquisas de Engenharia de Software: 

1. Pesquisadores frequentemente não trabalham o suficiente com os resultados de 

pesquisas anteriores à própria pesquisa, particularmente aquelas realizadas fora do domínio do 

pesquisador; 

2. Métodos de pesquisa e elementos de planejamento são frequentemente aplicados sem 

considerar estudos alternativos. A habilidade em conduzir experimentos controlados tem melhorado 

nos últimos anos, porém na condução de surveys e estudos de caso isso não aconteceu. 

3. Resultados dos estudos geralmente não são robustos, devido à falta de repetições e 

utilização de apenas um tipo de projeto de pesquisa. 

4. Os estudos são conduzidos pelos pesquisadores com o interesse no resultado, sem 

preocupação suficiente para evitar vieses. Muitos desses estudos são meramente demonstrações de 

que a tecnologia funciona (prova de conceito) ou relato de experiências simples (lições aprendidas); 

5. Os pontos de referências para comparações entre tecnologias frequentemente não são 

declaradas ou não são relevantes; 

6. O escopo de validação dos estudos empíricos raramente são explicitamente 

definidos; 

7. Métodos estatísticos são utilizados mecanicamente, com pouco conhecimento das 

suas limitações e suposições. Em particular, as populações não são bem definidas. 

8. Generalização baseada em estatísticas é o principal meio de generalização. 
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Portanto, apesar da importância de estudos científicos na área de Engenharia de Software, 

percebe-se uma grande dificuldade e vários pontos falhos em parte das pesquisas existentes. Esse 

trabalho busca utilizar os conceitos de ESE para evitar essas falhas. 

Estrutura de estudos empíricos 

Apesar de diferentes abordagens sugerirem diferentes etapas do processo, a maioria dos 

métodos empíricos exige que o pesquisador defina uma pergunta de pesquisa, o planejamento 

(projeto) do estudo, coleta dos dados, análise dos dados, interpretação dos dados e divulgação do 

conhecimento adquirido (SJOBERG; DYBA; JORGENSEN, 2007). 

Perry, Porter e Votta (2000) esperam que um bom estudo empírico deva ter cada um dos 

seguintes componentes: 

1. Contexto da pesquisa: o problema deve ser definido e explicado, fornecendo um 

contexto histórico sobre o mesmo; 

2. Hipóteses: define as perguntas de pesquisa que serão respondidas; 

3. Plano do estudo: o planejamento detalhado para a criação/obtenção dos dados que 

serão utilizados para testar as hipóteses; 

4. Ameaças à validade: influências que podem limitar a interpretação ou conclusões dos 

dados do estudo; 

5. Análise dos dados e apresentação: execução dos testes das hipóteses, determinando 

também o nível de confiança da pesquisa; 

6. Resultados e conclusões: divulgação dos dados e explicação das respostas às 

perguntas de pesquisa, além de garantir informações suficientes para que outros pesquisadores 

possam repetir o estudo. 

Tipos de pesquisa 

Pesquisas empíricas buscam explorar, descrever, predizer e explicar fenômenos naturais, 

sociais e cognitivos através de evidências baseadas na observação e na experiência. Isso envolve 



31 

 

obter e interpretar evidências através de, por exemplo, experimentação, observação sistemática, 

entrevistas ou surveys, ou ainda um exame detalhado e cuidadoso de documentos e artefatos 

(SJOBERG; DYBA; JORGENSEN, 2007). 

O tipo de experimento mais apropriado em uma situação concreta vai depender, por 

exemplo, dos objetivos do estudo, das propriedades do processo de software usado durante a 

experimentação ou dos resultados finais esperados. Porém a literatura descreve, em síntese, as 

seguintes estratégias (TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002): 

1. Estudo de caso: investiga um fenômeno num contexto real; 

2. Experimento: investiga um fenômeno num contexto controlado, geralmente 

conduzido e monitorado por um pesquisador; 

3. Survey: investiga fenômenos em retrospectiva, que já aconteceram. Não é controlado, 

porém pode abranger um escopo maior de pesquisa a um custo baixo. 

O presente trabalho desenvolve uma pesquisa do tipo survey, devido ao fato de investigar 

fenômenos que já aconteceram e também ao escopo abrangente. Considerando isso, essa estratégia 

é detalhada na seção seguinte. 

Survey 

Survey é uma abordagem de coleta e análise de dados na qual requeridos1 respondem 

perguntas ou declarações que foram desenvolvidas anteriormente (KASUNIC, 2005). Segundo 

Punter et al. (2003), surveys são estratégias empíricas apropriadas para coletar dados de uma grande 

população (ex: sobre métodos, ferramentas, desenvolvedores, empresas) e atingir um entendimento 

dessa população, sendo que esse é um dos objetivos da engenharia de software empírica. 

Punter et al. (2003) propõem uma classificação quanto ao formato de apresentação: 

                                                 
 
 
 
1 pessoas que participam da pesquisa 
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1. Survey por e-mail: é conduzido através do envio de e-mails com o questionário em 

anexo. Esse tipo de survey é fácil de enviar e requer pouca habilidade tecnológica para ser 

desenvolvida, porém o controle dos formulários e dos dados é mais complicado. 

2. Survey on-line: também chamado de survey-www, o questionário é apresentado em 

uma página na Internet (web page). Tipicamente os convites são enviados por e-mail ou links de 

outros websites. Permite um melhor acompanhamento e facilidade na análise dos dados, visto que 

as ferramentas geralmente disponibilizam os mesmos em banco de dados ou arquivos. 

Outra classificação existente é de acordo com o objetivo/propósito da pesquisa, conforme 

descrito por Pinsouneault e Kraemer apud Freitas et. al (2000): 

1. Descritivo: busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou opiniões estão 

manifestos em uma população (ex: determinar a distribuição de atributos ou características); 

2. Explanatório: tem como objetivo testar uma teoria e as relações causais; estabelece a 

existência das relações causais e questiona o motivo dessa relação (ex: explicar porque os 

desenvolvedores escolheram uma das técnicas); 

3. Explorativo ou exploratório: o objetivo é familiarizar-se com o tópico ou identificar 

os conceitos iniciais sobre um tópico (ex: um estudo preliminar para uma investigação mais 

profunda). 

A pesquisa realizada nesse trabalho é classificada como survey on-line e 

descritivo/exploratório. 

Existem diversas metodologias propostas por diferentes autores (ex: PUNTER et. al, 2003), 

porém a adotada por esse trabalho é a sugerida por Kasunic (2005), a qual foi detalhada na seção 

1.3 - Metodologia. 

Como o survey elaborado por esse trabalho foca em MPEs, uma contextualização e 

detalhamento desse tipo de empresa é apresentado no capítulo seguinte. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está organizado em oito capítulos correlacionados. 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, apresentadas 

as limitações do trabalho permitindo uma visão clara do escopo proposto e detalhando a 

metodologia adotada. 

No segundo capítulo é apresentada a contextualização de micro e pequenas empresas de 

software, assim como estatísticas demonstrando sua importância na economia mundial e a situação 

atual dessas empresas frente à melhoria de processo de software. 

No terceiro capítulo é realizada uma contextualização sobre melhoria de processo de 

software, apresentando os conceitos fundamentais, mostrando os principais modelos, metodologias 

e normas utilizadas. 

No quarto capítulo é apresentado o estado da arte em relação à melhoria de processo em 

micro e pequenas empresas e os fatores que influenciam a sua adoção por essas empresas. Nesse 

capítulo são descritas diversas pesquisas já existentes, divididas em três tópicos: informações de 

MPEs não relacionadas à SPI, cases e estudos de SPI e pesquisas sistemáticas sobre fatores de 

influência de SPI em MPEs. 

No capítulo cinco são apresentados os principais aspectos/fatores levantados na literatura, 

constituindo uma síntese desses aspectos e características que possivelmente têm influência na 

adoção de modelos de melhoria de processo por micro e pequenas empresas. 

No sexto capítulo é detalhada a execução da pesquisa, descrevendo cada uma das fases de 

planejamento e execução do survey. 

No sétimo capítulo são descritos os resultados encontrados com a pesquisa, detalhando os 

dados descritivamente e analisando as hipóteses de pesquisa. 

Enfim, no último capítulo, são tecidas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos 

identificados inicialmente com os resultados alcançados. São ainda propostas possibilidades de 

continuação da pesquisa desenvolvida a partir das experiências adquiridas com a execução do 

trabalho. 
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2  MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

O termo micro e pequenas empresas (MPEs) é utilizado para classificar empresas pelo porte. 

Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas), os critérios para 

classificar o tamanho de uma empresa são fatores importantes para que micro e pequenas empresas 

possam usufruir os benefícios e incentivos previstos nas legislações (SEBRAE, 2008). 

Porém, não existe uma padronização e tão pouco uma unanimidade nos critérios adotados 

para realizar essa classificação. Na prática, geralmente os critérios variam de acordo com a 

definição da legislação específica, das instituições financeiras oficiais e órgãos representativos do 

setor, baseando-se no valor do faturamento, número de funcionários ou em ambos (IBGE, 2003). 

O Quadro 3 sintetiza as principais classificações de empresas adotadas no Brasil, 

relacionando os critérios utilizados. 

Quadro 3. Classificação de empresas pelo porte – Brasil 

Instituição/Critério Classificação Receita/Nro. de funcionários 
Lei Complementar 123/2006 
(Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte) 
Receita bruta anual 

Microempresa 
 
Empresa de pequeno 
porte 

Igual ou inferior a R$ 240.000,00 
 
Superior a R$ 240.000,00 e igual ou 
inferior a R$ 2.400.000,00 

SEBRAE  
Número de funcionários 
 

Microempresa 
 
Pequena empresa 
 
Média empresa 
 
Grande empresa 

Até 9 funcionários  
 
De 10 a 49 funcionários 
 
De 50 a 99 funcionários 
 
mais de 100 funcionários 

BNDES (critérios dos países do 
Mercosul para fins creditícios) 
Receita operacional bruta 
anual ou anualizada 

Microempresa 
 
Pequena empresa 
 
 
Média empresa 
 
 
Grande empresa 

Até R$ 1.200.000,00 
 
Superior a R$ 1.200.000,00 e igual ou 
inferior a R$ 10.500.000,00 
 
Superior a R$ 10.500.000,00 e igual ou 
inferior a R$ 60.000.000,00 
 
Superior a R$ 60.000.000,00 

Fonte: Brasil (2008), SEBRAE (2008), BNDES (2008) 
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Assim como no Brasil, em outros países existe divergência nas classificações de empresas 

por porte. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América (EUA) define uma pequena 

organização quando a mesma possui menos de 100 funcionários e a European Commission (EC) 

também define pequenas empresas baseada no número de empregados: micro empresas de 1 a 9 

funcionários e pequenas empresas de 10 a 49, conforme Quadro 4. Através desses números chega-

se à constatação que uma empresa que é considerada pequena nos EUA, poderia ser considerada 

uma média empresa em outros lugares do mundo. 

Quadro 4. Exemplos de classificações de empresas por porte no mundo 

Fonte: Oliveira (2006) e Global Economics Company (2008).  

As classificações relacionadas acima consideram empresas em geral, não sendo específicas 

para um setor da economia. Pode-se ainda encontrar outras classificações específicas para o setor de 

T.I. (Tecnologia da Informação), especialmente em estudos voltados para micro e pequenas 

empresas como, por exemplo, a classificação definida por Orci e Laryd (2000) (Quadro 5). 

Quadro 5. Tamanho de empresas segundo classificação de Orci e Laryd 

Classificação Número de Empregados 
Extremamente pequena 1-2 
Muito pequena 3-15 
Pequena 16-50 

Fonte: Orci e Laryd (2000). 

Apesar das definições sofrerem variações, as considerações mais importantes na 

classificação do tamanho das organizações parecem ser baseadas no número de empregados. Nesse 

trabalho será adotada a classificação por número de funcionários, por duas razões principais: pela 

facilidade de acesso a este dado junto às empresas e por não estar sujeito a variações como cotação 

de moedas, mudança de legislação, etc. A classificação adotada é a descrita no Quadro 6. 

País/Região Classificação Critério Fonte 
União Européia Sem empregados 

Micro ou muito pequena 
Pequena 
Média 
Grande 

0 empregados 
1 a 9 empregados 
10 a 49 empregados 
50 a 249 empregados 
acima de 250 empregados 

European 
Comission  

América do Norte Pequena empresa 
Média empresa 
Grande empresa 

0 a 99 empregados 
100 a 499 empregados 
acima de 500 empregados 

Global 
Economics 
Company 
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Quadro 6. Classificação do porte da empresa adotada 

Porte Número de Empregados 
Muito pequena 1-9 
Pequena 10-49 
Média 50-99 
Grande Mais que 100  

2.1 MPES NA ECONOMIA 

 No Brasil as micro e pequenas empresas responderam, em 2002, por 99,2% do número total 

de empresas formais (SEBRAE, 2005), conforme Tabela 1 mostrada a seguir. 

Tabela 1. Distribuição percentual de empresas no Brasil – 2002 

 

Esse número expressivo pode ser percebido também nos demais países do mundo, 

evidenciando a importância das micro e pequenas empresas na economia global. Nos países da 

América do Norte, segundo pesquisa da Global Economics Company (2008), as pequenas empresas 

(até 99 funcionários) tinham uma grande representatividade, conforme Tabela 2. 

Tabela 2. Micro e pequenas empresas na América do Norte  

País Participação (%) 
EUA 93,0 
México 98,0 
Canadá 90,0 

Fonte: Global Economics Company (2008). 

Segundo pesquisa da Eurostat (2008), nos países da União Européia percebe-se um 

panorama parecido com o encontrado no Brasil, com micro e pequenas empresas representando 

cerca de 99% do total de empresas (Tabela 3). 

Classificação Participação (%) 
Micro 93,6 
Pequena 5,6 
Média 0,5 
Grande 0,3 

Fonte: SEBRAE (2005). 
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Tabela 3. Distribuição percentual de empresas na União Européia 

 

Em países da América Latina, cerca de 92% das unidades de produção são definidas como 

micro empresas, 7% são pequenas e médias empresas e apenas 1% são definidas como grandes 

empresas (Zevallos, 2003) . 

Apesar de possuírem um pequeno número de empregados, as micro e pequenas empresas 

representam um grande percentual de empregos gerados na grande maioria dos países. Uma 

exceção fica por conta dos EUA (Estados Unidos da América), conforme mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4. Distribuição do número de empregados 

 

Esses números enaltecem a importância das micro e pequenas empresas na economia global, 

tendo uma importante representação não só no número de empresas, mas também no número de 

empregos gerados. Em um setor com um crescimento tão rápido e com um número expressivo de 

empresas recentes (MCT, 2001) como o setor de software, a importância das MPEs se enfatiza 

ainda mais. 

2.2 MPES DE SOFTWARE 

Segundo o MCT (2001), indústria de software é toda a atividade de produção industrial e 

comercial de software, seja para comercialização de produtos (programas completos ou em partes), 

serviços ou software embarcado. 

País/Região Micro Pequena Média Grande 
Brasil 36,2% 21,0% 9,8% 33,0% 
EUA 11,0% 19,0% 12,0% 58,0% 
União Européia 34,4% 18,8% 13,1% 33,8% 

Fonte: SEBRAE (2005), Basque Institute of Research and Studies (2001) 

Classificação Participação (%) 

Micro (incluindo sem empregados) 93,1 
Pequena 5,9 
Média 0,8 
Grande 0,2 

Fonte: Eurostat (2008). 
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A indústria de software representa, em média, entre 1% e 2% da economia da maioria dos 

países, sendo que no Brasil chega a 2,2% (VELOSO, 2003). Esse número representa, segundo 

pesquisa da ABES (2009), 1,68% do mercado mundial de software, colocando o Brasil na 12ª 

posição com aproximadamente 10 milhões de dólares movimentados. 

Desse expressivo número, verifica-se que grande parte é composta por micro e pequenas 

empresas. Na Europa, por exemplo, 85% das empresas do setor de T.I. têm de 1 a 10 empregados 

(LAPORTE, ALEXANDRE e RENAULT, 2008). A Figura 1 mostra que, assim como as pesquisas 

apontadas para micro e pequenas empresas em geral, o mercado de software no Brasil também é 

predominantemente constituído por micro e pequenas empresas. 

 

Figura 1. Classificação das empresas de software no Brasil em 2008 

Fonte: Adaptado de ABES (2009). 

2.2.1  Classificações das Empresas de Software 

Além do porte, existem diversas classificações de empresas de software, baseadas nos 

produtos e serviços oferecidos, conforme análise em diversos estudos e pesquisas citadas a seguir. 

Também se verifica que não existe uma classificação padronizada, inclusive variando a 

nomenclatura dada a cada uma, dependendo da pesquisa ou instituição.  

Frente às diferentes classificações propostas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, 

2010), Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES, 2009), Helsinki University of 

Technology (RÖNKKÖ, 2007), Globelics (VELOSO, 2003) e Lindsay Groves (GROVES et al. 

1999), para fins de futuras pesquisas, é mostrada abaixo uma nova classificação que foi criada, de 
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acordo com análise realizada por esse trabalho, como sendo a mais adequada para classificar 

produtos e serviços de empresas de software. 

Tipo de comercialização: define como o produto é criado e distribuído para seus clientes. 

1. Pacote: produto distribuído de forma “fechada”, com um conjunto de funcionalidades 

sem possibilidade de alterações. Também chamado de “produto de prateleira”; 

2. Produto parametrizável: produto com um conjunto de funcionalidades definidas, porém 

com a possibilidade de serem realizadas alterações conforme necessidade do cliente; 

3. Produto sob encomenda: produto criado especificamente para um cliente, de acordo com 

os requisitos repassados pelo mesmo;  

4. Componentes ou serviços: componentes ou serviços (tipo web services) para serem 

incorporados/integrados com outros serviços/produtos; e 

5. Outros serviços: envolve serviços não englobados pelas classificações anteriores, 

geralmente não ligados diretamente ao desenvolvimento de software, como: serviços de 

integração entre sistemas, revenda e configuração de software de terceiros, etc. 

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES, 2009), os 

softwares parametrizáveis representaram cerca de 63% do mercado nacional, conforme Tabela 5 

abaixo. 

Tabela 5. Classificação das empresas por tipo de comercialização 

Tipo Volume (US$ 
milhões) 

Participação (%) Variação 2007/2008 

Software Standard (pacote) 726 14,3% + 27,1% 
Software Parametrizável 3.196 63,0% + 21,8 % 
Software Sob Encomenda 1.148 22,6% +15,4% 
Sub Total Software 5.070 100% +21,0% 
Sub Total Serviços 9.940 100% +43,4% 
Total Softwares e 
Serviços 

15.010 -- +34,9% 
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Domínio da Aplicação: determina qual o setor ou nicho de mercado alvo das aplicações 

desenvolvidas. Essa classificação segue a mesma utilizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

na Pesquisa de Qualidade e Produtividade de Software Brasileiro (MCT, 2010). 

Tipo da Aplicação: define qual o perfil do(s) produto(s) desenvolvido(s) pela empresa. 

1. Gestão: todo tipo de software voltado para a administração e gestão comercial, industrial 

ou de serviços, incluindo ERPs, CRMs, etc. Esta categoria contempla aplicativos como: 

Administração de recursos humanos, Administração de serviços, Administração escolar, 

Administração jurídica, Automação bancária, Automação comercial, Automação de 

escritórios, Comércio Eletrônico, Contabilidade, Gestão de relacionamento com 

cliente/CRM, Gestão da qualidade, Gestão do conhecimento, Gestão de documentos, 

Gestão de conteúdo, Gestão integrada/ERP, Educação à distância; 

2. Automação industrial: todo tipo de software embarcado que realiza automação de 

máquinas industriais. Esta categoria contempla aplicativos como: Automação industrial, 

Automação predial; 

3. Página para internet: criação de páginas estáticas e dinâmicas, sem o controle de gestão 

do negócio; 

4. Utilitários e ferramentas de apoio: software para apoio à gestão do negócio. Esta 

categoria contempla aplicativos como: Comunicação de dados, Ferramentas de 

desenvolvimento de software, Gerenciador de banco de dados, Gerenciador de rede, 

Planilha eletrônica e processador de texto, Segurança e proteção de dados; 

5. Jogos e entretenimento: software de jogos eletrônicos e relacionados a entretenimentos, 

seja embarcado ou não. Esta categoria contempla aplicativos como: Computação gráfica, 

Geoprocessamento, Jogos, Processador de imagens, Serviço de mensagens, Simulação e 

modelagem (ex: jogos para celular, jogos para computador, players de músicas, vídeos, 

etc.); e  

6. Outros sistemas: qualquer outro tipo de software que não se encaixe nas classificações 

acima. 
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 Segundo pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, 2001), com relação ao tipo 

de comercialização, as micro e pequenas empresas desenvolvem aplicativos de pacote (47%) e sob 

encomenda (44,8%) para o domínio da administração privada (30,5%), comércio (28,3%), serviços 

(26,6%) e indústria (25,9%). Já com relação ao tipo de aplicação de software, os mais significativos 

para micro e pequenas empresas foram: administração de serviços, automação comercial, página 

web, gestão integrada – ERP e automação industrial.  

2.2.2  Características de micro e pequenas empresas  

“A s micro e pequenas empresas assumem características próprias de gestão, competitividade 

e inserção no mercado” (CEZARINO e CAMPOMAR, 2008).  

Sintetizando as informações citadas em Souza e Qualharini (2007),
 
IBGE (2003), Moraes, 

Terence e Filho (2004), Anholon et al. (2007), Cezarino e Campomar (2008) e pesquisas realizadas 

no setor de software (MCT, 2010), Weber (2005b), observa-se algumas características comuns a 

micro e pequenas empresas de software: 

• Estágio de ciclo de vida: geralmente são empresas novas, sem uma organização 

devida e produto definido. 

• Tipos de produtos desenvolvidos: não é comum o desenvolvimento de produtos 

complexos ou de missão crítica, prevalecendo softwares de pacote ou customizáveis. 

• Foco de atuação: tem como principais atividades o desenvolvimento de software 

para contextos específicos, prateleira e suporte a serviços. 

• Baixo investimento e conhecimento na área de qualidade: investimento baixo e 

quase inexistente na área de qualidade, geralmente ocasionadas pela falta de 

recursos, baixa maturidade e inexperiência. 

• Tipos de ferramentas utilizadas: busca por ferramentas gratuitas ou mesmo 

desenvolvidas internamente. 

• Práticas de Engenharia de Software utilizadas: índice de utilização de práticas de 

Engenharia de Software abaixo das MGEs. 

• Ausência de técnicas para medir produtividade: maioria das MPEs não mede a 

produtividade de seus processos de software. 
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• Formas de documentação: observa-se um índice baixo na documentação dos 

processos. 

• Número reduzido de pessoas e falta de recursos econômicos: realidade comum 

nas micro e pequenas empresas que acaba gerando um acúmulo de funções para 

muitos colaboradores. 

• Inexperiência: instituições geralmente com pouco tempo de vida e 

conseqüentemente poucas experiências para auxiliarem seus processos futuros. 

• Altos índices de natalidade e mortalidade: número de micro e pequenas empresas 

que são abertas e fechadas é grande. 

• Facilidade de comunicação e agilidade na entrega do software: geralmente têm 

uma velocidade de entrega do produto alta e uma comunicação interna facilitada pelo 

pequeno número de funcionários e produtos. 

Portanto, percebe-se que diversos autores citam características que diferenciam as micro e 

pequenas empresas de médias e grandes, incluindo especificidades do setor. Mas será que essas 

características influenciam na adoção de modelos para a melhoria de seus processos? Será que essas 

características próprias podem ser vistas na prática em empresas de software em Santa Catarina? 

Para saber isso é importante mapear a atual situação das micro e pequenas empresas com 

relação à SPI, verificar se as mesmas estão adotando métodos de melhoria e boas práticas de ES e 

se os mesmos se adequam às suas realidades. 

2.2.3  Melhoria de Processo em MPEs 

Uma das maneiras de avaliar a utilização de práticas e metodologias de melhoria de processo 

de software é através das certificações e/ou avaliações de normas e modelos existentes na área. O 

Brasil, segundo relatório do SEI publicado em março de 2010 (SEI, 2010), possui 143 avaliações 

CMMI, sendo o 8º país com maior número de avaliações, conforme Tabela 6. 
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Tabela 6. Número de avaliações CMMI por país 

País Avaliações 
EUA 1.582 
China 1.229 
Índia 524 
Japão 310 
Espanha 180 
França 168 
Coréia 165 
Brasil 144  

A Tabela 7 abaixo resume o total de organizações com qualificação CMM e CMMI no 

Brasil por ano no período de 1997 a 2006 e o total em 2008 e 2009. 

Tabela 7. Organizações com qualificação CMM e CMMI no Brasil 

Ano Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 No ano Acumulado 

1997  1   1 1 
1998 1    1 2 
1999      2 
2000      2 
2001  4   4 6 
2002 3    3 9 
2003 16 1 1  18 27 
2004 6 2  1 9 36 
2005 25 3  2 30 66 
2006  1  3 4 70 
Total 51 12 1 6  70 
Total 
20081 

37 31 1 8  79 

Total 
20092 

71 57 1 11  144 

Fonte: Adaptado de MCT (2005), 1 SEI (2008), 2 SEI (2010) 
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Já com relação às avaliações MPS-BR2 realizadas até setembro de 2010 (SOFTEX, 2010), o 

Brasil apresenta os números apontados na Tabela 8. 

Tabela 8. Resumo das avaliações MPS-BR 

Ano A B C D E F G Total 
2005     1 3 1 5 
2006 2 0 0 1 1 1 7 12 
2007 1 0 0 0 1 12 41 55 
2008 1 0 0 0 1 9 40 51 
2009 2 0 2 0 2 33 41 80 
2010 0 0 5 0 0 7 18 30 

Total 6 0 7 1 6 65 148 233 
Fonte: SOFTEX (2009c) (até Novembro/2009) 

Embora o número de empresas certificadas tenha crescido anualmente, assim como o 

conhecimento das normas e modelos (Figura 2), percebe-se que as micro e pequenas empresas de 

software ainda têm uma baixo índice de adoção a práticas e metodologias de melhoria de processo, 

conforme visto na Figura 3. 

 

Figura 2. Desconhecimento dos modelos e normas 

Fonte: WEBER (2005b) 

                                                 
 
 
 
2 Os números de avaliações MPS.BR e CMMI no Brasil não são exclusivos, ou seja, podem existir empresas que 
estejam computando em ambas as estatísticas. 
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Figura 3. Uso de normas e modelos por micro e pequenas empresas 

Fonte: MCT (2005) 

Uma pesquisa realizada por Laporte, Alexandre e Renault (2008) com empresas de software 

de todo o mundo mostrou uma diferença no percentual de empresas certificadas em relação ao 

tamanho das mesmas. Segundo a pesquisa, menos de 18% das micro empresas são certificadas, 

enquanto 53% das grande empresas (com mais de 25 empregados) clamam por certificação. Dos 

82% das micro empresas que não são certificadas, apenas 25% utilizam padrões3. Já com relação às 

grandes empresas que utilizam padrões e modelos, destacam-se as normas ISO (55%) e modelos do 

SEI - Software Engineering Institute (47%). 

Segundo pesquisa do SEI (2010), 37,2% das empresas avaliadas utilizando o método 

SCAMPI em todo o mundo são micro e pequenas empresas (até 50 funcionários), diminuindo para 

16,0% se forem consideradas empresas até 25 funcionários (Figura 4).  

                                                 
 
 
 
3 Os autores consideram padrões como normas ou modelos internacionalmente reconhecidos (ex: ISO, CMMI), porém 
sem a obrigatoriedade da certificação ou avaliação formal. 
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Figura 4. Empresas que realizaram avaliação CMMI por porte (número de funcionários) 

Fonte: SEI (2010). 

Outro fator relevante é que as micro e pequenas empresas que adotam alguma norma ou 

modelo geralmente são classificadas nos níveis mais baixos de maturidade.  Segundo a pesquisa 

Qualidade e Produtividade do Setor de Software Brasileiro 2001 (MCT, 2001), menos de 20% das 

micro empresas (abaixo de 25 funcionários) que foram avaliadas estão no nível 3 ou superior do 

CMMI. Com a criação do MPS-BR, que tem o foco em pequenas e médias organizações, a 

tendência é que o número de micro e pequenas empresas avaliadas tenha crescido nos últimos anos 

e continue crescendo, porém não foi encontrada pesquisa alguma que apresente essa estatística por 

porte da organização. 
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3  MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE 

Para competir com sucesso no mercado internacional precisa-se melhorar tanto a qualidade 

dos produtos de software, quanto a habilidade de trabalhar com restrições de tempo e orçamento. 

Essas melhorias dependem fortemente do processo e da tecnologia (GOLDENSON e HERBSLEB, 

1995).  

Processo é uma seqüência de passos realizados para um determinado propósito (PAULK, 

1998). Portanto, para o desenvolvimento de software utiliza-se um processo, embora muitas vezes 

esse processo seja informal (WEBER, 2005b). Pode-se dizer que processo de software é o conjunto 

de atividades que se deve realizar, numa ordem estabelecida, para desenvolver e manter o software 

(ZAHRAN, 1998). Segundo Sommerville (2007), um processo de software é um conjunto de 

atividades e resultados associados que produz um produto de software. 

Processo de software não envolve apenas o processo de desenvolvimento de software, o qual 

é uma parte do processo, envolve também uma série de outros aspectos gerenciais e 

organizacionais. Wang e King (2000) descrevem que modelos de desenvolvimento de software 

tentam prover um conjunto de diretrizes para o projeto e desenvolvimento do software, enquanto 

um processo de engenharia de software preocupa-se com aspectos sistemáticos, organizacionais e 

gerenciais.  

“A qualidade do processo de desenvolvimento afeta diretamente a qualidade dos produtos 

entregues” (SOMMERVILLE, 2007, p. 425). Diante da informação que a qualidade do produto está 

fortemente ligada à qualidade do processo, pode-se supor que organizações com softwares de 

qualidade têm bons processos. A seguir são relacionadas algumas características de organizações 

que desenvolvem software com qualidade, segundo a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (2001):  

• Processos são definidos, documentados e realmente utilizados; 

• A gerência planeja, acompanha e comunica; 

• Funções e responsabilidades são claras; 

• Produtos e processos são medidos; 

• Qualidade, custos e cronograma são previsíveis; 
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• Tecnologias são escolhidas e utilizadas de forma eficaz; 

• Melhoria contínua é um estilo de vida da organização, ou seja, todos os funcionários 

executam suas atividades pensando em qualidade e no que podem fazer de melhor. 

A área de melhoria (ou engenharia) de processo de software, segundo Salviano (2006), 

envolve o uso de abordagem para a melhoria de processo, orientada a um modelo de capacidade do 

processo e alinhada ao contexto e objetivos estratégicos de uma organização. 

O processo de melhoria de software pode ser dividido em 3 outros sub-processos, que 

devem ser executados na instituição com o objetivo de atingir a melhoria. Esses 3 sub-processos, 

geralmente são representados por modelos, guias, metodologias, as quais servem como base para a 

execução das atividades. São eles:  

• Métodos de melhoria de processo: também chamadas de abordagens de melhoria de 

processo, são guias a serem seguidos com os passos de como implantar um processo de 

melhoria na organização; 

• Métodos de avaliação de processo: utilizados para descrever uma forma de avaliar o 

processo da empresa, geralmente alinhado a algum modelo de referência ou modelo de 

capacidade de processo; 

• Modelo de referência de processo: guia que define as melhores práticas e/ou objetivos 

específicos para atingir a qualidade do processo, geralmente classificando em áreas de 

processo e definindo níveis de maturidade ou capacidade da organização frente aos 

processos. 

“As abordagens para melhoria de processo utilizam como referência um modelo de processo 

que sistematiza e representa as melhores práticas, definem uma medição para avaliação da 

capacidade dos processos e provê um roteiro para a melhoria dos processos” (SALVIANO, 2006). 

Um resumo dos conceitos envolvidos num processo de melhoria é demonstrado na Figura 5. 
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Figura 5. Síntese do conjunto de modelos e métodos para a melhoria de processo 

Fonte: Adaptado de Salviano (2008) 

Existem modelos de referência de processos, guias, metodologias e orientações que podem 

ajudar uma organização a melhorar a forma como ela faz negócios. (SEI, 2006a) São exemplos: o 

ISO/IEC 15504 (ISO, 2005), o Capability Maturity Model Integration (CMMI) (SEI, 2006b), o 

MPS-BR (SOFTEX, 2009b), entre outros.  

3.1 MÉTODOS/ABORDAGENS DE MELHORIA DE PROCESSO 

Os métodos de melhoria definem o processo para adotar um programa de melhoria de 

software numa organização, definindo as fases e atividades a serem executadas “para definir, 
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implementar, avaliar e melhorar os processos realizados em uma unidade organizacional” (ISO, 

2005). Os métodos não definem o conjunto de boas práticas para realização desse processo 

(modelos de referência) tão pouco a avaliação do mesmo.  

Um dos métodos mais utilizados e conhecidos é o IDEAL, “um guia do usuário para 

melhoria de processos de software, que é o sucessor do Software Process Improvement Roadmap, o 

qual foi uma colaboração entre o SEI e a Hewlett-Packard Company” (MCFEELEY, 1996). 

O modelo IDEAL tem esse nome representando suas fases: iniciação, diagnóstico, 

estabelecimento, ação e aprendizagem (em inglês “initiating, diagnosting, establishing, acting and 

learning”) (SEI, 1996). É um modelo para o programa de melhoria de processo software, que pode 

ser usado para orientar o desenvolvimento a longo prazo, integrando o plano de iniciação e 

gerenciamento de um programa SPI. O objetivo deste método é fornecer a gestão de um processo de 

melhoria com descrição genérica de uma seqüência de passos recomendados para a SPI 

(MCFEELEY, 1996).  

O modelo apresentado na Figura 6 descreve cinco fases para a iniciativa de SPI, as quais 

provêm um ciclo contínuo através de passos necessários para a melhoria de processo. É importante 

ressaltar que o tempo que leva para cada ciclo pode variar de organização para organização e 

também que diferentes partes da organização podem estar executando atividades em fases diferentes 

do modelo. 

É importante perceber que a infra-estrutura configurada para acompanhar a melhoria de 

processo de software terá um papel importante no sucesso ou falha da mesma e isso não deve ser 

subestimado (MCFEELEY, 1996). 
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Figura 6. Ciclo de atividades do IDEAL 

Fonte: McFeeley, 1996. 

 Além do IDEAL, existem outras abordagens para a melhoria do processo de software, como, 

por exemplo, PDCA (DEMING, 1990) e ISO/IEC 15504 (ISO, 2003) entre outros, cada uma 

definindo um conjunto de passos e atividades a serem executadas, conforme mostrado na Figura 7. 
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Figura 7. Fases das abordagens de melhoria de processo 

Fonte: Salviano, 2006. 

3.1.1  Métodos de melhoria para MPEs 

Paralelamente aos métodos citados na seção anterior, existem outros voltados 

especificamente para micro e pequenas empresas, cuja abordagem tenta se adequar à realidade 

desse tipo de empresa. Abaixo são descritos alguns desses métodos: 

• ASPE/MSC: o desenvolvimento da abordagem ASPE/MSC (Approach for Software 

Process Establishment in Micro and Small Companies) foi feito com base em estudos 

realizados nessa área, em outras abordagens disponíveis na literatura e na experiência 

adquirida em modelagem de processos em MPEs. Seu objetivo é contribuir para a melhoria 

de processos de software em organizações com até 50 funcionários, através da definição e 

implantação de processos, considerando suas características e limitações. Com o objetivo de 
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estabelecer processos de software de forma incremental, visando melhoria contínua, a 

abordagem está organizada em fases, dispostas de forma que uma organização possa 

estabelecer vários processos de forma seqüencial ou melhorar um único processo em vários 

ciclos. Em ambos os casos, a aplicação da abordagem é gerenciada e os resultados obtidos 

são avaliados. Cada uma dessas fases principais, por sua vez, é dividida em sub-processos e 

detalhada para prover uma orientação efetiva aos responsáveis em aplicá-la. A abordagem 

dispõe de um guia que orienta os executores na aplicação da abordagem, incluindo para 

cada atividade do processo: propósito, critérios de entrada e saída, papéis envolvidos, 

passos, ferramentas, métodos, diretrizes e artefatos (WEBER, 2005b). 

 

Figura 8. Ciclo de atividades da abordagem ASPE/MSC. 

Fonte: Weber, 2005b. 

A Figura 8 fornece uma visão geral da abordagem e suas fases: diagnóstico do processo de 

software atual, análise estratégica, definição do(s) processo(s), implantação do(s) processo(s) e 

gerenciamento da aplicação da abordagem. 

• Agile SPI Process: Faz parte do framework de melhoria de processo Agile SPI, criado na 

Colômbia e com foco em micro e pequenas empresas, é baseado em modelos leves, padrões 

internacionais, melhoria ágil e práticas ágeis. Esse framework possui um processo que guia 

os esforços de micro e pequenas empresas a fim de ajustar o processo de software 
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adequando o mesmo às suas necessidades e inclui: um método, modelos, infra-estrutura, 

técnicas e ferramentas de suporte (HURTADO et al., 2008).  

Portanto, pode-se observar que existem abordagens de melhoria de processo voltadas para 

micro e pequenas empresas que, em geral, procuram criar processos mais rápidos e mais baratos em 

relação a métodos tradicionais, a fim de adequar-se às características e necessidades das micro e 

pequenas empresas. 

3.2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação de processos de software é um procedimento de medição subjetivo que envolve 

o julgamento de pessoas qualificadas para identificação quantitativa de pontos fortes e fracos nos 

processos (ANACLETO; WANGENHEIM, 2005). 

Uma avaliação é realizada para avaliar um conjunto de processos selecionados de acordo 

com o(s) modelo(s) de avaliação selecionado(s). O propósito de uma avaliação de processo é 

conhecer a capacidade dos processos implantados pela organização. (ISO/IEC, 1998). 

Os requisitos para uma avaliação de processo, segundo a ISO/IEC 15504-2 (ISO, 2005), são 

definidos como: 

• Facilitar a auto-avaliação; 

• Prover uma base para ser utilizada na melhoria do processo e na determinação da 

capacidade; 

• Levar em consideração o contexto no qual o processo avaliado é executado; 

• Gerar uma classificação do processo; 

• Mapear a possibilidade de o processo atingir seus objetivos; 

• Ser aplicável para todos os domínios de aplicação e tamanhos de organizações;  

• Prover um padrão objetivo entre organizações. 
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A Figura 9 mostra o contexto da melhoria de processo de software e onde a avaliação se 

encaixa nesse processo. 

 

Figura 9. Contexto da avaliação na melhoria de processo 

Fonte: ISO, 1998. 

Seguindo a norma ISO/IEC 15504 (ISO, 2005), o processo de avaliação deverá conter, no 

mínimo, as seguintes atividades: 

1. Planejamento: deve ser desenvolvido um plano para a avaliação contendo informações, tais 

como as entradas iniciais requeridas, atividades, cronogramas, recursos, entre outros; 

2. Coleta de dados: para a coleta de dados devem ser utilizadas estratégias e técnicas 

explicitamente identificadas e que sejam demonstráveis. Deve ser estabelecida uma 

correspondência entre os processos da unidade organizacional e os elementos do modelo de 

avaliação do processo; 

3. Validação dos dados: os dados coletados devem ser validados para confirmar se as 

evidências são objetivas, garantir que a evidência é suficiente e representativa e que os 

dados coletados, como um todo, sejam consistentes; 
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4. Pontuação de atributo de processo: com base nos dados validados, deve ser atribuída uma 

nota para cada atributo de processo que formarão o perfil do processo para a unidade 

organizacional. O processo de tomada de decisão utilizado deve ser registrado e deve ser 

mantida uma rastreabilidade entre a pontuação de um atributo e a evidência objetiva 

utilizada na pontuação do mesmo; 

5. Comunicação dos resultados: os resultados da avaliação, incluindo no mínimo as saídas da 

mesma, devem ser registrados e entregues ao patrocinador da avaliação. A ISO/IEC 15504 

não define um método de avaliação, porém estabelece requisitos mínimos a serem 

empregados. Para uma avaliação a norma recomenda entradas iniciais, saídas, papéis e 

responsabilidades e o processo de avaliação mínimo. 

Um método bastante conhecido e utilizado é o SCAMPI, desenvolvido pelo SEI (Software 

Engineering Institute) e alinhado ao modelo de referência CMMI. 

3.2.1  SCAMPI  

O SCAMPI (The Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) é um 

método criado como sendo o método padrão para avaliação da melhoria de processo utilizando 

como referência o modelo CMMI. É aplicável a uma gama de modos de avaliação, incluindo 

melhoria de processo interna e determinação de capacidade externa (SEI, 2006a). 

A família de métodos de avaliação SCAMPI contém 3 diferentes definições de métodos de 

avaliação (A, B e C) que, em combinação, abrange todos os objetivos típicos da avaliação. A 

adaptação e escalonamento permitidos em cada método são tão amplos que os três métodos se 

sobrepõem em muitos aspectos.  

SCAMPI B e C têm o objetivo de suportar aplicações individuais, assim como em eventos 

múltiplos através do programa de melhoria. Usado em conjunto, os três métodos da família 

SCAMPI podem ser integrados e aplicados progressivamente de forma que as saídas de uma 

avaliação servem como entrada da avaliação subseqüente. Como resultado final (SCAMPI A) é 

estabelecido uma pontuação que demonstra a institucionalização do processo (HAYES et al., 2005). 

Detalhando o processo, pode-se descrever 3 passos (HAYES et al., 2005): 
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Passo 1: SCAMPI C é conduzido sobre o processo desejado para determinar sua fidelidade 

ao modelo. A questão a ser respondida é: Se esses processos desejados estão implementados e se 

satisfazem os objetivos do CMMI? Com o resultado, a organização pode ajustar esses processos 

para aumentar sua finalidade ao modelo. 

Passo 2: Os processos são implementados em projetos pilotos e o SCAMPI B é aplicado 

para examinar os resultados da execução desses processos. A questão a ser respondida é: se os 

processos examinados nos projetos pilotos foram amplamente implementados e satisfariam os 

objetivos do CMMI? 

Passo 3: A empresa pode então, com um nível mais alto de confiança, implementar os 

processos. O SCAMPI A é utilizado para validar a institucionalização e estabelecer uma 

classificação para a organização.  

O Quadro 7 mostra, de forma resumida, as fases e processos abordados no SCAMPI A e a 

relação entre eles. 

Quadro 7. Fases e processos do SCAMPI A 

Fase Processos 
1. Planeja e prepara a avaliação 1.1 Análise de Requisitos 

1.2 Desenvolvimento do plano de avaliação 
1.3 Seleção e preparação da equipe 
1.4 Obtenção e inventário das evidências iniciais 
1.5 Preparação para conduzir a avaliação 

2. Conduz a avaliação 2.1 Preparação dos participantes 
2.2 Verificação das evidências 
2.3 Documentação das evidências 
2.4 Verificação das evidências 
2.5 Validação preliminar das descobertas 
2.6 Geração dos resultados da avaliação 

3. Divulga resultados 3.1 Entrega dos resultados da avaliação 
3.2 Organização e arquivamento da avaliação 

Fonte: Adaptado de Hayes et al., 2005 

3.2.2  Métodos de avaliação para MPEs 

Existem também métodos de avaliação criados ou adaptados para micro e pequenas 

empresas: 
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• RAPID (Rapid Assessment for Process Improvement for Software Development): O 

método RAPID emprega um modelo de avaliação definido de escopo restrito, baseado e 

compatível com a ISO/IEC 15504-2. O modelo se aplica, particularmente, em casos de 

MPEs e inclui somente oito processos, conforme mostrado no Quadro 8 (ROUT et al., 

2000): 

Quadro 8. Processos abordados pelo RAPID 

Descrição 
Elicitação de requisitos 
Desenvolvimento de software 
Gerenciamento de projetos 
Gerenciamento de configuração 
Garantia da qualidade 
Resolução de problemas 
Gerenciamento de riscos 
Estabelecimento do processo 

Fonte: Rout et al., 2000. 

O método RAPID se baseia nos seguintes princípios: 

1. A avaliação é conduzida num único dia, para reduzir custo e tempo; 

2. A avaliação é baseada num modelo de escopo limitado, com um conjunto de oito 

processos (Quadro 8); 

3. A competência e experiência dos avaliadores são de fundamental importância; 

4. Coleta de dados é limitada a técnicas simples de discussão pelos envolvidos no 

processo; 

5. Geração da classificação de capacidade é feita por um processo de consenso entre os 

envolvidos, sob julgamento dos avaliadores. 

• SPINI (An Approach for SPI Initiation): a abordagem SPINI foi desenvolvida pela 

Universidade de Tampere, na Finlândia, com o objetivo principal de fornecer idéias e ações 

de melhorias detalhadas e, ao mesmo tempo, ser leve o suficiente para o contexto das 

pequenas organizações (MAKINEN; VARKOI; LEPASSAR, 2000). 
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A abordagem define um modelo e um método de avaliação, baseado no modelo SPICE. O 

método de avaliação define cinco fases: reunião de início, revisão de produtos de trabalho, reuniões 

de avaliação, reportagem e sessão de feedback (MAKINEN; VARKOI; LEPASSAR, 2000). 

•  FAME (Fraunhofer Assessment Method): É um método desenvolvido na Alemanha e 

feito para ser aplicado em todos os tipos de empresa (não somente MPEs). O método 

auxilia a determinar os pontos fortes e fracos dos processos de software atuais e auxilia na 

tomada de decisões para a melhoria de processo (BEITZ; JARVINEN, 2000). Para tanto 

são utilizados três visões (SALVIANO, 2006): 

o Modelagem das dependências entre produto e processo: baseados nas metas de 

qualidade do produto, os processos relacionados são identificados utilizando um 

repositório destas dependências; 

o Estudo dos processos influentes: os processos relacionados são selecionados 

baseados nas metas de desempenho desejadas que são derivadas dos resultados do 

projeto SPICE Trials; 

o Experiência baseada em heurísticas: heurísticas simples são utilizadas para 

selecionar os processos mais relevantes baseado na coleção de experiências dos 

avaliadores entre os processos a serem melhorados e resultados de desempenho. 

• TOPS (Toward Organized Processes in SMEs): o projeto Toward Organized Processes in 

SMEs foi desenvolvido na Universidade de Florença, é baseado na norma ISO/IEC 15504, 

com foco principal em MPEs. É composto de um questionário, cuja metodologia contém 3 

partes (BUCCI; CAMPANAI; CIGNONI, 2000): 

• Os primeiros dados são coletados por telefone; 

• A segunda parte é organizada em três: 1) coleta de alguns dados gerais sobre a 

unidade de desenvolvimento de software; 2) avaliação do nível organizacional e 

tecnológico da unidade; 3) avaliação do conhecimento do processo de software da 

empresa. 

• A terceira etapa é a avaliação dos processos propriamente dita, onde 3 processos do 

modelo SPICE são avaliados: desenvolvimento de requisitos de software, integração 



60 

 

e testes de software e execução de auditorias e revisões conjuntas. Para cada 

processo são feitas 5 perguntas, correspondentes a cada nível de maturidade. 

• MA-MPS  : O método de avaliação de processo MA-MPS faz parte do programa MPS-BR, 

o qual tem seu foco, embora não exclusivamente, em micro e pequenas empresas. O MA-

MPS foi definido de forma a: (SOFTEX, 2009b) 

• Permitir a avaliação objetiva dos processos de software de uma organização/unidade 

organizacional; 

• Permitir a atribuição de um nível de maturidade do MR-MPS (Modelo de Referência 

do MPS) com base no resultado da avaliação; 

• Ser aplicável a qualquer domínio de aplicação na indústria de software; 

• Ser aplicável a organizações/unidades organizacionais de qualquer tamanho. 

O processo de avaliação é composto por 4 subprocessos: 1) Contratar a avaliação; 2) 

Preparar a realização da avaliação; 3) Realizar a avaliação final; e 4) Documentar os resultados da 

avaliação. 

• Micro  Evaluation: O framework The Micro-Evaluation foi projetado para ter o menor 

custo possível enquanto provê uma avaliação inicial das práticas de software. A 

fundamentação é baseada em dois pontos: 1) fazer com que as micro empresas tenham 

consciência de seus pontos fortes e fracos e qual o potencial de melhoria pode esperar; 2) 

determinar as prioridades de melhoria. Esse método utiliza uma entrevista baseada em 

questionários que cobre seis eixos selecionados como os mais pertinentes e importantes 

para as organizações, baseado em experiências prévias de avaliações em micro e pequenas 

empresas. Esses eixos são (LAPORTE et al., 2005): 

1) Gestão da qualidade; 

2) Gestão de clientes; 

3) Gestão de subcontratação; 

4) Gestão e desenvolvimento de projetos; 
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5) Gestão de produtos; 

6) Gestão de treinamento e recursos humanos; 

• MARES:  É um método de avaliação voltado para micro e pequenas organizações, criado a 

partir da identificação de certos requisitos de MPEs com relação ao método de avaliação, 

como: custo baixo, descrição detalhada, flexibilidade, auxiliar no início de um programa de 

melhoria, auxílio para identificação de riscos e sugestões de melhoria, descrição alto-nível 

de um modelo de processos, compatibilidade com a Norma ISO/IEC 15504, não exigir 

conhecimentos específicos dos representantes das empresas e disponibilidade pública. O 

método é baseado no modelo exemplar apresentado na Parte 5 da ISO/IEC 15504 e sugere 

que a avaliação seja feita em três processos principais (ANACLETO, 2004): 

• Gerenciamento: envolve o planejamento da contextualização, primeiro contato com 

patrocinador, definição do cronograma e equipe de avaliação, além do acompanhamento 

do processo enquanto as outras fases estão sendo executadas; 

• Contextualização: tem objetivo de obter informações sobre a empresa avaliada. Para isso 

são utilizados questionários em formato de formulário e também entrevistas com 

representantes da empresa. Ao final são definidos perfis alvos dos processos da empresa 

e os mais relevantes para melhoria (o método sugere de 2-4 processos escolhidos); e  

• Execução da avaliação: prepara-se um roteiro com os indicadores a serem utilizados, 

considerando-se os processos selecionados. Em seguida os dados são coletados através 

de entrevistas com representantes da empresa e cada processo e atributo de processo são 

pontuados para chegar-se ao nível de capacidade e os perfis de processo. A partir disso, 

são identificados pontos fortes, fracos e sugestões de melhoria. Esses resultados são 

documentados e apresentados à empresa. 

• MARES-Mini:  O método MARES-Mini (PICKLER; WANGENHEIM; SALVIANO, 

2005) visa avaliar a situação geral do processo de software de uma micro empresa 

incubada, identificando pontos fortes e fracos, riscos e oportunidades de melhoria com dois 

objetivos: 

1. Suportar a melhoria de processo de software na empresa; 

2. Suportar o acompanhamento e orientação pela incubadora à empresa associada. 
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O objetivo não é realizar uma avaliação detalhada de poucos processos em conformidade 

com a norma, mas prover uma visão geral do processo de software da empresa numa forma 

rápida e com baixo custo. Assim a avaliação é somente alinhada (e não completamente 

conforme) com a norma ISO/IEC 15504 como um modelo internacionalmente conhecido.  

Uma avaliação com base na metodologia MARES-Mini é uma avaliação independente, 

realizada por um consultor externo à empresa avaliada, com a participação de representantes 

da empresa, e cujo processo é composto das seguintes atividades principais: Planejamento, 

Caracterização, Coleta de Dados, Análise e Pontuação, Validação e Apresentação dos 

Resultados, Controle e Finalização. 

• QuickLocus: é uma proposta de avaliação de processo de software desenvolvida pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e é focado no contexto de 

micro e pequenas empresas. Esse método não define um modelo de referência, permitindo 

que se escolha o mesmo (KOHAN, 2003).  

O QuickLocus é dividido em três etapas principais (KOHAN, 2003): 

1) Preparação: onde se entende o contexto da organização e da avaliação e se planeja as 

atividades do dia de trabalho; 

2) Avaliação: coleta das informações necessárias do processo, através de formulários, 

entrevistas e reuniões. Ao final dessa etapa, é gerado um relatório preliminar, com a 

avaliação de cada item do modelo; 

3) Pós-avaliação: finalização da avaliação, envolvendo a emissão do relatório final com 

os resultados obtidos, além da divulgação e armazenamento desses dados. 

Conforme apresentado, os métodos de avaliação focados em micro e pequenas empresas 

procuram satisfazer algumas necessidades específicas desse tipo de empresa, como: baixo custo, 

rapidez no processo, processos menos complexos, que envolvam menos pessoas, entre outros. 

Anacleto (2004) fez um comparativo entre alguns dos métodos citados (Figura 10). 
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Figura 10. Comparativo dos métodos de avaliação de processo de software 

Fonte: Anacleto, 2004. 

3.3 MODELOS DE REFERÊNCIA DE PROCESSO 

Melhoria de processo utiliza um ou mais modelos de referência para orientar as ações de 

melhoria.  

Também conhecido como modelo de capacidade de processo, o modelo de referência é um 

conjunto de boas práticas, organizadas de forma sistemática, segundo o conceito de capacidade de 

processo. Alguns modelos acrescentam o termo “maturidade” para indicar o uso dos níveis de 

maturidade, como, por exemplo, o modelo CMMI-DEV. (SALVIANO, 2006) 
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Níveis de capacidade aplicam-se para atingir a melhoria de processo uma área de processo 

individualmente. Esses níveis são meios para melhorar gradativamente os processos 

correspondentes a uma determinada área (SEI, 2006b). 

Níveis de capacidade mais altos podem dar maiores garantias que os objetivos de negócio da 

organização serão atingidos; níveis mais baixos podem indicar fontes de riscos potenciais (ISO, 

2005). 

Níveis de maturidade aplicam-se para atingir a melhoria de processo através de múltiplas 

áreas de processo. Esses níveis são meios para melhorar os resultados do próximo projeto a ser 

realizado (SEI, 2006b). Segundo o método MA-MPS (SOFTEX, 2009b), “os níveis de maturidade 

estabelecem patamares de evolução de processos, caracterizando estágios de melhoria da 

implementação de processos na organização”. 

Para envolver todos os processos técnicos, gerenciais e organizacionais, os modelos de 

processo definem melhores práticas a serem adotas, divididas em áreas de processo. “Uma área de 

processo é um grupo de práticas relacionadas que, quando implementadas coletivamente, satisfazem 

um conjunto de objetivos considerados importantes para prover melhoria nessa área.” (SEI, 2006b) 

Uma área de processo descreve uma abstração de um conjunto de atividades. (SALVIANO, 

2006) A Figura 11 mostra um exemplo dos processos abordados pela ISO/IEC 15504-5, além dos 

níveis de capacidade existentes. 
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Figura 11. Processos da norma ISO/IEC 15504-5 

Fonte: Salviano, 2006. 

3.3.1  CMMI 
 

CMMI® (Capability Maturity Model® Integration) é um modelo de maturidade de melhoria 

de processo para o desenvolvimento de produtos e serviços, que nasceu da evolução dos vários 

modelos CMMs existentes, justamente com o objetivo de integrá-los. Ele consiste nas melhores 

práticas que mapeiam as atividades de desenvolvimento e manutenção as quais cobrem o ciclo de 

vida do produto da concepção até a entrega e manutenção (SEI, 2006b). 

Níveis são utilizados no CMMI para descrever um caminho evolucionário recomendado 

para uma organização e pode, também, ser o resultado da classificação das avaliações.  
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CMMI suporta duas formas de melhoria. Uma delas, chamada de representação contínua, 

permite à organização incrementalmente melhorar o processo correspondente a uma ou mais áreas 

de processo escolhidas pela organização. A outra forma, chamada de representação estagiada, 

permite à organização melhorar um conjunto de processos relacionados e incrementalmente 

abordando áreas de processo sucessivas (SEI, 2006b). 

Representação contínua: utilização dos níveis de capacidade, os quais existem seis níveis, 

numerados de 0 a 5. 

Representação estagiada: utilização dos níveis de maturidade, os quais existem 5 níveis, 

numeradas de 1 a 5 

Conforme mostrado na Figura 12, existem 22 áreas de processo, as quais estão agrupadas 

em 4 grupos (gerência de processos, gerência de projetos, engenharia e suporte) (SEI, 2006b). 

 

Figura 12. Processos do CMMI-DEV. 

Fonte: Salviano, 2006. 
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3.3.2  ISO/IEC 15504-5  

A norma ISO/IEC 15504 define um modelo bidimensional que descreve os processos e os 

níveis de capacidade utilizados em um processo de avaliação. A dimensão de capacidade de 

processos contém nove atributos de processos que são agrupados em seis níveis de capacidade, os 

quais definem uma escala ordinal de capacidade aplicável a todos os processos selecionados para 

avaliação. A Figura 13, a seguir, apresenta uma simplificação do modelo com ênfase na dimensão 

de capacidade (ISO, 2005). 

 

Figura 13. Níveis de capacidade da ISO/IEC 15504. 

Fonte: ISO/IEC (1998). 

Na segunda dimensão estão os processos a serem avaliados. A parte 5 da norma apresenta 

um modelo de referência, baseado na norma ISO/IEC 12207 Amd 2, que contém um conjunto de 

quarenta e oito processos, distribuídos em três categorias e dez grupos: 

• Processos primários: Aquisição, Fornecimento, Engenharia, Operação; 

• Processos organizacionais: Gerência, Melhoria, Recursos e Infra-estrutura, Reuso; 

• Processos de suporte: Controle de configuração, Garantia da Qualidade. 
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3.3.3  MR-MPS 
 

O MPS.BR baseia-se nos conceitos de maturidade e capacidade de processo para a avaliação 

e melhoria da qualidade e produtividade de produtos de software e serviços correlatos (SOFTEX, 

2009b).  

O Modelo de Referência MR-MPS define níveis de maturidade que são uma combinação 

entre processos e sua capacidade. Os níveis de maturidade estabelecem patamares de evolução de 

processos, caracterizando estágios de melhoria da implementação de processos na organização. O 

nível de maturidade em que se encontra uma organização permite prever o seu desempenho futuro 

ao executar um ou mais processos. O MR-MPS define sete níveis de maturidade: A (Em 

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

(Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). A escala de maturidade se 

inicia no nível G e progride até o nível A. Para cada um destes sete níveis de maturidade é atribuído 

um perfil de processos que indicam onde a organização deve colocar o esforço de melhoria, 

conforme pode ser visto na Figura 14. O progresso e o alcance de um determinado nível de 

maturidade do MR-MPS se obtêm quando são atendidos os propósitos e todos os resultados 

esperados dos respectivos processos e dos atributos de processo estabelecidos para aquele nível 

(SOFTEX, 2009b). 

A divisão em estágios, embora baseada nos níveis de maturidade do CMMI-DEV tem uma 

graduação diferente, com o objetivo de possibilitar uma implementação e avaliação mais adequada 

às micros, pequenas e médias empresas. A possibilidade de se realizar avaliações considerando 

mais níveis também permite uma visibilidade dos resultados de melhoria de processos em prazos 

mais curtos (SOFTEX, 2009b). 



69 

 

 

Figura 14. Processos e níveis do MPS-BR. 

Fonte: SOFTEX (2009b). 

3.3.4  Modelos de referência para MPEs 

Existem alguns modelos que são voltados especificamente para micro e pequenas 

organizações, sendo que esses modelos podem ser modelos adaptados de modelos já existentes ou 

novos modelos criados para MPEs. Existem, por exemplo: 

• Dynamic CMM : O desenvolvimento desse modelo foi baseado no senso comum, 

conhecimento de CMM, conhecimento teórico e prática industrial de engenharia de software 

em geral e melhoria de processo em particular. O modelo visa ser aplicável para 

organizações de desenvolvimento de produtos de software abertos para o mercado, assim 

como para organizações que desenvolvem soluções específicas. O modelo é focado para 

micro e pequenas empresas e é subdividido em 3 sub-modelos, cada qual relacionado ao 

número de funcionário e papéis da organização, adequando os processos e atividades: 1) 
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Micro micro organizações (XXS – Extra extra small): organização que tem 1 ou 2 

funcionários, assume que o gerente sênior e engenheiro de software podem ser a mesma 

pessoa, atividades de gerenciamento de projetos podem ser informais, sub-contratação é 

irrelevante, etc.; 2) Micro organizações (XS – Extra small): organizações com 3-15 

funcionários; 3) Pequenas organizações (S – small): organizações com 16-50 funcionários 

(ORCI; LARYD, 2000). 

• MOPROSOFT: O modelo cujo nome significa “Modelo de Processos para a Indústria de 

Software” foi desenvolvido no México e resume as melhores práticas conhecidas de outros 

modelos e padrões, oferecendo uma nova estrutura de processo, alguns novos elementos de 

documentação de processo, mais precisamente relacionamento de processos, e mecanismos 

de melhoria de processo (OKTABA; VÁSQUEZ, 2008). Tem como objetivos: 

1) Ser adequada a pequenas e médias empresas com baixo nível de maturidade de processo; 

2) Não ser cara na adoção e avaliação; 

3) Admissível como um padrão nacional; 

4) Específico para organizações de desenvolvimento e manutenção de software; 

5) Definido como um conjunto de processos baseados em padrões reconhecidos 

internacionalmente. 

Os processos abordados pelo modelo são agrupados em três categorias: gestão superior, 

gestão e operação. O objetivo é prover processos especializados para cada um dos grupos 

funcionais (OKTABA; VÁSQUEZ, 2008).  

A gestão superior (TM – Top Management) contém práticas relacionadas a gerenciamento 

do negócio e provê direcionamento para os processos da categoria de gestão e relatórios dos 

mesmos. A categoria de gestão (MAN - Management) inclui práticas de gerenciamento de projeto, 

processos e recursos alinhados com os objetivos de negócio da categoria TM. A categoria de 

operação (OPE – Operation) mapeia as práticas dos projetos de desenvolvimento e manutenção de 

software (OKTABA; VÁSQUEZ, 2008).        
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3.4 CONSIDERAÇÕES 

Portanto, se observa que existem modelos sendo criados específicos para MPEs, a partir da 

adaptação de um modelo já existente ou então concebidos desde o início, mas geralmente baseados 

nas normas e modelos já existentes e mais conhecidos. O que se pode perceber de comum é que 

esses modelos para micro e pequenas empresas buscam atender algumas características desse tipo 

de empresa que são mais explícitas e citadas como obstáculos para adoção de modelos mais 

complexos, como: quantidade de documentação, excesso de burocracia, custo, tempo e recursos 

humanos envolvidos, entre outros. 
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4  TRABALHOS RELACIONADOS 

Considerando o tema deste trabalho, são analisadas neste capítulo pesquisas na área de 

melhoria de processo de software e micro e pequenas empresas de software. O foco principal é a 

identificação de pesquisas sobre melhoria de processo em micro e pequenas empresas de software e 

os fatores que influenciam tal adoção. Foram encontrados diversos trabalhos e pesquisas 

descrevendo casos de melhoria de processo em pequenas empresas, assim como de adaptações ou 

criações de novos frameworks, métodos ou modelos específicos para MPEs. Porém, foram 

encontradas poucas pesquisas sistemáticas sobre os fatores que supostamente fazem com que MPEs 

não consigam adotar os modelos tradicionais. Grande parte dos trabalhos que trazem esses fatores 

de influência não demonstra uma pesquisa sistemática comprovando-os. Nesse contexto, foram 

identificados três tipos principais de pesquisas na área: 

• Informações de MPEs não relacionadas à SPI: diversas pesquisas estatísticas sobre a 

situação das micro e pequenas empresas de software no Brasil e no mundo. Porém, 

essas pesquisas não focam na melhoria de processo e serviram para contextualizar a 

importância dessas empresas na economia mundial e algumas de suas características 

e necessidades genéricas; 

• Cases e estudos de SPI: pesquisas que descrevem a criação de frameworks, métodos 

e modelos de melhoria, assim como experiências de implantação de SPI, 

principalmente em MPEs, muitas delas trazendo também fatores de sucesso, fracasso 

ou influência na melhoria de processo nessas empresas, porém de forma empírica e 

subjetiva. Essas pesquisas serviram para dimensionar a quantidade de ações que 

estão sendo realizadas para adequar os modelos para MPEs, assim como para 

identificar as características de um processo de melhoria de software em MPEs, 

juntamente com seus fatores de sucesso ou insucesso; 

• Pesquisas sistemáticas/experimentais sobre fatores de influência de SPI em MPEs: 

pesquisas que fazem um levantamento bibliográfico dos principais fatores de 

influência em processos de melhoria em MPEs e levantam dados sistemáticos, 

geralmente através de surveys, comprovando ou não a existência desses fatores. 

Esses trabalhos serviram como base para a pesquisa a ser realizada nesse trabalho, 

além de servir como parâmetro para análise dos resultados dos dados levantados. 



4.1 INFORMAÇÕES DE MPES NÃO RELACIONADAS À SPI 

Existem diversas pesquisas de micro e pequenas empresas em geral ou micro e pequenas empresas de software relatando o perfil 

dessas empresas e estatísticas da participação no mercado, número de empregados, utilização de técnicas e ferramentas, entre outros aspectos, 

porém não relacionados diretamente à melhoria de processo de software. O Quadro 9 mostra um resumo dessas pesquisas. 

Quadro 9. Pesquisas de micro e pequenas empresas 

Instituto/ 
Autor(es) 

Pesquisa Escopo (Tipo de 
empresas) 

Abrangência  
Geográfica 

Período Fonte Nro. 
Empresas 

ABES  Mercado Brasileiro de Software 
– Panoramas e tendências 

Empresas de T.I.  Brasil 2008 ABES (2009) 8.495 

MCT  Qualidade e Produtividade no 
Setor de Software Brasileiro 

Empresas de software Brasil 2001 MCT (2001) 2.696 

MCT Qualidade e Produtividade no 
Setor de Software Brasileiro 

Empresas de software Brasil 2009 MCT (2010) 343 

IBGE  As micro e pequenas empresas 
comerciais e de serviço no 
Brasil 

Micro e pequenas empresas 
comerciais e de serviço 

Brasil 2001 IBGE (2003) 81.615 

SOFTEX / 
UNICAMP 

Perfil das Empresas Brasileiras 
Exportadoras de Software 

Empresas de software que 
exportam 

Brasil 2005 SOFTEX/UNICAMP 
(2005) 

30 

The Gallup 
Organization 

Entrepreneurship Survey of the 
EU (25 Member States), United 
States, Iceland and Norway 
 

Empregados e 
empregadores 

União Européia, 
EUA, Noruega e 
Islândia 

2007 Entrepreneurship (2007) 20.674 

Globelics 
Academy / 
MIT 

Slicing the Knowledge Based 
Economy in Brazil, China and 
India 

Mercado de Software Brasil, China e 
Índia 

até 2002 Veloso (2003) NI 

Lidsay Groves, 
et. al. 

A Survey of Software 
Requirements Specification 
Practices in 

Indústria de software Nova Zelândia 1999 Groves (1999) 24 
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the New Zealand Software 
Industry 
 

Helsinki 
University of 
Technology 

Results of the National Software 
Industry Survey 2007 
 

Indústria de software Finlândia 2007 Rönkkö et al. (2007) 287 

Software & 
Information 
Industry 
Association 

Software Industry Profile  Indústria de software Não informado 2004 SIIA (2004) 23.311 

PMI – Chapters 
brasileiros 

Estudo de Benchmarketing em 
Gerenciamento de Projetos 
Brasil 2007 

Organizações em geral Brasil 2007 PMI (2007) 185 

Vox Populi/ 
SEBRAE 

Fatores condicionantes e taxa de 
mortalidade das MPEs 2005 

Micro e pequenas empresas 
em geral 

Brasil 2005 SEBRAE (2005) 14.181 

IFEP (Instituto 
Fecomércio de 
Pesquisa) 

Pesquisa sobre Qualidade nas 
Micro e Pequenas Empresas 

Micro e pequenas empresas 
em geral 

Brasil 2005 IFEP (2005) 1188 

Global 
Economy 
Company 

SMEs in Global Economy Micro e pequenas empresas 
em geral 

União Européia e 
EUA 

2008 Global Economy 
Company (2008) 

NI 

Eurostat Enterprise by size class – 
overview of SMEs in the EU 

Micro e pequenas empresas 
em geral 

União Européia 2005 Eurostat (2008) NI 

ISO VSE Developing International 
Standards for Very Small 
Enterprises 

Micro empresas de software Mundo 2004 Laporte, Alexandre e 
Renault (2008) 

392 

Mohamed 
Khalifa 

Drivers for software 
development method usage 

Desenvolvedores de 
software sênior 

Austrália e Hong 
Kong 

2000 Khalifa e Verner (2000) NI 

Institute for 
Employment 
Studies 

Small Business Service: annual 
survey of small business: UK – 
2005 

Pequenas e medias 
empresas em geral (até 250 
funcionários) 

Reino Unido 
2005 - 
2006 

Institute for 
Employment Studies 
(2006) 

8.640 
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4.2 CASES E ESTUDOS DE SPI 

Existem também diversos relatos da melhoria de processo de software, principalmente em 

micro e pequenas empresas, tanto de modelos específicos para esse tipo de empresa quanto da 

adaptação de modelos tradicionais, como CMMI e ISO/IEC 15507. Muitas dessas pesquisas 

relacionam os aspectos que influenciaram o sucesso ou o fracasso do processo de melhoria, porém 

de forma empírica, sem dados sistemáticos; 

• Paulk (1998): Nesse trabalho, Paulk discute como utilizar o CMM correta e efetivamente em 

qualquer ambiente de negócio, especificamente para pequenas organizações. A conclusão é 

que não é perfeito, mas representa um amplo consenso na comunidade de software e pode 

ser útil para ajudar pequenas organizações a melhorarem seu processo de software. A 

utilização do CMM efetiva e corretamente requer julgamento profissional e o entendimento 

de como o modelo é estruturado para ser utilizado para diferentes propósitos. 

• Stelzer e Mellis (1999): Esse trabalho descreve dez fatores que afetam a mudança 

organizacional numa iniciativa de melhoria de processo de software baseada nos padrões 

CMM ou ISO 9000. Também avalia a importância desses fatores e compara os resultados 

encontrados com uma pesquisa prévia. Essa pesquisa baseia-se na análise de casos de uso e 

relatórios de experiência de 56 organizações de software que implementaram ISO 9000 ou 

CMM em alguns países da Europa e América do Norte, não mencionando os portes das 

mesmas. A pesquisa considera os seguintes fatores que afetam na melhoria do processo de 

software: 

• Agentes de mudança e líderes de opinião; 

• Encorajar a comunicação e colaboração; 

• Comprometimento e suporte da gerência; 

• Gerenciamento do projeto de melhoria; 

• Prover conhecimento; 

• Definir objetivos relevantes e realistas; 

• Estabilizar as mudanças de processo; 

• Envolvimento pessoal; 
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• Adaptação de iniciativas de melhoria; 

• “Descongelar” a organização (resistência à mudança); 

Como resultados, após uma pesquisa de dois estágios, sendo que no primeiro foram 

analisadas pesquisas já existentes de 25 organizações de software que implementaram ISO 9000 e 

no segundo estágio foram analisados relatórios de experiência e estudo de caso de 31 organizações 

que conduziram esforços de melhoria baseados no CMM, têm-se (Tabela 9): 

Tabela 9. Fatores de sucesso encontrados em processos de melhoria 

Fator Baseados na ISO Baseados no 
CMM 

Total 

 Perc. Classif. Perc. Classif. Perc. Classif. 
Suporte e comprometimento da 
gerência 

84% 1 97% 1 91% 1 

Envolvimento da equipe 84% 1 84% 8 84% 2 
Prover o entendimento do 
processo 

72% 3 87% 6 80% 3 

Adequação de iniciativas de 
melhoria 

68% 4 90% 3 80% 3 

Gerenciamento do projeto de 
melhoria 

56% 6 94% 2 77% 5 

Mudança dos líderes de opinião 52% 7 90% 3 73% 6 
Estabilização dos processos 
alterados 

52% 7 90% 3 73% 6 

Incentivo à comunicação e 
colaboração 

64% 5 74% 9 70% 8 

Definição de objetivos 
relevantes e reais 

44% 9 87% 6 68% 9 

“Descongelar” a organização 24% 10 52% 10 39% 10 

Fonte: Stelzer; Mellis, 1999. 

• Butt (2007): Essa dissertação de mestrado tem o objetivo de responder a questões elaboradas 

para o entendimento da melhoria de processo de software e os fatores que afetam a mesma 

durante a mudança na organização, independente do porte da mesma. Além disso, foi 

realizada uma revisão sistemática na identificação e priorização de quais fatores afetam a 

atividade de melhoria do processo de software em mudança. A pesquisa se baseou em sete 

pesquisas previamente existentes, não informando onde foram realizadas tais pesquisas, e 

identificou os seguintes fatores de influência em SPI, ordenados por prioridade: 

1) Visão clara; 
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2) Falta de comunicação; 

3) Falta de habilidades de gestão; 

4) Comprometimento/suporte da gerência; 

5) Habilidades dos agentes de mudança/líderes; 

6) Envolvimento e participação pessoal; 

7) “Descongelamento” da empresa (resistência à mudança); 

8) Gerenciamento dos processos de mudança; 

9) Monitoramento e análise da melhoria; 

10) Entendimento da melhoria de processo de software. 

• Beecham, Hall e Rainer (2003): Nesse trabalho são discutidos os problemas de 12 

organizações de software com profissionais experientes em desenvolvimento, sem 

classificar ou dividir pelo porte da empresa. No total são apresentados dados qualitativos de 

45 grupos num total de 200 funcionários de empresas do Reino Unido.  O trabalho baseia-se 

em outras pesquisas para classificar os problemas em: questões organizacionais, questões do 

ciclo de vida do processo e questões de projeto. 

Na Tabela 10 é mostrado um resumo dos resultados obtidos por essa pesquisa, agrupando as 

respostas obtidas para cada problema identificado. 
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Tabela 10. Resultados do trabalho de Beecham, Hall e Rainer 

Problemas Freq. Perc. 
Questões Organizacionais   
Pessoais 159 13% 
Comunicação 131 10% 
Gerenciamento da mudança 84 7% 
Culturais 47 4% 
Objetivos 43 3% 
Políticas 28 2% 
TOTAL Questões Organizacionais 492 39% 
   
Ciclo de vida do processo de desenvolvimento   
Requisitos 128 10% 
Testes 63 5% 
Manutenção 35 3% 
Design 21 2% 
Codificação 21 2% 
TOTAL Ciclo de vida do processo de desenvolvimento 268 21% 
   
Questões de Projeto   
Ferramentas/Tecnologias 150 12% 
Documentação 143 11% 
Orçamento/Estimativas 97 8% 
Cronograma 65 5% 
Qualidade 38 3% 
TOTAL Questões de Projeto 493 39% 
   
TOTAL Geral 1.253 100% 

Fonte: Beecham, Hall e Rainer (2003). 

• Nasir, Ahmad, e Hassan (2008): Essa pesquisa utilizou um instrumento de survey para 

coletar dados de 29 organizações na Malásia, num total de 174 profissionais de software e 

de negócio. Em média foram distribuídos de 4 a 8 questionários por organização, com o 

objetivo de obter mais visões de cada projeto por profissionais diretamente envolvidos em 

projetos de melhoria de processo de software. Os resultados mostram que o fator mais 

crítico de resistência é a falta de adesão e participação dos envolvidos no processo de 

melhoria. Os resultados são similares aos resultados obtidos por Brietzke e Rabello, os quais 

podem ser verificados na seção 4.3.1 , no qual essa pesquisa se baseou. 

• Dyba (2002): Esse estudo foi iniciado para explorar a importância das questões 

organizacionais na melhoria do processo de software. Ele está baseado num estudo de caso 



79 
 

 

piloto, um estudo de caso múltiplo de doze organizações e uma pesquisa quantitativa 

(survey) com 120 organizações de software, não mencionando a abrangência geográfica. Os 

resultados da investigação sugerem que a chave para o sucesso é a contínua e simultânea 

combinação entre o conhecimento que a organização estabeleceu ao longo do tempo e o 

conhecimento dos membros da organização em seus respectivos contextos. Os resultados 

também mostram que o sucesso depende criticamente de seis fatores organizacionais:  

o Orientação ao negócio; 

o Envolvimento dos líderes;  

o Participação dos empregados;  

o Interesse por medição; 

o Utilização do conhecimento existente e do novo conhecimento.  

Além disso, mostra que existe uma importante diferença entre pequenas e grandes 

organizações de software, especificamente na maneira de como elas reagem a situações de 

instabilidade e mudança e também conclui que pequenas organizações requerem estratégias 

de aprendizagem que são mais alinhadas com a exploração comportamental.  

• Johnson e Brodman (1997): Os autores trabalharam com aproximadamente 200 pequenas 

organizações, negócios e projetos dos EUA ao longo de cinco anos para adaptar o modelo 

CMM Software, identificando problemas que esses grupos encontraram em suas iniciativas 

de melhoria de processo de software baseado no CMM. Não é descrito o escopo geográfico 

dessas organizações. Esse trabalho discute como esses itens podem ser resolvidos através do 

LOGOS Tailored CMM4. Foram examinados possíveis problemas que pequenas 

organizações encontram ao utilizar CMM: 

• Sobrecarga de documentação; 

• Gestão em camadas; 

• Revisões excessivas; 

• Recursos limitados; 

                                                 
 
 
 
4 Adequação do modelo CMM às características particulares de um conjunto de pequenas organizações pesquisadas. 
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• Alto custo de treinamentos; 

• Práticas não relatadas. 

• O’Connor e Coleman (2007): Esse trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre 

como SPI é aplicado na prática do desenvolvimento de software, focando no que está 

acontecendo atualmente na indústria de software em relação à adoção de modelos de 

melhores práticas de melhoria de processo de software, como ISO 9000 e CMMI. A 

pesquisa foi realizada com 25 profissionais de 21 empresas de desenvolvimento de software 

da Irlanda. Os resultados revelam, baseados nos dados de campo, que muitos gestores de 

software rejeitam SPI por causa do custo de manutenção e implementação associados, sendo 

relutantes para implementar modelos como ISO e CMMI. Esse trabalho apresenta as 

descobertas em relação ao custo do processo e os fatores que o afetam, incluindo: 

burocracia, documentação, comunicação, conhecimento tácito e flexibilidade e criatividade 

organizacional. 

• Jalote (2001): Esse trabalho examina os motivos que levaram muitas organizações de 

software da Índia, independente do porte, nos anos que precederam 2001, terem sido 

avaliadas nos níveis 4 ou 5 do CMMI. A pesquisa é realizada baseada na experiência do 

autor e informações de vários líderes e consultores de empresas. Não está informada no 

trabalho a amostragem utilizada. Segundo o autor, os fatores para esse sucesso espetacular 

podem ser agrupados em três categorias:  

1) Relacionados a negócio: 

a. Natureza de serviço; 

b. Orientação à exportação; 

c. Modelo offshore; 

d. Subcontratação; 

e. Competência no negócio principal; 

f. Alto crescimento; 

g. Baixo custo mão-de-obra; 

h. Desaparecimento da vantagem de preço; 
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i. Indústrias recentes; 

j. Pressão de Mercado. 

2) Relacionados a Pessoas: 

a. Qualidade da mão-de-obra; 

b. Baixa idade dos engenheiros de software; 

c. Número maior de engenheiros em relação a cientistas da computação; 

d. Boa educação; 

e. Cultura familiar; 

f. Menor resistência à medição. 

3) Relacionados a gerenciamento: 

a. Presença de pessoas de desenvolvimento de software na gerência sênior; 

b. Adoção prévia da norma ISO; 

c. Envolvimento da gerência sênior no framework dirigido à SPI; 

d. Aceitação do framework; 

e. Necessidade de reconhecimento. 

• Laporte, Alexandre e Renault (2008): Um grupo de trabalho formado por 12 países (WG24) 

decidiu conduzir uma pesquisa para questionar micro organizações sobre a utilização de 

padrões de processo ISO. Eles também queriam coletar dados para identificar problemas e 

potenciais soluções que lhes ajudariam a aplicar esses padrões e ficar mais competitivos. A 

pesquisa obteve mais de 400 respostas de 32 países e tinha intenção de validar algumas das 

hipóteses abaixo: 

• O contexto de micro e pequenas empresas requer perfis de ciclo de vida leves e focados; 

• Contextos de negócios particulares requerem perfis particulares; 

• Existem diferenças significantes em termos de recursos e infra-estrutura disponíveis 

entre micro e pequenas empresas com 1 a 10 empregados e um departamento de TI 

(Tecnologia da Informação) de mesmo tamanho numa organização maior; 
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• Micro e pequenas empresas são limitadas tanto em tempo quanto em recursos, o que 

leva a uma falta de compreensão sobre como elas podem utilizar padrões para seu 

benefício; 

• Benefícios para micro e pequenas empresas poderiam incluir o reconhecimento através 

de avaliação ou auditoria por um organismo credenciado. 

Como resultados apontados pela pesquisas, os principais são: 

• Baixo índice de micro e pequenas empresas certificadas (menos de 18%); 

• Identificou 3 principais razões da pouca utilização de padrões, conforme respostas das 

MPEs: 

o Falta de recursos (28%); 

o Padrões não são necessários (24%); 

o Natureza dos padrões (burocracia, dificuldade e falta de adequação a MPEs) 

(15%). 

• 75% das MPEs acham importante a avaliação e certificação num modelo/norma padrão; 

• Identificou também os principais benefícios que uma certificação proveria, de acordo 

com as MPEs: 

o  Aumento de competitividade; 

o Maior confiança e satisfação dos clientes; 

o Maior qualidade do produto; 

o Aumento do investimento em melhoria de processo; 

o Diminuição do risco no desenvolvimento; 

o Facilidade de marketing; 

o Aumento no potencial de exportação. 

• Desharnais, Zarour e April (2008): Esse trabalho tem como objetivo avaliar um conjunto de 

micro empresas de software da região de Quebec/Canadá, utilizando o método de avaliação 

“Micro-evaluation”, a fim de identificar pontos fracos na organização avaliada e determinar 

quais itens não estão sendo bem aplicados. A pesquisa realizada refere-se a três semestres 
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consecutivos entre 2005 e 2006, onde foram avaliadas, no total, 32 micro empresas de 

software. Como resultado, os autores identificam que o gerenciamento de qualidade é o eixo 

mais fraco que precisa de melhoria de MPEs e apresentam as principais razões desses pontos 

fracos: 

1. Maioria das atividades de gerenciamento da qualidade é reduzida somente a testes de 

código; 

2. Os testes de código são executados geralmente pelos programadores, sem um 

processo definido como, por exemplo, planos de testes claros. 

3. Não existem empregados especialistas ou treinados em atividades de gerenciamento 

da qualidade; 

4. Micro empresas dependem das habilidades pessoais dos funcionários para executar 

suas tarefas; 

5. A maioria das micro empresas não está ciente das atividades de gerenciamento de 

qualidade. 

4.3 PESQUISAS SISTEMÁTICAS SOBRE FATORES DE INFLUÊNCIA DE 
SPI EM MPES 

São pesquisas que estão alinhadas diretamente com o presente trabalho e que demonstram de 

forma sistemática, através de uma metodologia definida, diversos fatores que podem influenciar na 

adoção de modelos de melhoria de processo por micro e pequenas empresas. O presente trabalho 

baseou-se principalmente nessas pesquisas para identificar os aspectos a serem pesquisados nas 

empresas que participaram do survey. 

4.3.1  Brietzke e Rabelo (2006) 

Essa pesquisa busca identificar fatores de resistência em projetos de melhoria de processo de 

software através da ação de profissionais em empresas do estado do Rio Grande do Sul. Foi 

executado um survey, cujo escopo envolveu 36 profissionais de pequenas, médias e grandes 

empresas de software da cidade de Porto Alegre e áreas adjacentes. 
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Essa pesquisa se baseou nos fatores descritos em Beecham, Hall e Rainer (2003), dividindo 

os fatores de resistência (Quadro 10) encontrados em projetos de melhoria de processo de software 

em: (i) Fatores organizacionais: problemas no escopo da organização, geralmente sob 

responsabilidade do gerente sênior e (ii) Fatores de projeto: problemas relacionados ao projeto de 

melhoria de processo, como: planejamento, atividades, recursos e outros. 

Quadro 10. Fatores de resistência utilizados por Brietzke e Rabelo 

Fatores Organizacionais Fatores de projeto 
Humanos Orçamento e estimativas 
Gerenciamento da mudança Documentação 
Culturais Ferramentas e tecnologias 
Objetivos Qualidade 
Políticos  

Fonte: Brietzke e Rabelo (2006). 

A pesquisa sintetizou os resultados mostrando os fatores com maior influência e os fatores 

com menor influência, conforme mostrado a seguir: 

• Fatores de resistência mais críticos: 

- Pouca adesão e participação de todos os indivíduos envolvidos; 

- Falta de comprometimento em todos os níveis da organização; 

- Falta de habilidade na implementação de mudanças culturais; 

- Falta de liderança e suporte pelo gerente sênior. 

• Fatores de resistência menos críticos: 

- Insuficiente e ineficiente avaliação do processo atual; 

-  Pouca flexibilidade para utilizar a documentação em projetos de diferentes 

tamanhos e tipos; 

- Falta de treinamento nas ferramentas e tecnologias adotadas para dar suporte. 

 



85 
 

 

4.3.2  Cater-Steel (2004) 

Uma extensiva pesquisa (survey) por e-mail foi conduzida na indústria de software de 

Queensland/Austrália, com objetivo de identificar e comparar as melhores práticas no 

desenvolvimento de software e suas aplicações na prática. Essa pesquisa se baseou no questionário 

de melhores práticas de software utilizado pelo European Software Institute e obteve-se 209 

questionários válidos. Seguindo essa pesquisa, foram realizadas avaliações detalhadas do programa 

de melhoria de processo em 22 pequenas empresas.   

Essa pesquisa denomina os fatores pesquisados como fatores críticos de sucesso e os 

classifica em fatores econômicos, pessoais, organizacionais e de implementação, conforme Quadro 

11. 

Quadro 11. Fatores críticos de sucessos utilizados por Cater-Steel 

Fatores Econômicos Retorno do investimento 
Período de recuperação 

Fatores Pessoais Comprometimento da gerência e liderança 
Envolvimento pessoal 
Mentores 
Treinamento e especialização 
Motivação 

Fatores Organizacionais Comunicação 
Recursos 
Estratégia de negócio 

Fatores de Implementação Definição de objetivos realistas 
Infra-estrutura para SPI 
Avaliação 
Prontidão 

Fonte: Cater-Steel (2004). 

Como conclusões, o trabalho apresenta as hipóteses levantadas e seus resultados, após a 

análise da pesquisa executada, conforme consta na Quadro 12. 
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Quadro 12. Questões de pesquisa e resultados obtidos por Cater-Steel 

Questão de pesquisa Resultado 
1. Existe uma grande variação na adoção de 
técnicas de boas práticas de desenvolvimento nas 
empresas de Queensland e a extensão dessa 
adoção é relacionada com características 
organizacionais particulares? 

Existe uma grande variação em termos de 
adoção de práticas individuais. Ex: enquanto 
práticas de planejamento de projeto e práticas 
que envolvem o cliente são largamente 
adotadas, métricas para estimativa e testes são 
dificilmente utilizados. Também concluiu que 
empresas que desenvolvem COTS têm uma 
adoção maior de boas práticas, assim como 
organizações de finanças e de seguro. 

2. A capacidade dos processos técnicos são 
maiores que dos processos de gestão, e a 
capacidade desses processos estão relacionados a 
características organizacionais particulares? 

A pesquisa confirma que a capacidade dos 
processos técnicos é maior que dos processos 
gerenciais, e sugere que essa capacidade está 
associada à proporção de pessoal experiente, 
pessoal com qualificação (pós-graduação), 
empresas com projetos de maior duração e 
certificação ISO 9001. 

3. Programas SPI baseados em avaliação são 
meios eficazes para melhorar a capacidade de 
processo para pequenas empresas de software, e a 
extensão da melhoria está associada com 
características organizacionais particulares? 

Programas SPI baseados em avaliação são 
efetivos para pequenas empresas, independente 
da maturidade do processo no momento da 
avaliação. A extensão da melhoria está 
associada com a proporção de pessoal técnico e 
pessoal formalmente qualificado. 

Fonte: Cater-Steel (2004). 

4.3.3  Goldenson e Herbsleb (1995)  

Essa pesquisa examinou resultados de melhoria após a avaliação de processo baseado nos 

modelos CMM e CMMI em diversas organizações de software. A amostra inclui avaliações de 

processo que foram conduzidas nos EUA e Canadá durante os anos de 1992 e 1993, sendo que 

foram efetivamente respondidos 138 questionários completos, representando 56 avaliações.  

Além de identificar diversas características e fatores de desempenho das empresas após a 

avaliação dos modelos CMM e CMMI, essa pesquisa identificou o grau de influência de alguns 

possíveis fatores de barreira e sucesso ao processo de melhoria, classificando os mesmos conforme 

Quadro 13. 
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Quadro 13. Fatores de sucesso e barreiras para SPI 

 Fatores de sucesso Barreiras 
Comprometimento e 
recursos 

- Incentivos e recompensas tangíveis 
- Tempo e recursos da equipe 
dedicados ao processo de melhoria 
- Entendimento das questões técnicas 
- Objetivos de melhoria bem 
entendidos 
- Monitoração do progresso da 
melhoria 

- Diminuição da demanda de 
produtos e serviços 
- Rotatividade da gerência 
- Rotatividade da equipe 
- Rotatividade da diretoria 
- Reorganização/diminuição da 

equipe 
- Desânimo quanto às perspectivas 

de melhoria 
- Melhoria fica no “caminho do 

trabalho real” 
Estilo de 
gerenciamento e 
cultura 
organizacional 

- Atribuição de SPI claras 
- Gerência disposta a assumir riscos 
- Envolvimento da equipe técnica 
- Pessoas da equipe de melhoria com 

respeitabilidade 

- Políticas organizacionais 
- Papelada necessária 
- Resistência à mudança 

Fonte: Goldenson e Herbsleb (1995). 

Os resultados encontrados sugerem que os fatores de sucesso e barreira são similares para 

pequenas e grandes empresas, embora somente um terço das respostas seja de empresas com menos 

de 70 funcionários, enquanto os outros dois terços são de empresas com mais de 200 funcionários. 

Na Figura 15 são mostrados os resultados encontrados para todos os fatores de sucesso e 

barreira, considerando a relação entre o sucesso de esforço de SPI com o fator. Os números 

mostram o percentual de empresas que responderam que a melhoria teve sucesso moderado, 

substancial ou notável e identificaram a existência de cada fator. 
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Figura 15. Possíveis fatores de sucesso e de barreira para SPI 

Fonte: Goldenson e Erbsleb (1995). 
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5  PREPARAÇÃO DA PESQUISA 

Nesse capítulo são compiladas as pesquisas relacionadas no estado da arte, obtendo-se como 

resultado um conjunto de fatores que supostamente influenciam no processo de melhoria de 

software nas organizações. Esses fatores são classificados por grupos e utilizados nessa pesquisa 

como base para a elaboração do questionário e criação das hipóteses de pesquisa. 

5.1 FATORES QUE INFLUENCIAM SPI NAS ORGANIZAÇÕES 

De acordo com Salviano (2006), a utilização de modelos para a melhoria não é suficiente 

para garantir o sucesso, pois alguns fatores devem ser considerados, como: entendimento das 

características, limitações e implicações da utilização da abordagem baseada em melhoria de 

processo; escolha, entendimento, utilização e interpretação de um bom modelo de processo ou de 

um conjunto de modelos; alinhamento dos esforços de melhoria com o contexto e objetivos 

estratégicos da organização; estabelecimento de metas relevantes, viáveis e mensuráveis; 

considerações aos aspectos gerenciais, técnicos e humanos da melhoria; comprometimento da alta 

gerência, condução por empreendedores e participação de todos; condução dos esforços de melhoria 

como um programa baseado em uma abordagem e conhecimento do processo atual. 

Existe uma estatística informal que circula pela comunidade que, de cada três iniciativas de 

melhoria de processo, apenas uma tem sucesso. Portanto, é fundamental reconhecer as razões desses 

resultados (SALVIANO, 2006). 

Como micro e pequenas empresas têm características e necessidades próprias, supõe-se que 

precisam de modelos adaptados para suas realidades. Por exemplo, o CMM reflete as práticas de 

software de grandes negócios ou organizações de software; em adição, muitas dessas práticas são 

inapropriadas para pequenos projetos, os quais prevalecem tanto em pequenas quanto em grandes 

organizações (JOHNSON e BRODMAN, 1997).  

O desafio, portanto, é definir como adaptar estes modelos para melhorar o processo de 

software em MPEs. Neste contexto, um dos primeiros passos é o levantamento de características e 

necessidades de MPEs para assegurar a adaptação de modelos de melhoria de processo de software 

de forma fundamentada e adequada.  
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Apesar de grandes e pequenas empresas de desenvolvimento enfrentarem os mesmos 

desafios de engenharia de software, elas geralmente requerem diferentes abordagens devido aos 

modelos específicos e objetivos de negócio, nichos de mercado, tamanho, disponibilidade de 

recursos (financeiros e humanos), capacidade de gerenciamento e diferenças organizacionais, entre 

outros (RICHARDSON e WANGENHEIM, 2007).   

Nesse sentido, existem diversos fatores que podem influenciar a adoção de um programa de 

melhoria de processo de software por uma organização, que são descritos em diversas pesquisas e 

que podem dar subsídios para descobrir quais são as características relevantes que devem ser 

consideradas na adaptação de um modelo SPI. 

Existem diversas pesquisas que relacionam fatores que podem afetar a melhoria de processo, 

como relatado no capítulo anterior. Esses fatores geralmente são classificados como: fatores de 

sucesso, fatores de impacto ou fatores de influência na adoção de SPI, sendo que não foi encontrada 

uma classificação padronizada.  

Esse capítulo apresenta uma síntese desses fatores, baseada nos trabalhos pesquisados, 

visando abranger de maneira ampla os aspectos que podem influenciar na melhoria de processo, 

principalmente aqueles que podem ser características próprias de micro e pequenas empresas de 

software.  

Esses fatores foram classificados em sete grupos: organizacionais, produtos ou serviços, 

clientes/mercado, processo, projeto, pessoal e SPI (Quadro 14). Eles são detalhados no avanço 

desse trabalho e são utilizados como base para elaborar o questionário da pesquisa (survey). 
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Quadro 14. Fatores de influência em SPI 

Organizacionais 
Estrutura Organizacional Número de empregados 
Número de papéis Infra-estrutura 
Resistência à mudança Cultura organizacional 
Definição de responsabilidades/papéis Comunicação 
Orçamento/Recursos financeiros Alinhamento dos objetivos de negócio 
Indivíduos-chave Subcontratação 
Estágio de crescimento Necessidade de criatividade e inovação 

Produtos ou serviços 
Tipos de produtos/aplicações Nível de qualidade dos produtos 

Clientes/Mercado 
Exigência de certificação/orientação à 
exportação 

Setor/domínio da indústria 

Processo 
Formalismo do processo  

Projeto 
Tamanho da equipe do projeto Quantidade de projetos simultâneos 
Tamanho/Complexidade/Duração do projeto  

Pessoal 
Competência/Experiência Rotatividade da equipe 
Comprometimento e motivação da equipe Comprometimento da gerência 

SPI 
Competência e acesso a especialistas em SPI Retorno do Investimento 
Disponibilidade de tempo Capacidade de gerenciamento 
Recursos humanos e financeiros Objetivos da melhoria 
Sistema de qualidade já existente Adequação do modelo às necessidades da 

organização  

5.2 FATORES ORGANIZACIONAIS 

Os fatores organizacionais referem-se a aspectos gerais da administração, da cultura e da 

estrutura da empresa, geralmente geridos pela política da empresa e ditados pela alta diretoria. 

5.2.1  Estrutura Organizacional 

Segundo Robbins (2005), entende-se por estrutura organizacional a maneira como as tarefas 

são normalmente divididas, agrupadas e coordenadas. A estrutura organizacional pode ser dividida, 

de maneira geral, em estrutura formal e informal. Essa estrutura geralmente é representada 

graficamente por um organograma que mostra os níveis hierárquicos da instituição.  
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Geralmente, quanto menos complexa a estrutura hierárquica, menor o formalismo necessário 

e maior a qualidade da comunicação, cujos canais são estreitados. (CHIAVENATO, 2004). 

Outra característica da estrutura organizacional é o grau de centralização ou 

descentralização. Segundo Chiavenato (2004), “a centralização e descentralização referem-se ao 

nível hierárquico no qual as decisões devem ser tomadas”, sendo que na centralização as decisões 

são tomadas em níveis mais altos e a descentralização em níveis mais baixos da estrutura 

organizacional.  

 Segundo Mondragon (2005), hierarquias organizacionais planas, comumente encontradas 

em pequenas organizações, não definem claramente papéis e responsabilidades. Segundo 

Chiavenato (2004), “quanto maior a organização, maior tende a ser o número de níveis hierárquico 

de sua estrutura”.  

Todas essas características podem influenciar nos processos e projetos da organização. 

Segundo Ferreira (2002), “a estrutura da organização onde o projeto é conduzido tem grande 

influência no andamento do projeto”. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Balandis e Laurinskaité (2005), SEI (2006c), Ferreira 

(2002). 

5.2.2  Número de Empregados 

Refere-se, principalmente, à disponibilidade de recursos para o processo de melhoria. O 

CMMI, por exemplo, requer um número mínimo de papéis alocados para diferentes indivíduos. 

Guerreiro e Eterovic (2004) identificam o número de empregados como sendo uma das 

características do ambiente organizacional que afetam a iniciativa de melhoria de processo. 

Além de ser um fator que influencia diretamente na adoção de um processo de melhoria de 

software, o número de empregados é o critério utilizado para classificar as empresas por 

porte/tamanho nesse trabalho. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Guerrero e Eterovic (2004) 
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5.2.3  Número de Papéis  

Refere-se ao número de papéis ou funções que uma mesma pessoa desempenha na 

organização. Esse fator está extremamente relacionado com o número de empregados e, em muitas 

pesquisas, são identificados como um único fator denominado “Falta de recursos” ou “Escassez de 

recursos”. 

Uma situação bastante típica em pequenos projetos é que aos desenvolvedores são atribuídos 

vários papéis, devido a recursos escassos e isso pode ser um complicador quando o processo de 

melhoria exige uma estrutura grande e dedicada.  

O fato de ter recursos escassos faz com que cada pessoa precise desempenhar vários papéis, 

inibindo uma efetiva separação entre conceito de processo e projeto, o que seria ideal. Além disso, o 

contraste entre a estrutura da equipe e as posições sugeridas pelas práticas do CMMI sugerem uma 

dificuldade na implementação de tais práticas. (Balandis; Laurinskait, 2005) 

Pesquisas que relacionaram o fator: Balandis e Laurinskait (2005) 

5.2.4  Definições de Responsabilidades/Papéis 

Referem-se à clareza que a organização expõe as responsabilidades de cada cargo, suas 

funções e vincula explicitamente essas responsabilidades a cada colaborador da organização. 

Segundo Chiavenato (2004), “a organização opera mais eficientemente quando a pessoa e 

seu chefe têm um entendimento comum das responsabilidades e padrões de desempenho que a 

empresa espera obter deles”. 

Organizações menores tendem a não terem a definição das responsabilidades claras e 

expostas. Já organizações maiores geralmente possuem essa definição, a qual está, muitas vezes, 

associada ao plano de cargos de salários.  

Pesquisas que relacionaram o fator: Guerrero e Eterovic (2004) 
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5.2.5  Infra-estrutura 

Infra-estrutura refere-se aos recursos disponíveis para suportar a aplicação do processo. 

Geralmente empresas que possuem equipes ou profissionais responsáveis pela engenharia de 

processos possuem esse suporte com ferramentas e tecnologias, e também recursos humanos, como 

equipes e profissionais de suporte. 

Um pequeno projeto numa organização com diversos projetos em andamento provavelmente 

tem acesso a uma infra-estrutura de serviços e dispositivos. Em contraste, uma organização com 

somente um ou poucos projetos provavelmente não provê processos escritos, agentes de inspeção 

treinados ou outros serviços de desenvolvimento e apoio ao processo.   

Pesquisas que relacionaram o fator: Cater-Steel (2004), SEI (2006c) 

5.2.6  Resistência à Mudança 

Refere-se à capacidade das pessoas e da própria empresa em aceitar mudanças. Nesse caso 

específico, seria a não resistência às novas atividades e novos processos instituídos. 

Mudanças fazem parte do cotidiano das pequenas empresas, devido as suas necessidades 

constantes de se adequar a novos nichos de mercado e novas situações para manterem-se 

competitivas. Segundo Chiavenato (2004), em organizações com alta burocratização, as mudanças 

tendem a ser interpretadas pelos funcionários como algo que ele desconhece e que pode trazer 

perigo a sua segurança e tranqüilidade. 

Segundo Butt (2007), um dos fatores que afetam o sucesso da melhoria é o 

“descongelamento da organização”, ou seja, suavizar os atuais processos e a resistência à mudança, 

para que as novas formas de melhoria possam ser introduzidas e executadas. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Trudel e Tardif (2006), Butt (2007), Jalote (2001), 

Guerrero e Eterovic (2004), Goldenson e Herbsleb (1995). 



95 
 

 

5.2.7  Cultura Organizacional 

O caos e a “adhocracy” 5 frequentemente presentes em pequenas organizações de 

desenvolvimento de software contrastam fortemente com ambientes bem organizados, disciplinados 

e abordagens padronizadas de grandes organizações. Consequentemente, quando se trata da busca 

de qualidade e utilização da engenharia de software, os esforços para desenvolvimento de software 

em pequena e grande escala são diferentes (RUSS; McGREGOR, 2000). 

Apesar de se imaginar que organizações com uma cultura organizacional mais sólida e 

voltada para a padronização de seus processos tendem a ter maior facilidade na melhoria de 

processo, Goldenson e Herbsleb (1995) dizem que a cultura e políticas organizacionais podem se 

tornar barreiras na melhoria de processo de software. 

As melhorias a serem implementadas devem levar em conta a cultura da organização. Caso 

contrário, ou não serão aprovadas ou vão ser adaptadas de forma ineficiente, afetando assim o 

desempenho do processo (GUERREIRO; ETEROVIC, 2004). 

Pesquisas que relacionaram o fator: Goldenson e Herbsleb (1995); Balandis e 

Laurinskaité (2005); Guerrero e Eterovic (2004); Ferreira (2002). 

5.2.8  Orçamento/recursos financeiros 

A restrição de recursos financeiros na instituição pode influenciar na SPI, podendo ocasionar 

outros fatores, como: falta de recursos humanos, infra-estrutura insuficiente, etc. 

Uma pesquisa com organizações de software da Austrália mostrou que o alto custo foi a 

principal barreira para a adoção de programas de melhoria de processo (SWEENEY RESEARCH, 

2003). 

O estudo realizado por Cater-Steel (2004) indica que pequenas organizações são 

beneficiadas por programas de melhoria de baixo custo. De acordo com Russ e McGregor 

(2000), os investimentos em melhoria de processo são normalmente relacionados com o orçamento 

                                                 
 
 
 
5 Expressão correspondente ao oposto de burocracia: enquanto a burocracia coloca a ênfase na rigidez das rotinas, a 
adhocracia coloca a ênfase na simplificação dos processos e na adaptação da organização a cada situação particular. 
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da organização. Por sua vez, o tamanho do orçamento está relacionado com o tamanho da 

organização. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Johnson e Brodman (1994); Cater-Steel (2004); Butt 

(2007); Balandis e Laurinskaité (2005); SEI (2006c);  

5.2.9  Comunicação 

Refere-se ao mecanismo de comunicação das organizações e como que seus procedimentos, 

atividades e metas são divulgadas entre os colaboradores. A falta de clareza nas informações ou 

problemas de comunicação entre equipes pode dificultar a melhoria do processo. 

Uma forte comunicação é necessária antes e durante a implementação formal do SPI e é 

essencial que novos processos sejam disseminados para todos os membros da equipe, assim como 

as práticas sejam compartilhadas. (STELZER; MELLIS, 1999). 

Segundo O’Connor e Coleman (2007), as grandes organizações ou aquelas com alto grau de 

documentação, ainda reportam grande índice de comunicação informal. 

Pesquisas que relacionaram o fator: O’Connor e Coleman (2007); Goldenson e Herbsleb 

(1995); Cater-Steel (2004); Butt (2007); Ferreira (2002); Trudel e Tardif (2006); Strigel (2007); 

Guerrero e Eterovic (2004), Stelzer e Mellis (1999). 

5.2.10  Indivíduos-chave 

Refere-se à existência de pessoas com alta respeitabilidade dentro da empresa que têm 

grande influência sobre as ações e decisões da empresa e podem, dependendo da situação, 

auxiliarem ou causarem problemas no processo de melhoria. 

Pequenas organizações dependem fortemente dos principais indivíduos (Horvat, Rozman & 

Gyorkos 2000 apud Cater-Steel, 2004). Por esse motivo, essas pessoas aqui chamadas de 

indivíduos-chaves devem ser consideradas no processo de melhoria. Uma maneira efetiva de 

convencimento de todos da importância da melhoria do processo de software é ter uma pessoa-

chave na equipe de desenvolvimento, o qual espalha o conhecimento de SPI e convence os 

desenvolvedores a participarem das práticas (Guerrero; Eterovic, 2004). 
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Pesquisas que relacionaram o fator: Goldenson e Herbsleb (1995); Cater-Steel (2004); 

Butt (2007); Pringle (2001); Guerrero e Eterovic (2004); Ferreira (2002) 

5.2.11  Alinhamento aos objetivos do negócio 

Refere-se ao objetivo e à estratégia de negócio da empresa. Caso esses objetivos estejam 

alinhados com os objetivos do processo de melhoria, facilita o mesmo. Cater-Steel (2004) comenta 

que a importância de alinhar o processo de melhoria de software com os objetivos e estratégias da 

organização tem sido descrita por vários pesquisadores. A mesma autora diz que é particularmente 

difícil atingir esse alinhamento se a organização está estruturando ou mudando seus objetivos. 

Segundo Wiegers (1996), os objetivos da melhoria de processo de software devem enfatizar 

os resultados técnicos e de negócio que a organização está tentando atingir.  

Pesquisas que relacionaram o fator: Cater-Steel (2004); Abott apud Paulk (1998); Jalote 

(2001); Wiegers (1996); Strigel (2007) 

5.2.12  Estágio de crescimento 

Na medida em que as empresas crescem, a necessidade de melhorar seu processo aumenta, 

assim como provavelmente aumenta a complexidade no gerenciamento das atividades e das 

pessoas. Jalote (2001) descreve que um dos fatores de sucesso da melhoria do processo de software 

na indústria da Índia é o fato da maioria das empresas serem jovens, ocasionando que as pessoas e o 

processo amadureceram juntos e que todos contribuíram para a melhoria do processo. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Jalote (2001) 

5.2.13  Subcontratação 

Refere-se ao fato da empresa prestar serviço terceirizado a outras empresas ou então 

contratar empresas terceirizadas para prestar serviço. Segundo Jalote (2001), o gerenciamento de 

uma subcontratação requer estruturas de monitoramento e algum formalismo. A necessidade desse 

formalismo requer processos bem definidos com boa visibilidade dos mesmos, o que traz um grau 

de maturidade maior da organização e facilita o processo de melhoria de software. 
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Pesquisas que relacionaram o fator: Jalote (2001) 

5.2.14  Necessidade de criatividade/inovação 

SPI é visto como uma barreira à liberdade individual e utilização da criatividade, o que pode 

comprometer o negócio, dependendo do estilo da organização. 

Para O’Connor e Coleman (2007), empresas de software, especialmente em fase inicial, 

precisam ser flexíveis, criativas, dinâmicas e capazes de proporcionar produtos rapidamente, a fim 

de sobreviver. Assim, qualquer processo de software implantado deve apoiar a flexibilidade e 

criatividade. Através de sua pesquisa com empresas irlandesas, os autores concluem que muitos 

acreditam que o processo pode abafar esses atributos desejáveis, e a sua utilização deve ser 

cuidadosamente considerada. 

Pesquisas que relacionaram o fator: O’Connor e Coleman (2007) 

5.3 FATORES RELACIONADOS A PRODUTO/SERVIÇO 

5.3.1  Tipo de produto/aplicação 

O tipo de produto e aplicação pode influenciar no ciclo de vida adotado para 

desenvolvimento, assim como nos processos de gerenciamento dos projetos. 

Segundo Jalote (2001), o setor de serviços, globalmente, tem respondido mais positivamente 

à melhoria de processo de software em comparação com o setor de produtos. 

Já segundo pesquisa realizada por Cater-Steel (2004), desenvolvedores de COTS (software 

comercial) tiveram um nível maior de adoção de práticas de Engenharia de Software que 

desenvolvedores non-COTS (software não comercial). 

De acordo a pesquisa realizada por Alvarez, Munõz e Weitzenfeld (2006) em pequenas 

empresas do México, uma das deficiências do modelo CMMI é o fato do mesmo definir práticas 

independentemente do tipo de projeto. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Jalote (2001); Alvarez, Munõz e Weitzenfeld (2006), 

Cater-Steel (2004) 
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5.3.2  Nível de qualidade dos produtos 

O nível de qualidade a ser atingido pode fazer com que o processo precise ter uma 

maturidade maior. Além disso, segundo Beecham, Hall e Rainer (2003), produtos de alta qualidade 

podem consumir recursos humanos de outras áreas, como de melhoria de processo. 

Sistemas que precisam satisfazer requisitos de desempenho em tempo real precisam mais 

suporte de processo, como modelos detalhados e protótipos de desempenho, comparando com 

sistemas que possuem critérios de performance vagamente definidos. Projetos menores geralmente 

podem atingir os objetivos de qualidade mais facilmente, porém a exceção está quando os atributos 

de qualidade envolvem sistemas complexos (COPLIEN, 1994). 

Portanto, pequenos projetos frequentemente precisam atingir objetivos de qualidade tão 

severos quanto grandes projetos, mesmo com equipes menores (RUSS; McGREGOR, 2000). 

Pesquisas que relacionaram o fator: Beecham, Hall e Rainer (2003) 

5.4 FATORES RELACIONADOS AOS CLIENTES/MERCADO 

5.4.1  Setor/domínio da indústria 

Refere-se ao setor para o qual são desenvolvidos os softwares. Muitos setores da indústria, 

principalmente setores que necessitem de um alto nível de qualidade (sistemas críticos) exigem que 

o fornecedor de software siga padrões internacionais. 

É reconhecido que desenvolvedores em alguns setores da indústria, como por exemplo, em 

sistemas críticos de segurança na defesa e aeroespacial, são obrigados a aderir a padrões rigorosos 

(CATER-STEEL, 2004). 

Pesquisas que relacionaram o fator: Jalote (2001); Cater-Steel (2004) 

5.4.2  Exigência de certificação / orientação à exportação 

Muitos clientes ou setores da economia exigem que seus fornecedores de software tenham 

certificação da qualidade de seus processos em alguma norma ou modelo reconhecido como, por 

exemplo, em processos de licitação ou exportação. Segundo Jalote (2001), um dos fatores de 
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sucesso para implantação de SPI em empresas da Índia, foi o fato dos clientes serem de todas as 

partes do mundo e, portanto, a necessidade de seguirem padrões mundialmente aceitos. Além disso, 

existe uma pressão da área de marketing das empresas para alcançar níveis mais altos de 

maturidade. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Jalote (2001); SEI (2006c); Trudel e Tardif (2006) 
 

5.5 FATORES RELACIONADOS AO PROCESSO 

5.5.1  Formalismo do processo 

Refere-se à situação atual dos processos da organização, uso de ferramentas e técnicas de 

ES, pois quanto mais formalizados os processos já estiverem, supõe-se que a SPI seja facilitada e 

agilizada. 

Na pesquisa feita por Jalote (2001) na Índia, muitas organizações de software já tinham sido 

certificadas pela ISO previamente e isso ajudou que a abordagem orientada a processos fosse 

estabelecida.  

Pesquisas que relacionaram o fator: Abott apud Paulk; Butt (2007); Jalote (2001), SEI 

(2006c). 

5.6 FATORES RELACIONADOS AO PROJETO 

5.6.1  Tamanho da equipe de projeto 

O tamanho da equipe (em número de pessoas) pode influenciar em diversos fatores 

relevantes para a melhoria de processo, como a comunicação, definição de responsabilidades, entre 

outros. 

Cater-Steel (2004) relata que quanto maior o tamanho da equipe do projeto, maior é a 

necessidade de ter processos definidos para facilitar a comunicação e a coordenação. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Beecham, Hall e Rainer (2003), Cater-Steel (2004) 
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5.6.2  Tamanho, complexidade e duração do projeto 

O tempo de duração de um projeto também influencia no nível de formalismo que o 

processo deve atingir. Quanto mais longo o projeto, mais riscos o mesmo pode apresentar e maior o 

controle necessário. Da mesma forma, o tamanho do projeto geralmente está relacionado com a 

complexidade do mesmo e essa complexidade pode indicar qual o nível de maturidade que o 

processo deve ter para atingir o nível de qualidade esperado. 

Porém, segundo Cater-Steel (2004), existem argumentos conflitantes na relação entre 

duração do projeto e nível de capacidade do processo. Por um lado, supõe-se que um maior nível de 

capacidade do processo provê menor tempo para o mercado, portanto organizações com maior nível 

de capacidade teriam projetos com menor duração. Por outro lado, projetos maiores podem se tornar 

mais complexos e críticos, exigindo que os processos sejam mais formais para que evite problemas 

de cronograma, por exemplo. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Cater-Steel (2004), Guerrero e Eterovic (2004) 

5.6.3  Quantidade de projetos simultâneos 

Segundo Cater-Steel (2004), quando a organização possui mais de um projeto, a necessidade 

de coordenar e controlar o trabalho requer um grau maior de formalismo nos procedimentos. Supõe-

se que organizações menores tenham um número menor de projetos em andamento. Segundo Goode 

(2001), o número de projetos em andamento poderia ser utilizado como medida do tamanho da 

organização. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Cater-Steel (2004) 

5.7 FATORES PESSOAIS 

5.7.1  Competência/Experiência 

Segundo Balandis e Laurinskaité (2005), um dos maiores problemas ao trabalhar no 

processo de software é garantir o comum entendimento dos vários conceitos e práticas. Os mesmos 

autores afirmam ainda que, em pequenas empresas, não existe muita experiência na organização das 
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chamadas “boas práticas” e não é fácil discutir diferentes práticas quando o grupo não conhece ou 

não concorda em como essas práticas podem ser aplicadas. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Goldenson e Herbsleb (1995); Abott apud Paulk 

(1998); Butt (2007); Jalote (2001); Balandis e Laurinskaité (2005); Guerrero e Eterovic (2004); 

Ferreira (2002); SEI (2006c) 

5.7.2  Comprometimento e motivação da equipe 

Refere-se ao grau de participação, envolvimento e motivação de toda a equipe para realizar a 

melhoria de processo e para isso as pessoas precisam estar comprometidas e motivadas com seu 

trabalho mesmo antes do processo de melhoria. Guerrero e Eterovic (2004) relataram que um dos 

fatores de sucesso na adoção do SPI em uma empresa de software foi o envolvimento de todo o 

pessoal de desenvolvimento, encorajando-os a participar dos grupos de trabalho, propor e planejar 

melhorias. 

A equipe que está envolvida e motivada nas atividades de SPI é respeitada e respeita os 

esforços de melhoria. A participação dos empregados também prova ser benéfica durante a 

mudança e durante o processo de melhoria (BUTT, 2007). 

Pesquisas que relacionaram o fator: Goldenson e Herbsleb (1995); Cater-Steel (2004); 

Butt (2007); Balandis e Laurinskaité (2005); Pringle (2001); Guerrero e Eterovic (2004) 

5.7.3  Comprometimento da gerência 

Segundo Butt (2007), os líderes precisam se envolver em todos os passos da melhoria e ter 

comprometimento total para fazer resultados benéficos.  

A gerência sênior no mais alto nível precisa estar motivada e convencida para garantir o 

sucesso da iniciativa (GUERREIRO, ETEROVIC; 2004). 

Pesquisas que relacionaram o fator: Guerrero e Eterovic (2004); Pringle (2001); Wiegers 

(1996); Jalote (2001); Butt (2007); Abott apud Paulk (1998); Cater-Steel (2004) 
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5.7.4  Rotatividade da equipe 

Refere-se à taxa de troca de pessoas nas equipes e na gerência durante o processo de 

melhoria. Goldenson e Herbsleb (1995) identificam como uma possível barreira para o processo de 

melhoria a rotatividade tanto da equipe técnica, quanto da alta e média gerência. 

Outra armadilha para o processo de melhoria, segundo Wiegers (1996), é o fato de a 

gerência achar que as pessoas podem ser trocadas sem perda de produtividade, após o processo estar 

definido. Mesmo com o processo definido e repetível, não se pode negligenciar as habilidades e 

conhecimentos individuais.  

Pesquisas que relacionaram o fator: Goldenson e Herbsleb (1995); Wiegers (1996); Butt 

(2007); Beecham, Hall e Rainer (2001) 

5.8 FATORES RELACIONADOS AO PROCESSO DE MELHORIA 

5.8.1  Competência e acesso a especialistas em SPI 

Refere-se ao conhecimento prévio da organização em SPI e a facilidade do acesso a 

especialistas na área quando necessário. O conhecimento do processo de melhoria é importante para 

entender os passos envolvidos e a execução dos mesmos (BUTT, 2007). 

Pesquisas que relacionaram o fator: Butt (2007); Abott apud Paulk (1998); Guerrero e 

Eterovic (2004); Cater-Steel (2004); Wiegers (1996). 

5.8.2  Retorno do Investimento 

Refere-se ao tempo que a empresa espera recuperar o investimento no programa de melhoria 

do processo. Está fortemente relacionado ao desembolso financeiro realizado para SPI e ao nível de 

orçamento disponível para tal atividade. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Cater-Steel (2004) 
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5.8.3  Disponibilidade de tempo 

Refere-se ao tempo alocado dos recursos humanos envolvidos com a melhoria de processo. 

Segundo Goldenson e Herbsleb (1995), o total de tempo e recursos da equipe dedicados ao processo 

de melhoria tem alto impacto no sucesso do mesmo, necessitando ser bom ou excelente. 

Deve-se tomar cuidado para que a equipe de melhoria não seja alocada para outras 

atividades de trabalho do cotidiano. Embora seja necessário reconhecer que as atividades de 

trabalho são importantes, o tempo dos recursos alocados para a melhoria deve ser protegido 

(PRINGLE, 2008). 

Pesquisas que relacionaram o fator: Goldenson e Herbsleb (1995); Johnson e Brodman 

(1994); Butt (2007); Wiegers (1996); Pringle (2001); Trudel e Tardif (2006); Alvarez e Munõz; 

Weitzenfeld (2006); O’Connor e Coleman (2007) 

5.8.4  Capacidade de gerenciamento 

O projeto de melhoria, assim como outro qualquer, deve ser gerenciado e monitorado para 

que tenha sucesso. Segundo Butt (2007), as áreas de processo chaves precisam ser gerenciadas 

apropriadamente para que as deficiências possam ser removidas e a probabilidade de melhoria 

aumente. Boas medições fornecem uma visão eficiente das áreas de processo. Estimando risco de 

problemas, acompanhando e reportando o progresso, as questões de melhoria de processo também 

são tratadas adequadamente. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Goldenson e Herbsleb (1995); Abott apud Paulk 

(1998); Butt (2007); SEI (2006c) 

5.8.5  Recursos humanos e financeiros  

Refere-se à disponibilização, por parte das organizações, dos recursos humanos e financeiros 

necessários para todo o processo de melhoria. Envolve desde o custo do tempo das pessoas da 

equipe de melhoria, como a contratação de consultoria, treinamento, aquisição de ferramentas, entre 

outros. 

Segundo Pringle (2008) e Alvarez, Munõz e Weitzenfeld (2006), o alto custo de treinamento 

geralmente atrelado ao processo de melhoria pode ser uma barreira a ser vencida pelas 
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organizações. Segundo Johnson e Brodman (1994) as MPEs possuem recursos limitados e a 

abordagem de melhoria deve se adequar a essa realidade. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Johnson e Brodman (1994); Pringle (2001); Alvarez, 

Munõz e Weitzenfeld (2006) 

5.8.6  Objetivos da melhoria 

Refere-se aos objetivos que a organização pretende alcançar com o programa de melhoria de 

processo. Cater-Steel (2004) diz que, além de alinhar os objetivos de SPI com os objetivos de 

negócio, é necessário que os objetivos de SPI estejam claros e bem entendidos por todos. 

Outro ponto importante é que atingir a certificação ou o nível de maturidade não deve se 

tornar o objetivo principal da organização, pois o objetivo principal deve ser melhorar os objetivos 

de negócio (WIEGERS, 1996).  

Pesquisas que relacionaram o fator: Goldenson e Herbsleb (1995); Cater-Steel (2004); 

Butt (2007); Wiegers (1996); Pringle (2008), SEI (2006c); Balandis e Laurinskaité (2005) 

5.8.7  Sistema de qualidade já existente 

Se já existe um processo de qualidade na organização, funcionando bem e preferencialmente 

com os processos definidos, tende a auxiliar a SPI.  

Segundo Jalote (2001), um dos motivos do sucesso de programas de melhoria na Índia é o 

fato das empresas já adotarem o sistema de qualidade ISO. A adoção ampla e precoce da norma ISO 

é provavelmente o fator que mais tem ajudado a empresas a avançar rapidamente para altos níveis 

de maturidade do CMM (JALOTE, 2001). 

Pesquisas que relacionaram o fator: O’Connor e Coleman (2007); Butt (2007); SEI 

(2006c); Jalote (2001) 

5.8.8  Adequação do modelo às necessidades da organização 

Refere-se à adequação dos modelos existentes hoje à realidade das organizações. Segundo 

Balandis e Laurinskaité (2005), uma organização pode atingir poucos benefícios de um programa de 
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melhoria caso o mesmo não seja adaptado às necessidades da organização e ao ambiente de 

negócio. 

Pesquisas que relacionaram o fator: Goldenson e Herbsleb (1995); Balandis e 

Laurinskaité (2005); SEI (2006c); Alvarez, Munõz e Weitzenfeld (2006); O’Connor; Coleman 

(2007); Butt (2007) 

5.9 CONSIDERAÇÕES 

Essa síntese de fatores foi utilizada como base para o desenvolvimento da pesquisa, onde 

cada um dos fatores teve uma ou mais perguntas relacionadas no questionário, a fim de identificar 

todas as características relevantes. 
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6  EXECUÇÃO DA PESQUISA 

Nesse capítulo são descritas as atividades executadas para a realização da pesquisa, seguindo 

as fases mencionadas na metodologia (Seção 1.3). 

O Quadro 15 descreve um resumo da execução de cada uma das fases do survey, as quais 

são detalhadas na sequência. Além das sete fases descritas acima, foi introduzida uma nova fase 

para planejamento e gerenciamento dos riscos da pesquisa.  

Quadro 15. Resumo das fases do survey 

Fase Resumo 
1  Identificar os objetivos da pesquisa Identificação de trabalhos e pesquisas correlatas 

definição dos critérios para elaboração do 
questionário e perguntas de pesquisa a serem 
respondidas. 

2  Identificar e caracterizar o público-
alvo  

Mapeamento e classificação das empresas de 
desenvolvimento de software de SC. 

3  Desenvolver um plano de 
amostragem 

Cálculo da amostragem total necessária e 
também estratificação por região do estado. 

4  Desenvolver e escrever o questionário Elaboração do questionário baseado nos fatores 
pesquisados que afetam o processo de melhoria 
de software. 

5  Aplicar um teste-piloto do 
questionário 

Realização de um teste com 3 empresas, análise 
do feedback e ajustes necessários. 

6  Distribuir o questionário Envio do convite de participação na pesquisa 
para as empresas, além do acompanhamento e 
reforços de participação. 

7  Analisar os resultados e escrever o 
relatório 

Tabulação dos dados, aplicação de testes 
estatísticos e geração dos resultados. 

8 Planejamento e gerenciamento de 
riscos 

Identificação dos possíveis riscos da pesquisa, 
elaboração de ações preventivas e 
contingenciais, além do monitoramento dos 
mesmos.  

6.1 IDENTIFICAR OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

Através da experiência do Laboratório de Qualidade e Produtividade de Software da 

UNIVALI em pesquisas sobre adaptação de modelos de melhoria para micro e pequenas empresas 

de software, constatou-se a dificuldade em encontrar pesquisas que comprovassem quais as 
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principais características ou fatores dessas empresas que podem influenciar no processo de melhoria 

e que devem ser levados em consideração na adaptação do modelo CMMI para as empresas de 

software, especialmente para empresas desse porte. 

Com isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de relatos de experiências e pesquisas 

que identificaram os possíveis fatores de influência em SPI. A partir desses fatores, a pesquisa 

buscou identificar características nas empresas de Santa Catarina para mapear a atual situação 

referente a esses fatores e também realizar uma comparação entre MPEs e MGEs, para comprovar 

que existem e quais são as divergências que devem ser tratadas em modelos de melhoria para micro 

e pequenas empresas. 

6.2 IDENTIFICAR E CARACTERIZAR O PÚBLICO-ALVO 

Devido ao enfoque da pesquisa em melhoria de processo nas empresas de software, foi 

definido que o público-alvo são empresas cuja principal atividade é o desenvolvimento de software. 

Pela localização física da instituição e pela facilidade de comunicação e interação, o escopo ficou 

limitado a empresas do estado de Santa Catarina. 

A fim de definir a população e a respectiva amostragem, procurou-se identificar o número 

total de empresas de desenvolvimento de software de SC. Porém, depois de diversos contatos com 

associações, incubadoras, entidades da área, sindicatos, órgãos governamentais, identificou-se que 

não existia um levantamento prévio que mapeasse essas empresas. Cada entidade ou associação 

possui algumas empresas vinculadas, geralmente da sua área de atuação, porém não existe uma 

consolidação dessas informações num único local ou entidade. 

A partir desse fato, resolveu-se construir esse mapeamento, o qual foi realizado através da 

compilação das diversas fontes encontradas (associações de empresas, incubadoras, entidades da 

área, sindicatos, universidades, lista telefônica e pesquisas na Internet). 

A Tabela 11 mostra os números de empresas mapeadas por cidade, envolvendo micro, pequenas, 

médias e grandes. Salienta-se que esses números foram obtidos através de pesquisa própria a fim de 

tentar mapear da forma mais próxima possível o número real, porém não se pode garantir que esse 

número esteja exato, devido à limitação das fontes de pesquisa. Nas cidades que não estão 

relacionadas, não foram encontradas evidências de empresas de desenvolvimento de software. 
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Tabela 11. Número de empresas de desenvolvimento de software por cidade 

Cidade Nro. Empresas 
Araranguá 1 
Aurora 1 
Balneário Camboriú 4 
Biguaçu 1 
Blumenau 121 
Brusque 5 
Chapecó 18 
Concórdia 9 
Criciúma 17 
Dionísio Cerqueira 1 
Dr. Pedrinho 1 
Florianópolis 151 
Garopaba 1 
Gaspar 3 
Indaial 4 
Itajaí 12 
Itapema 3 
Jaraguá do Sul 16 
Joaçaba 4 
Joinville 64 
Lages 12 
Laguna 2 
Maravilha 1 
Orleans 1 
Pinhalzinho 2 
Rancho Queimado 1 
Rio do Sul 7 
Rio Negrinho 3 
São Bento do Sul 3 
São Joaquim 1 
São José 9 
Tijucas 2 
Timbó 5 
Tubarão 4 
Vidal Ramos 1 
Videira 1 
Xanxerê 2 
Total 494  

É importante enfatizar que o número inicial de empresas levantadas foi de 558 (quinhentos e 

cinquenta e oito), porém não foi possível contato com muitas empresas catalogadas inicialmente, 

seja via telefone, website ou e-mail. Nesses casos, as empresas foram desconsideradas da lista, pois 

possivelmente não exercem mais atividades. 
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A fim de que a amostragem fosse real e representasse o estado como um todo, foi mapeado 

também o número de empresas por região6, conforme Figura 16. 

 

Figura 16. Empresas por região de SC 
 

6.3 DESENVOLVER UM PLANO DE AMOSTRAGEM 

Considerando-se os valores de nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%, a amostra 

necessária para a população de 494 empresas, conforme seção anterior, seria de 217 empresas.  

Porém, existia um alto risco de não atingir-se esse número de empresas, devido 

principalmente à restrição de tempo e à falta de adesão dos respondentes. Devido a isso, no 

planejamento de riscos da pesquisa (mostrado na seção 6.8), foi considerado que o erro amostral 

utilizado poderia ser alterado para 10%, redefinindo o tamanho da amostragem para 81 empresas. 

Também houve uma preocupação quanto à estratificação da amostra por região, a fim de que 

a pesquisa represente de forma real a situação do estado como um todo. Para isso, foi calculada a 

amostragem por região, baseada no percentual de empresas existentes em cada região do estado.  

                                                 
 
 
 
6 De acordo com a classificação utilizada pelo governo do estado de SC em http://www.sc.gov.br. 
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A partir desse número, as respostas foram monitoradas a fim de que a divisão por região 

ficasse próxima da meta obtida, sendo dada ênfase no contato e divulgação para as regiões com 

menor participação, proporcionalmente. Ao final da pesquisa, não se obteve o número exato para 

cada região, mas percentualmente ficou bastante próximo, conforme Figura 17 e Tabela 12. 

 

Figura 17. Estratificação das respostas por região. 

Tabela 12. Estratificação da população e respostas por região 

Região Empresas % Empr esas Respostas % Respostas 
Litoral 183 37,04 21 25,93 
Vale do Itajaí 147 29,76 27 33,33 
Nordeste 80 16,19 14 17,28 
Oeste 28 5,67 9 11,11 
Sul 25 5,06 6 7,41 
Planalto Serrano 14 2,83 2 2,47 
Meio Oeste 11 2,23 1 1,23 
Planalto Norte 6 1,21 1 1,23 
Total 494 100,00 81 100,00  

 

Para efeitos de comparação, a pesquisa desenvolvida pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT, 2010), com apoio governamental, conseguiu atingir 343 empresas em todo o 

Brasil, sendo 114 na região sul e 34 empresas em Santa Catarina. Segundo essa mesma pesquisa, o 

número de empresas de software considerada no Brasil, oriundo da base de dados do SEPIN, é de 

2.587 empresas. 

6.4 DESENVOLVER E ESCREVER O QUESTIONÁRIO 

O questionário foi desenvolvido com base nos fatores de influência em SPI levantados 

(seção 5.1). Para cada fator procurou-se elaborar perguntas/questões que fossem relevantes para 
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poder identificar características relacionadas ao fator e que possam comprovar ou rejeitar as 

respectivas hipóteses, conforme Seção 1.1.1 . 

O questionário foi desenvolvido numa primeira versão e enviado a alguns presidentes e 

diretores de associações e incubadoras de empresas de software, para que fosse avaliado. Foi 

enviado para nove entidades, das quais cinco responderam e dessas três expuseram a preocupação 

quanto ao tamanho do questionário, mencionando problemas anteriores com pesquisas extensas. 

Devido a isso, o questionário foi revisado procurando diminuir ao máximo o número de 

questões. O Apêndice A apresenta a versão final do questionário utilizado. 

6.5 APLICAR UM TESTE PILOTO DO QUESTIONÁRIO 

Foi aplicado um teste piloto com três empresas, a fim de avaliar e validar a ferramenta e o 

conteúdo do questionários. Os principais objetivos foram: calcular o tempo médio para resposta, o 

qual ficou em aproximadamente vinte minutos e foi repassado nos convites para os demais 

participantes; avaliar a ferramenta on-line de gerenciamento da pesquisa (Limesurvey), verificando 

o mecanismo de envio automático de convites, sua usabilidade e funcionalidade; e validar o 

conteúdo do questionário, avaliando a corretude gramatical, concordância e entendimento das 

perguntas por parte dos respondentes. Como não houve alterações significativas após a aplicação do 

piloto, os dados obtidos foram utilizados para análise do resultado. 

Os testes pilotos foram realizados com três empresas, cujos responsáveis por responder o 

questionário foram comunicados que o objetivo principal era fornecer um feedback à respeito da 

pesquisa, além de responder com informações reais da empresa, pois possivelmente os dados seriam 

reaproveitados. Além disso, identificou-se como importante a participação de pessoas com uma 

comunicação aberta com o responsável pela pesquisa, para que as sugestões e críticas fossem 

efetivamente fornecidas. 

Apesar dessa comunicação aberta, não tiveram críticas significativas. Apenas algumas 

sugestões de inclusão de perguntas sobre temas não abordados. Porém, como não fazia parte do 

objetivo da pesquisa e para não alongar demasiadamente a mesma, resolveu-se não incluir essas 

questões. Como não houve alterações, os dados respondidos no teste piloto foram aproveitados para 

o resultado da pesquisa. 
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6.6 DISTRIBUIR O QUESTIONÁRIO 

Como o questionário pode ser respondido on-line na Internet, a distribuição foi dada pela 

divulgação da pesquisa e do respectivo link via e-mail.  

O questionário foi enviado para toda a população identificada (494 empresas), através da 

própria ferramenta de controle da pesquisa (Limesurvey). A ferramenta permite personalizar um 

texto para ser exibido no e-mail, além de enviar em lote para todos os respondentes cadastrados. 

Esse e-mail inicial foi enviado no dia 10/03/2010. 

Devido ao risco da baixa adesão das empresas, foi feito um acompanhamento semanal das 

participações e reenviado o convite 10 dias após o início (21/03/2010). Além disso, um mês a partir 

do segundo convite (22/04/2010), começou-se a entrar em contato telefônico com as empresas, 

confirmando o recebimento do e-mail e solicitando a colaboração. 

Nesse contato telefônico, foi identificado que muitas empresas não tinham recebido os 

convites anteriores, possivelmente devido a falhas na ferramenta de envio ou as mensagens foram 

classificadas como spams pelos servidores de e-mail dos destinatários. A partir desse fato, todos os 

e-mails subsequentes foram enviados individualmente e diretamente pela ferramenta de webmail. 

O contato telefônico com grande maioria das empresas trouxe uma evolução significativa na 

participação. Até o dia 22/04 tinham sido respondidos voluntariamente 34 questionários. Porém, 

esse contato despende um tempo significativo e possui um certo custo. Resolveu-se utilizar VoIP 

para efetuar as ligações, sendo gastos $50 dólares e aproximadamente 1 mês em período parcial (2 a 

3 horas por dia). 

Outra situação identificada foi que a indicação de uma pessoa conhecida para responder o 

questionário é de suma importância, trazendo um maior comprometimento na participação. Nesse 

sentido, o contato pessoal com conhecidos dentro das empresas ou mesmo solicitar contatos para 

pessoas conhecidas e mencionar o nome dessas pessoas no e-mail provoca um comprometimento 

maior. 

Quando o número de respostas estava próximo do objetivo da amostragem, considerando o 

erro amostral de 10%, procurou-se analisar a questão da estratificação, avaliando o número de 

empresas necessário e o número efetivo de participações em cada região. Com essa análise, os 
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contatos foram direcionados para as regiões cujo número mínimo de participações não tinha sido 

atingido. 

No dia 11/06/2010 somente uma região (Litoral) não tinha atingido o número mínimo de 

participações, apesar de ter sido priorizada e ser feito o mesmo trabalho que as demais. No dia 

05/07/2010 conseguiu-se a amostragem necessária (81 empresas), já considerando o erro amostral 

como 10%. 

6.7 ANALISAR OS RESULTADOS E ESCREVER O RELATÓRIO 

Nessa fase as respostas obtidas através da ferramenta de survey foram compiladas e 

classificadas. A partir desses dados foram aplicados métodos estatísticos para determinar se as 

hipóteses foram comprovadas ou rejeitadas. Além disso, os dados foram agrupados e apresentados 

em forma sintética e gráfica para uma melhor visualização. 

A ferramenta Limesurvey possui algumas ferramentas para visualização dos resultados 

gráfica e individualmente por pergunta. Além disso, optou-se por exportar os resultados e trabalhar 

numa base de dados separada com os valores obtidos. 

Procurou-se, inicialmente, identificar as respostas individualmente, verificando o número de 

respostas para cada pergunta e analisando o grau de validade da mesma. Posteriormente, buscou-se 

analisar graficamente cada uma das perguntas e comprovar ou rejeitar cada uma das hipóteses. 

Para a apresentação dos resultados, são utilizados gráficos de Pizza, quando se busca 

mostrar valores percentuais e quando não são divididos em grupos, além de gráficos de barras, 

quando se busca mostrar comparação entre dois grupos de valores (geralmente representado pelo 

porte das empresas). 

Para comprovar ou não as hipóteses levantadas, foi necessário verificar cada uma das 

perguntas e comparar as respostas das micro e pequenas empresas com médias e grandes. Para isso, 

foram utilizados dois métodos estatísticos, ambos por serem adequados à necessidade da pesquisa 

em comparar 2 grupos independentes: 

1. Teste Qui-Quadrado: utilizado para variáveis nominais (qualitativas); 

2. Teste U Mann-Whitney: utilizado para variáveis quantitativas. 
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Finalizando, buscou-se identificar e descrever correlações entre os fatores, assim como 

resultados específicos das empresas com certificação/avaliação formal. 

6.8 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Além das fases de execução da pesquisa, foi realizado um planejamento e acompanhamento 

dos riscos envolvidos, a fim de identificar a necessidade de ações para minimizá-los ou mitigá-los. 

O Quadro 16 mostra a relação dos principais riscos identificados, as respectivas ações planejadas e 

também a situação da mesma após o encerramento. 

 Quadro 16. Riscos do projeto 

Risco Ações Situação 
Não atingir o número 
mínimo de empresas 
definido na 
amostragem 

1) Reenviar o convite para participação 1 mês após o 
primeiro envio; 
2) Acompanhar semanalmente o andamento das respostas e, 
caso identificado um número aquém do esperado, entrar em 
contato telefônico com as empresas; 
3) Uma semana após o reenvio dos convites, caso o número 
desejado não seja obtido, agendar visitas presenciais nas 
empresas; 
4) Para servir como um atrativo será estudado a 
possibilidade de um brinde para os respondentes do 
questionário (ex: pen drive com o resultado da pesquisa); 
5) Se na data final não se obter o número desejado, reduzir o 
grau de confiança e/ou aumentar o erro amostral. 

Executado 
 
Executado 
 
 
Não necessário 
 
 
Não executado 
 
Executado 

Não conseguir 
estratificar as 
respostas de acordo 
com região  

1) Redefinir o escopo do projeto para as regiões com maior 
adesão. 

Não necessário 
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7  RESULTADOS 

A partir dos dados obtidos através das respostas dos questionários, os mesmos foram 

analisados e classificados, agrupando as respostas de acordo com o porte, a fim de determinar a 

diferença entre micro/pequenas e médias/grandes empresas. 

Além disso, os dados foram tabulados e foram aplicados métodos estatísticos para obtenção 

dos resultados desejados e análise das hipóteses. 

7.1 PREPARAÇÃO DOS DADOS 

Nessa fase foram avaliadas todas as respostas, verificando se as informações estavam 

completas e coerentes, a fim de considerar a questão válida para utilizar na comprovação ou não das 

hipóteses.  

Para cada pergunta, principalmente para aquelas cujos valores eram abertos, foram 

analisados e, para os casos duvidosos, foi entrado em contato com a empresa, questionando e 

alterando o valor, caso necessário. Isso aconteceu, por exemplo, com a pergunta que questionava o 

ano de fundação da empresa, onde algumas empresas informaram a idade da mesma. 

Além disso, os dados tiveram de ser tabulados para agrupar resultados por porte da empresa 

e gerar os resultados descritivos. A tabulação foi realizada em planilhas, para onde os dados foram 

exportados diretamente da ferramenta Limesurvey.  Para a demonstração dos resultados foram 

utilizadas tabelas que exibem os valores e percentuais por porte de empresa e geral, além de 

gráficos de barras para facilitar a visualização. 

7.2 RESULTADOS DESCRITIVOS 

Nessa seção são mostradas todas as respostas, para cada questão, agrupada pelo porte da 

empresa, conforme Tabela 13 abaixo: 
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Tabela 13. Grupos de classificação por porte da empresa 

Grupo Nro. Empregados 
MPEs Micro e pequenas empresas 0 - 49 

MGEs Médias e grandes empresas Acima de 50 
(inclusive) 

7.2.1  Número de Empregados 
A média de empregados das empresas respondentes foi de 41,54 funcionários, 

sendo que a divisão por porte está sendo mostrada na Tabela 14 e na Figura 18. 

Tabela 14. Número de empresas pesquisadas por porte 

Porte da empresa Qtde Perc. 
Média 
(func.) 

Micros 37 45,68% 4,44 
Pequenas 29 35,80% 21,31 

Médias 7 8,64% 70,57 
Grandes 8 9,88% 238,13 

Total 81 100,00%   
    

 

 

Figura 18. Gráfico de empresas pesquisadas por porte 

Conforme descrito na seção anterior, para fins de comparação as informações foram 
agrupadas em apenas dois grupos de empresas, conforme mostrado na  

Tabela 15 e na Figura 19. 
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Tabela 15. Grupos de empresa por porte 

Porte da empresa Qtde Perc. 
Micro e pequenas (MPEs) 66 81,48% 
Médias e Grandes (MGEs) 15 18,52% 

 

 

Figura 19. Gráfico de empresas por grupo 

Pode-se verificar que a proporção de MGEs obtida é maior que algumas outras diversas 

pesquisas no Brasil e no mundo (MCT, 2010; ABES, 2010; RÖNKKO et. al., 2007). 

7.2.2  Faturamento 

Foi identificado, conforme a classificação por faturamento, que em geral as micro e 

pequenas empresas possuem faturamento até R$ 2,4 milhões e as médias e grandes acima desse 

valor. A exceção ficou por conta de 4 empresas com até 49 funcionários com faturamento bruto 

anual superior a R$ 2,4 milhões e 1 MGE com faturamento inferior a R$ 2,4 milhões, conforme 

Tabela 16 e Figura 20. 

Tabela 16. Número de empresas por faturamento e porte 

  MPEs MGEs Geral 
Até R$ 120 mil 20 30,30% 0 0,00% 20 24,69% 

R$ 120 mil a R$ 240 mil 9 13,64% 0 0,00% 9 11,11% 
R$ 240 mil a 1,2 milhões 23 34,85% 0 0,00% 23 28,40% 
R$ 1,2 a R$ 2,4 milhões 7 10,61% 1 6,67% 8 9,88% 

R$ 2,4 a R$ 10,5 milhões 4 6,06% 6 40,00% 10 12,35% 
R$ 10,5 a R$ 60 milhões 0 0,00% 3 20,00% 3 3,70% 
Mais de R$ 60 milhões 0 0,00% 1 6,67% 1 1,23% 

Não respondeu 3 4,55% 4 26,67% 7 8,64% 

TOTAL 66 100,00% 15 100,00% 81 100,00% 



119 
 

 

 

Figura 20. Gráfico de empresas por faturamento e porte 
 

7.2.3  Estágio de Crescimento 

 Foi identificado que nos estágios iniciais de crescimento existem somente pequenas 

empresas, porém existem muitas pequenas empresas em estágios de expansão e estabilizadas, 

conforme Tabela 17 e Figura 21. 

Tabela 17. Número de empresas por estágio de crescimento e porte 

  MPEs MGEs Geral 
Existência 12 18,18% 0 0,00% 12 14,81% 
Sobrevivência 20 30,30% 0 0,00% 20 24,69% 
Estabilizada 17 25,76% 3 20,00% 20 24,69% 
Em expansão 13 19,70% 7 46,67% 20 24,69% 
Maturidade 4 6,06% 5 33,33% 9 11,11% 
Total 66 100,00% 15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 21. Gráfico de empresas por estágio de crescimento e porte 

 Outro aspecto verificado é sobre a ocorrência ou não de uma rápida expansão da empresa 

em pouco tempo (mais de 50% de crescimento nos últimos 5 anos). Por motivos não identificados, 

essa questão obteve um número pequeno de respostas, conforme Tabela 18, e não será considerada 

nessa pesquisa. 

Tabela 18. Empresas com rápida expansão 

  MPEs MGEs Geral   
Sim 14 21,21% 7 46,67% 21 25,93% 
Não 6 9,09% 1 6,67% 7 8,64% 
Não respondeu 46 69,70% 7 46,67% 53 65,43% 
TOTAL 66 100,00% 15 100,00% 81 100,00% 

7.2.4  Atividade de Desenvolvimento 

Foi identificado que as empresas, independente do tamanho, possuem características 

similares com relação à atividade de desenvolvimento, sendo que a grande maioria desenvolve 

software com customização, conforme Tabela 19 e Figura 22. 
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Tabela 19. Número de empresas por tipo de atividade e porte 

  MPEs MGEs Geral 
Software de prateleira 4,00 6,90% 0,00 0,00% 4,00 5,56% 
Software com customização 37,00 63,79% 11,00 78,57% 48,00 66,67% 
Software sob encomenda 13,00 22,41% 3,00 21,43% 16,00 22,22% 
Distribuidora 1,00 1,72% 0,00 0,00% 1,00 1,39% 
Serviços a integrar 2,00 3,45% 0,00 0,00% 2,00 2,78% 
Outros 1,00 1,72% 0,00 0,00% 1,00 1,39% 
Total 58,00 100,00%  14,00 100,00% 72,00 100,00% 

 

 

Figura 22. Gráfico de empresas por tipo de atividade e porte 

7.2.5  Exportação de Software 

O percentual de médias e grandes empresas que exportam é maior em relação à MPEs, 

conforme Tabela 20 e Figura 23. Outra informação identificada é que, daquelas empresas que 

exportam, os países são os mais variados, destacando-se os países da América do Sul e países de 

língua portuguesa (Portugal, Angola e Moçambique). 

Tabela 20. Exportação de software por porte 

  MPEs MGEs Geral 
Sim 9 13,64% 4 26,67% 13 16,05% 
Não 57 86,36% 11 73,33% 68 83,95% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 23. Gráfico de exportação de software por porte de empresa 

7.2.6  Licitações 

Foi identificado que quase 73% das médias e grandes empresas participam de licitações, 

sendo que 50% participam frequentemente, enquanto das micro e pequenas somente 38% 

participam, conforme Tabela 21 e Figura 24. 

Tabela 21. Participação em licitações de empresas por porte 

  MPEs MGEs Geral 
Não 41 62,12% 4 26,67% 45 55,56% 
Sim, frequentemente 11 16,67% 7 46,67% 18 22,22% 
Sim, eventualmente 14 21,21% 4 26,67% 18 22,22% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 24. Gráfico de participação em licitações por porte de empresa 

7.2.7  Terceirização 

Foi identificado que, das empresas que utilizam componentes terceirizados, para micro e 

pequenas empresas prevalecem componentes livres, enquanto médias e grandes prevalece 

componentes comerciais. Além disso, nenhuma das médias e grandes empresas utiliza mão-de-obra 

terceirizada, enquanto 8,77% das micro e pequenas utilizam, conforme Tabela 22 e Figura 25. 

Tabela 22. Utilização de mão-de-obra e componentes terceirizados em empresas por porte 

  MPEs MGEs Geral 
Utilização mão-de-obra terceirizada 8 12,12% 0 0,00% 8 9,88% 
Adquire componente comercial 16 24,24% 6 40,00% 22 27,16% 
Utiliza componentes livres 23 34,85% 3 20,00% 26 32,10% 
Não utiliza 18 27,27% 4 26,67% 22 27,16% 
Não respondeu 1 1,52% 2 13,33% 3 3,70% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 25. Gráfico da utilização de mão-de-obra e componentes terceirizados 

7.2.8  Níveis Hierárquicos 

Foi identificada claramente a diferença no número de níveis hierárquicos entre MPEs e 

MGEs. Enquanto, em geral, as MPEs possuem até 3 níveis entre o presidente e o nível mais baixo, 

as MGEs possuem de 4 a 6 níveis, conforme Tabela 23 e Figura 26. 

Tabela 23. Níveis hierárquicos nas empresas por porte 

  MPEs MGEs Geral 
Não há organograma definido 12 18,18% 0 0,00% 12 14,81% 
1 a 3 49 74,24% 3 20,00% 52 64,20% 
4 a 6 4 6,06% 10 66,67% 14 17,28% 
7 a 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
mais de 10  0 0,00% 2 13,33% 2 2,47% 
Não respondeu 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 

Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 26. Gráfico do número de níveis hierárquicos nas empresas por porte 

7.2.9  Acúmulo de Papéis 

Foi identificado que, independente do tamanho da empresa, o percentual de empresas que 

admitem a existência de acúmulo de papéis de seus funcionários ultrapassa 90%, sendo que em 

grande parte das MPEs a maioria dos funcionários desempenham dois ou mais papéis, conforme 

Tabela 24 e Figura 27. 

Tabela 24. Existência de acúmulo de papéis nas empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Não 1 1,52% 1 6,67% 2 2,47% 
Sim, a maioria 36 54,55% 5 33,33% 41 50,62% 
Sim, a minoria 27 40,91% 9 60,00% 36 44,44% 
Não respondeu 2 3,03% 0 0,00% 2 2,47% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 27. Gráfico da existência de acúmulo de papéis nas empresas 

7.2.10  Definição de Papéis/Cargos 

Foi identificado que as empresas maiores possuem, mais frequentemente, uma definição 

formal de papéis ou cargo na organização, conforme mostrado na Tabela 25 e Figura 28. 

Tabela 25. Existência de definição de papéis/cargos nas empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Sim 28 42,42% 10 66,67% 38 46,91% 
Não 35 53,03% 4 26,67% 39 48,15% 
Não respondeu 3 4,55% 1 6,67% 4 4,94% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 28. Gráfico da existência de definição de papéis/cargos nas empresas 

7.2.11  Objetivos de Negócio Definidos 

Conforme mostrado na Tabela 26 e Figura 29, foi identificado que a maioria das MGEs 

possui objetivos/estratégias de negócio definidas e documentada, enquanto a maioria das MPEs 

possui objetivos definidos, porém não documentados. 

Tabela 26. Existência de objetivos definidos e documentados nas empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Sim, formalmente documentada 18 27,27% 8 53,33% 26 32,10% 
Sim, porém não documentada 25 37,88% 4 26,67% 29 35,80% 
Está definindo ou reestruturando 15 22,73% 3 20,00% 18 22,22% 
Não 6 9,09% 0 0,00% 6 7,41% 
Não respondeu 2 3,03% 0 0,00% 2 2,47% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 29. Gráfico da existência de objetivos definidos e documentados nas empresas 

7.2.12  Aceitação de Novos Projetos pelos Colaboradores 

Foi identificado que, independente do porte da empresa, a aceitação de novos projetos e 

ideias são similarmente aceitas pelos colaboradores e que a grande parte ou todos os projetos 

possuem uma boa aceitação, conforme Tabela 27 e Figura 30. 

Tabela 27. Aceitação de novos projetos pelos colaboradores 

  MPEs MGEs Geral 
Sempre 31 46,97% 7 46,67% 38 46,91% 
Ás vezes 29 43,94% 7 46,67% 36 44,44% 
Nunca 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Não respondeu 6 9,09% 1 6,67% 7 8,64% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 30. Gráfico de aceitação de novos projetos pelos colaboradores 

7.2.13  Cancelamento/encerramento de Projetos 

Foi identificado que um percentual maior de projetos ou ideias não são finalizados nas 

MPEs em relação a MGEs, conforme Tabela 28 e Figura 31. 

Tabela 28. Cancelamento ou encerramento de ideias sem implantação 

  MPEs MGEs Geral 
Todas as idéias são avaliadas e 
as aprovadas são implantadas 19 28,79% 7 46,67% 26 32,10% 
Algumas "morrem na casca" 30 45,45% 7 46,67% 37 45,68% 
Muitas "morrem na casca"  12 18,18% 1 6,67% 13 16,05% 
Todas "morrem na casca"  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Não respondeu 5 7,58% 0 0,00% 5 6,17% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 31. Gráfico de cancelamento ou encerramento de ideias sem implantação 

7.2.14  Suporte Pós-venda 

Foi identificado que a maioria das micro e pequenas empresas realizam o suporte através da 

própria equipe de desenvolvimento, enquanto nas médias e grandes esse suporte é realizado por 

uma equipe específica, conforme Tabela 29 e Figura 32. 

Tabela 29. Formato de suporte pós-venda nas empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Equipe específica 30 45,45% 13 86,67% 43 53,09% 
Equipe de desenvolvimento 36 54,55% 3 20,00% 39 48,15% 
Não realiza suporte 2 3,03% 1 6,67% 3 3,70% 

OBS: 4 empresas realizam o suporte pós-venda tanto por equipe específica, quanto pela equipe 
de desenvolvimento, sendo 2 MPEs e 2 MGEs. 
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Figura 32. Gráfico do formato de suporte pós-venda nas empresas 

7.2.15  Meios de Comunicação 

Foi identificado que tanto MPEs quanto MGEs utilizam mais frequentemente os mesmos 

mecanismos de comunicação, destacando-se o e-mail, ferramentas de gestão de atividades, 

mensagens instantâneas, telefones, reuniões e conversas pessoais. Já meios de comunicação como 

carta, fax e memorando raramente ou nunca são utilizados. Na Tabela 30 e na Figura 33 são 

mostrados os percentuais de empresas com uso diário ou frequente de cada meio de comunicação. 

Tabela 30. Utilização de meios de comunicação nas empresas 

  MPEs MGEs Geral 
E-mail 60 90,91% 14 93,33% 74 91,36% 
Ferramenta de gestão de 
tarefas 49 74,24% 14 93,33% 63 77,78% 
Carta 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Fax 1 1,52% 2 13,33% 3 3,70% 
Telefone 47 71,21% 11 73,33% 58 71,60% 
Memorando 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Mensagens instantâneas 49 74,24% 10 66,67% 59 72,84% 
Conversa pessoal 52 78,79% 12 80,00% 64 79,01% 
Reuniões 41 62,12% 13 86,67% 54 66,67% 
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Figura 33. Gráfico da utilização de meios de comunicação nas empresas 

7.2.16  Localização Física 

Foi identificado que as micro e pequenas empresas possuem uma proximidade maior entre 

as equipes, geralmente localizados num único ambiente ou em um só piso/andar, já a maioria das 

MGEs localiza-se em prédios com vários andares ou possuem filiais em cidades distantes, conforme 

mostrado na Tabela 31 e na Figura 34. 

Tabela 31. Localização física das empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Mesmo ambiente 39 59,09% 3 20,00% 42 51,85% 
Mesmo piso/andar 16 24,24% 1 6,67% 17 20,99% 
Mesmo prédio 4 6,06% 7 46,67% 11 13,58% 
Mesmo condomínio 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Prédios separados 4 6,06% 1 6,67% 5 6,17% 
Cidades ou estados distantes 1 1,52% 3 20,00% 4 4,94% 
Outros países 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 34. Gráfico da localização física das empresas 

7.2.17  Dependência de Pessoas-chave 

Foi identificado que as MPEs possuem uma dependência maior do conhecimento de 

algumas pessoas na organização, conforme mostrado na Tabela 32 e na Figura 35. 

Tabela 32. Dependência de pessoas-chaves na empresa 

  MPEs MGEs Geral 
A organização é altamente dependente do 
conhecimento e influência de poucas 
pessoas 59 89,39% 9 60,00% 68 83,95% 
O conhecimento e influência na organização 
são bem descentralizados, não dependendo 
de pessoas específicas 7 10,61% 6 40,00% 13 16,05% 
Total 66 100,00% 15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 35. Gráfico da dependência de pessoas-chaves na empresa 

7.2.18  Rotatividade de Funcionários 

Em geral, foi constatado que existiu uma rotatividade de até 25% dos funcionários nos 

últimos 2 anos, tanto em MPEs quanto MGEs, conforme mostrado na Tabela 33 e na Figura 36. 

Tabela 33. Índice de rotatividade de funcionários nas empresas 

  MPEs MGEs Geral 
0 – 5% 24 36,36% 6 40,00% 30 37,04% 
5 – 10% 14 21,21% 2 13,33% 16 19,75% 
10 – 25% 13 19,70% 4 26,67% 17 20,99% 
25 – 50% 5 7,58% 0 0,00% 5 6,17% 
Acima de 50% 6 9,09% 0 0,00% 6 7,41% 
Não respondeu 4 6,06% 3 20,00% 7 8,64% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 36. Gráfico do índice de rotatividade de funcionários nas empresas 

7.2.19  Formação dos Funcionários 

Conforme mostrado na Tabela 34 e na Figura 37, foi identificado que a formação nas 

empresas, independente do seu porte, é similar e que quase a totalidade das empresas possuem 

todos ou a maioria de seus funcionários com curso superior ou técnico na área de computação, 

porém a maioria dos funcionários tanto de MPEs quanto MGEs não possuem certificações 

específicas. 

Tabela 34. Formação dos funcionários nas empresas 

Curso superior Certificações 
  MPEs MGES Geral MPEs MGEs Geral 

Todos 30 45,45% 3 20,00% 33 40,74% 4 6,06% 0 0,00% 4 4,94% 
Muitos (maioria) 28 42,42% 12 80,00% 40 49,38% 7 10,61% 2 13,33% 9 11,11% 
Poucos (minoria) 7 10,61% 0 0,00% 7 8,64% 32 48,48% 12 80,00% 44 54,32% 
Nenhum 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 23 34,85% 1 6,67% 24 29,63% 
Todos 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 66 100,00% 15 100,00% 81 100,00% 

 



136 
 

 

 

Figura 37. Gráfico da formação dos funcionários nas empresas 

7.2.20  Nível de Envolvimento da Alta Gerência nos Projetos 

A alta gerência de micro e pequenas empresas participa mais frequentemente dos projetos da 

empresa, tendo em sua maioria uma participação diária, enquanto nas médias e grandes a 

participação, na maioria, é semanal (Tabela 35 e Figura 38). 

Tabela 35. Nível de envolvimento da alta gerência nos projetos 

  MPEs MGEs Geral 
Diariamente  39 59,09% 1 6,67% 40 49,38% 
Semanalmente  24 36,36% 10 66,67% 34 41,98% 
Mensalmente 3 4,55% 2 13,33% 5 6,17% 
Raramente  0 0,00% 2 13,33% 2 2,47% 
Nunca  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 38. Gráfico do nível de envolvimento da alta gerência nos projetos 

7.2.21  Treinamento dos Funcionários 

Foi identificado que o percentual de treinamentos realizados pelos funcionários tem uma 

variação dependendo do conteúdo e forma, tanto nas MPEs quanto MGEs, conforme Tabela 36. Já a 

Figura 39 mostra que treinamentos técnicos são mais comuns e MGEs realizam mais treinamentos 

que MPEs.  

Tabela 36. Número de treinamentos realizados por funcionários 

Tecnologia (técnicos) Eng. Software e MPS Gerência de Projetos 
  MPEs MGES Geral MPEs MGEs Geral MPEs MGEs Geral 

Interno 25 37,9% 3 20,0% 28 34,6% 18 27,3% 11 73,3% 29 35,8% 21 31,8% 7 46,7% 28 34,6% 
Externo 16 24,2% 12 80,0% 28 34,6% 16 24,2% 8 53,3% 24 29,6% 43 65,2% 7 46,7% 50 61,7% 

Iniciativa 
individual 27 40,9% 0 0,0% 27 33,3% 31 47,0% 9 60,0% 40 49,4% 12 18,2% 8 53,3% 20 24,7% 

Clientes ou 
fornecedores 4 6,1% 0 0,0% 4 4,9% 3 4,5% 0 0,0% 3 3,7% 0 0,0% 2 13,3% 2 2,5% 
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Figura 39. Gráfico de assuntos de treinamentos realizados pelas empresas 

7.2.22  Área de Atuação e Tipo de Aplicação do Produto 

As áreas de atuação e tipos de aplicações das empresas são bem variadas, porém nota-se 

uma concentração maior, tanto para MPEs quanto MGEs, nas áreas do comércio, indústria e 

serviços em geral, assim como aplicações do tipo ERP, automação comercial, administração de 

serviços e CRM. Os resultados detalhados são mostrados na Tabela 37, Tabela 38, Figura 40 e 

Figura 41. 

Tabela 37. Áreas de atuação das empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Agropecuária/Agrobusiness 11 16,67% 4 26,67% 15 18,52% 
Bancário 2 3,03% 1 6,67% 3 3,70% 
Comércio 29 43,94% 6 40,00% 35 43,21% 
Direito/Jurídico 4 6,06% 0 0,00% 4 4,94% 
Educação 10 15,15% 3 20,00% 13 16,05% 
Energia 2 3,03% 2 13,33% 4 4,94% 
Engenharia, arquitetura, 
construção civil 

7 10,61% 1 6,67% 8 9,88% 

Engenharia de software 9 13,64% 0 0,00% 9 11,11% 
Entretenimento 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
Financeiro  14 21,21% 3 20,00% 17 20,99% 
Indústria 28 42,42% 5 33,33% 33 40,74% 
Meio Ambiente  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Mercado empresarial privado 23 34,85% 3 20,00% 26 32,10% 
Mercado público 6 9,09% 4 26,67% 10 12,35% 
Qualidade e Produtividade 8 12,12% 1 6,67% 9 11,11% 
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Saúde 9 13,64% 4 26,67% 13 16,05% 
Serviços 24 36,36% 7 46,67% 31 38,27% 
Telecomunicações 3 4,55% 1 6,67% 4 4,94% 
Transportes 10 15,15% 3 20,00% 13 16,05% 
Turismo 6 9,09% 2 13,33% 8 9,88% 
Outro 14 21,21% 2 13,33% 16 19,75% 

 

 

Figura 40. Gráfico das áreas de atuação das empresas 

Tabela 38. Tipos de aplicações das empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Administração de RH 6 9,09% 4 26,67% 10 12,35% 
Administração de serviços 22 33,33% 5 33,33% 27 33,33% 
Administração escolar 5 7,58% 4 26,67% 9 11,11% 
Administração jurídica 5 7,58% 4 26,67% 9 11,11% 
Automação bancária 3 4,55% 1 6,67% 4 4,94% 
Automação comercial 20 30,30% 5 33,33% 25 30,86% 
Automação de escritórios 5 7,58% 5 33,33% 10 12,35% 
Automação industrial 15 22,73% 3 20,00% 18 22,22% 
Automação predial 0 0,00% 1 6,67% 1 1,23% 
Geoprocessamento  3 4,55% 3 20,00% 6 7,41% 
Gerenciador de redes 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Gestão da qualidade 4 6,06% 0 0,00% 4 4,94% 
Gestão de documentos 6 9,09% 2 13,33% 8 9,88% 
Gestão do conhecimento 4 6,06% 0 0,00% 4 4,94% 
Gestão integrada/ERP 29 43,94% 11 73,33% 40 49,38% 
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Jogos 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
Websites 18 27,27% 1 6,67% 19 23,46% 
Comércio eletrônico 13 19,70% 2 13,33% 15 18,52% 
Computação gráfica 2 3,03% 0 0,00% 2 2,47% 
Comunicação de dados 9 13,64% 0 0,00% 9 11,11% 
Contabilidade 6 9,09% 7 46,67% 13 16,05% 
Educação à distância 4 6,06% 1 6,67% 5 6,17% 
Ferramenta/Ambiente de 
desenvolvimento de software 

4 
6,06% 0 0,00% 4 4,94% 

Gestão de conteúdo 11 16,67% 1 6,67% 12 14,81% 
Gestão do relacionamento 
com cliente/CRM 17 

25,76% 3 20,00% 20 24,69% 
Planilha eletrônica e 
Processador de texto 

0 
0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Processador de imagens 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Segurança e proteção de dado 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
Serviços de mensagens 4 6,06% 0 0,00% 4 4,94% 
Simulação e modelagem 5 7,58% 0 0,00% 5 6,17% 
Utilitários 5 7,58% 0 0,00% 5 6,17% 
Não desenvolve software 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Outro 15 22,73% 2 13,33% 17 20,99% 
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Figura 41. Gráfico dos tipos de aplicações das empresas 

7.2.23  Tamanho do Software 

A Tabela 39 e a Figura 42 mostram que a grande maioria das empresas, seja micro, pequena, 

média ou grande, não sabe ou não possui uma medição sobre o tamanho de seus produtos. Daquelas 

que possuem a medição e responderam a técnica utilizada, totalizando 12 empresas, destacam-se a 

medida por linha de código (8), pontos de função (3) e casos de uso (1), sendo que MPEs possuem 

medidas até 800.000 linhas e MGEs a partir de 1,5 milhões de linhas e 3.000 pontos de função. 

Tabela 39. Utilização de métodos para medição do tamanho do software 

  MPEs MGEs Geral 
Possui medição de tamanho 8 12,12% 5 33,33% 13 16,05% 
Não sabe/não tem a medição 58 87,88% 10 66,67% 68 83,95% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 42. Gráfico da utilização de métodos para medição do tamanho do software 

7.2.24  Complexidade do Software 

Foi identificado que as empresas maiores desenvolvem software com grau maior de 

complexidade, que requerem maior qualidade e menor tolerância a falhas. Os dados obtidos são 

mostrados na Tabela 40 e na Figura 43. 

Tabela 40. Complexidade do software nas empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Crítica 2 3,03% 2 13,33% 4 4,94% 
Alta 30 45,45% 12 80,00% 42 51,85% 
Média 38 57,58% 2 13,33% 40 49,38% 
Baixa 4 6,06% 1 6,67% 5 6,17% 

Obs: algumas empresas (10) responderam mais de um grau de complexidade 

 



143 
 

 

 

Figura 43. Gráfico da complexidade do software nas empresas 

7.2.25  Necessidade de Inovações 

Foi identificada uma necessidade mediana de inovações para ambos os grupos de empresa, 

não sendo, para a maioria delas, crucial para o sucesso do produto, conforme Tabela 41 e Figura 44. 

Tabela 41. Necessidade de inovações dos produtos 

  MPEs MGEs Geral 
Baixa 14 21,21% 1 6,67% 15 18,52% 
Média 33 50,00% 8 53,33% 41 50,62% 
Alta 19 28,79% 6 40,00% 25 30,86% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 44. Gráfico da necessidade de inovações dos produtos 

7.2.26  Aspectos de Qualidade 

Foi identificado que os aspectos de qualidade considerados mais cruciais pelas empresas são 

funcionalidade, confiabilidade e usabilidade. Já os menos cruciais ou não relevantes são 

portabilidade, testabilidade e reusabilidade. Os dados detalhados são mostrados na Tabela 42 e na 

Figura 45. 

Tabela 42. Necessidade de aspectos de qualidade dos produtos 

  MPEs MGEs Geral 

  Crucial  Desejável  Não 
relevante  Crucial  Desejável  Não 

relevante  Crucial  Desejável  Não 
relevante  

Confiabilidade 49 16 1 12 3 0 61 19 1 
Usabilidade 41 25 0 6 9 0 47 34 0 
Eficiência 25 36 5 9 6 0 34 42 5 
Manutenibilidade 21 38 7 5 10 0 26 48 7 
Portabilidade 9 27 30 1 6 8 10 33 38 
Funcionalidade 46 18 2 14 1 0 60 19 2 
Testabilidade 18 38 10 5 9 1 23 47 11 
Reusabilidade 23 33 10 3 11 1 26 44 11 
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Figura 45. Gráfico da necessidade de aspectos de qualidade dos produtos 

7.2.27  Duração dos Projetos 

Conforme mostrado na Tabela 43 e na Figura 46, foi identificado que nas pequenas 

empresas os projetos tendem a ser menores, tendo a duração entre semanas e meses, enquanto em 

médias e grandes a duração é, em geral, em meses. Para 78% das empresas que responderam a 

duração dos seus projetos, estes possuem duração abaixo de 3 meses. Na média de duração, os 

projetos de MPEs duram aproximadamente 4 meses, enquanto nas MGEs os projetos duram 

aproximadamente 7 meses, conforme mostrado na Tabela 44. 

Tabela 43. Período de duração dos projetos 

  MPEs MGEs Geral 
Dias 5 7,58% 1 6,67% 6 7,41% 
Semanas 17 25,76% 0 0,00% 17 20,99% 
Meses 36 54,55% 13 86,67% 49 60,49% 
Anos 8 12,12% 1 6,67% 9 11,11% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Figura 46. Gráfico do período de duração dos projetos 

Das 56 MPEs e 14 MGEs que informaram a duração de seus projetos, a média de duração 

em dias está mostrada abaixo (Tabela 44). 

Tabela 44. Tempo de duração dos projetos 

  MPEs MGEs 

  Min Max Média Desvio 
Padrão Min Max Média Desvio 

Padrão 
Duração 
(dias) 2,00 1095,00 125,60 211,38 30,00 1460,00 209,29 340,48 

7.2.28  Tamanho das Equipes 

Foi identificado que MGEs possuem mais equipes e com mais pessoas que MPEs, conforme 

mostrado na Tabela 45 e na Figura 47. 

Tabela 45. Quantidade e tamanho das equipes 

  MPEs MGEs Geral 

  Min  Max Média Desvio 
Padrão  Min Max Média Desvio 

Padrão  Min Max Média Desvio 
Padrão  

Quantidade de 
equipes 1 25 2,32 3,06 2 10 5,53 2,7 1 25 2,91 3,25 
Pessoas por 
equipe 1 10 3,35 1,83 2 15 7,07 4,17 1 15 4,04 2,83 
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Figura 47. Gráfico da quantidade e tamanho médio das equipes 

7.2.29  Número de Papéis na Equipe 

Foi identificado que MGEs possuem um número maior de papéis em suas equipes de 

projeto, sendo as diferenças mais significativas para os papéis de gerência de projetos, gerência de 

desenvolvimento, analista de negócio e analista de testes, conforme Tabela 46 e Figura 48. 

Tabela 46. Tipos de papéis presentes nas equipes 

  MPEs MGEs Geral 
Analista de Sistemas 56 84,85% 14 93,33% 70 86,42% 
Analista do Processo de 
Negócio 21 31,82% 8 53,33% 29 35,80% 
Analista de Testes  10 15,15% 7 46,67% 17 20,99% 
Testador  28 42,42% 8 53,33% 36 44,44% 
Programador 62 93,94% 14 93,33% 76 93,83% 
Arquiteto de Software 13 19,70% 4 26,67% 17 20,99% 
Designer (interface) 19 28,79% 4 26,67% 23 28,40% 
Gerente de Projeto 27 40,91% 9 60,00% 36 44,44% 
Responsável de Implantação 23 34,85% 2 13,33% 25 30,86% 
Gerente de Desenvolvimento 26 39,39% 8 53,33% 34 41,98% 
Outro 3 4,55% 2 13,33% 5 6,17% 
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Figura 48. Gráfico dos tipos de papéis presentes nas equipes por porte 

A Figura 49 mostra um panorama geral dos papéis com maior presença nas empresas. 

 

Figura 49. Gráfico dos tipos de papéis presentes nas equipes 
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7.2.30  Alinhamento dos Projetos ao Planejamento Estratégico 

Foi identificado que em MGEs existe um percentual um pouco maior de empresas com 

planejamento estratégico e que na maioria das empresas os projetos são alinhados com esse 

planejamento, conforme mostrado na Tabela 47 e Figura 50. 

Tabela 47. Alinhamento dos projetos ao planejamento estratégico 

  MPEs MGEs Geral 
Sempre ou quase sempre alinhados 41 62,12% 12 80,00% 53 65,43% 
Raramente tem-se essa preocupação 10 15,15% 2 13,33% 12 14,81% 
Não existe planejamento estratégico 6 9,09% 1 6,67% 7 8,64% 
Não respondeu 9 13,64% 0 0,00% 9 11,11% 
Total 66 100,00% 15 100,00% 81 100,00% 

 

 

Figura 50. Gráfico do alinhamento dos projetos ao planejamento estratégico 

7.2.31  Atividades de Projeto 

Conforme mostrado na Tabela 48 e na Figura 51, foi identificado que em MGEs existe um 

percentual maior de empresas que executam sistematicamente as atividades de gerência de projetos. 
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Tabela 48. Atividade de projeto executadas pelas empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Inicia os projetos 49 74,24% 14 93,33% 63 77,78% 
Planeja os projetos 49 74,24% 13 86,67% 62 76,54% 
Executa através de um plano 51 77,27% 14 93,33% 65 80,25% 
Monitora de controla os projetos 35 53,03% 12 80,00% 47 58,02% 
Encerra os projetos 38 57,58% 13 86,67% 51 62,96% 

 

 

Figura 51. Atividade de projeto executadas pelas empresas 

7.2.32  Áreas da Gerência de Projetos 

Foi identificado que, apesar das MGEs abordarem com uma frequência maior a maioria das 

áreas, ambos os grupos de empresas priorizam a qualidade, prazo, custo e escopo. As maiores 

diferenças ficaram por conta das áreas de comunicação e recursos humanos, conforme dados 

detalhados mostrados na Tabela 49 e na Figura 52. 

Tabela 49. Áreas do gerenciamento de projetos controladas 

  MPEs MGEs Geral 
Prazo 63 95,45% 15 100,00% 78 96,30% 
Custo 39 59,09% 11 73,33% 50 61,73% 
Comunicação 15 22,73% 7 46,67% 22 27,16% 
Qualidade 49 74,24% 12 80,00% 61 75,31% 
Recursos Humanos 13 19,70% 9 60,00% 22 27,16% 
Escopo 37 56,06% 12 80,00% 49 60,49% 
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Riscos 12 18,18% 4 26,67% 16 19,75% 
Integração 22 33,33% 7 46,67% 29 35,80% 
Aquisições 5 7,58% 1 6,67% 6 7,41% 

 

 

Figura 52. Gráfico das áreas do gerenciamento de projetos controladas 

7.2.33  Responsável pela Engenharia de Processo 

Foi identificado que cerca de metade das MPEs possuem alguma pessoa ou grupo específico 

para trabalhar com engenharia de processo, enquanto cerca de 65% das MGEs possuem a mesma 

situação, conforme mostrado na Tabela 50 e na Figura 53. 

Tabela 50. Existência de profissionais de processo 

  MPEs MGEs Geral 
Sim 33 50,00% 10 66,67% 43 53,09% 
Não 33 50,00% 5 33,33% 38 46,91% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
Média * 1,67 3,90 2,19 

* Média do número de pessoas que fazem parte do grupo de engenharia de processo. 
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Figura 53. Gráfico da existência de profissionais de processo 

7.2.34  Execução das Áreas de Processo 

Das 19 áreas de processo verificadas, destacaram-se as áreas de Gerência de Projetos, 

Gerência de Requisitos, Garantia da Qualidade, Desenvolvimento dos Requisitos, Integração do 

Produto, Projeto e Construção do Produto, Validação e Verificação, sendo que cada uma dessas 

áreas é executada formal ou informalmente por mais de 60% das empresas. 

Porém, de acordo com o alto índice de MPEs que informaram que executam e possuem o 

modelo de processo implantado, acredita-se que pode ter havido um entendimento equivocado 

desse item no questionário. Os dados detalhados são mostrados na Tabela 51 até a Tabela 69. 

Tabela 51. Execução e conhecimento do processo de Gerência de Projetos 

Gerência de Projetos MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 22 33,33% 10 66,67% 32 39,51% 
Executa informalmente 24 36,36% 4 26,67% 28 34,57% 
Pretende executar 14 21,21% 1 6,67% 15 18,52% 
Não relevante 4 6,06% 0 0,00% 4 4,94% 
Não sei 2 3,03% 0 0,00% 2 2,47% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Tabela 52. Execução e conhecimento do processo de Gerência de Requisitos 

Gerência de Requisitos MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 15 22,73% 6 40,00% 21 25,93% 
Executa informalmente 29 43,94% 7 46,67% 36 44,44% 
Pretende executar 21 31,82% 2 13,33% 23 28,40% 
Não relevante 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Não sei 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
 

Tabela 53. Execução e conhecimento do processo de Aquisição 

Aquisição MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 3 4,55% 1 6,67% 4 4,94% 
Executa informalmente 17 25,76% 8 53,33% 25 30,86% 
Pretende executar 19 28,79% 1 6,67% 20 24,69% 
Não relevante 24 36,36% 5 33,33% 29 35,80% 
Não sei 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
 

Tabela 54. Execução e conhecimento do processo de Gerência de Configuração 

Gerência de Configuração MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 22 33,33% 8 53,33% 30 37,04% 
Executa informalmente 18 27,27% 3 20,00% 21 25,93% 
Pretende executar 21 31,82% 4 26,67% 25 30,86% 
Não relevante 4 6,06% 0 0,00% 4 4,94% 
Não sei 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
 

Tabela 55. Execução e conhecimento do processo de Garantia da Qualidade 

Garantia da Qualidade MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 14 21,21% 8 53,33% 22 27,16% 
Executa informalmente 27 40,91% 6 40,00% 33 40,74% 
Pretende executar 23 34,85% 1 6,67% 24 29,63% 
Não relevante 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Não sei 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
 

Tabela 56. Execução e conhecimento do processo de Gerência de Portfólio 

Gerência de Portfólio MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 6 9,09% 1 6,67% 7 8,64% 
Executa informalmente 21 31,82% 3 20,00% 24 29,63% 
Pretende executar 29 43,94% 10 66,67% 39 48,15% 
Não relevante 9 13,64% 1 6,67% 10 12,35% 
Não sei 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Tabela 57. Execução e conhecimento do processo de Medição 

Medição MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 9 13,64% 5 33,33% 14 17,28% 
Executa informalmente 18 27,27% 5 33,33% 23 28,40% 
Pretende executar 31 46,97% 5 33,33% 36 44,44% 
Não relevante 6 9,09% 0 0,00% 6 7,41% 
Não sei 2 3,03% 0 0,00% 2 2,47% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 

 

Tabela 58. Execução e conhecimento do processo de Avaliação e melhoria do processo 

Avaliação e melhoria do 
processo MPEs MGEs Geral 

Modelo implantado 6 9,09% 3 20,00% 9 11,11% 
Executa informalmente 24 36,36% 8 53,33% 32 39,51% 
Pretende executar 31 46,97% 4 26,67% 35 43,21% 
Não relevante 2 3,03% 0 0,00% 2 2,47% 
Não sei 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 

 

Tabela 59. Execução e conhecimento do processo de Definição do Proc. Organizacional 

Definição do proc. 
Organizacional MPEs MGEs Geral 

Modelo implantado 9 13,64% 7 46,67% 16 19,75% 
Executa informalmente 19 28,79% 3 20,00% 22 27,16% 
Pretende executar 33 50,00% 4 26,67% 37 45,68% 
Não relevante 4 6,06% 0 0,00% 4 4,94% 
Não sei 1 1,52% 1 6,67% 2 2,47% 
Total 66  100,00% 15 100,00% 81 100,00% 

 

Tabela 60. Execução e conhecimento do processo de Gerência de Recursos Humanos 

Gerência de RH MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 6 9,09% 2 13,33% 8 9,88% 
Executa informalmente 25 37,88% 8 53,33% 33 40,74% 
Pretende executar 26 39,39% 4 26,67% 30 37,04% 
Não relevante 7 10,61% 0 0,00% 7 8,64% 
Não sei 2 3,03% 1 6,67% 3 3,70% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Tabela 61. Execução e conhecimento do processo de Gerência de Reutilização 

Gerência de reutilização MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 5 7,58% 0 0,00% 5 6,17% 
Executa informalmente 14 21,21% 8 53,33% 22 27,16% 
Pretende executar 30 45,45% 6 40,00% 36 44,44% 
Não relevante 12 18,18% 1 6,67% 13 16,05% 
Não sei 5 7,58% 0 0,00% 5 6,17% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 

 

Tabela 62. Execução e conhecimento do processo de Desenvolvimento de Requisitos 

Desenvolvimento de 
Requisitos MPEs MGEs Geral 

Modelo implantado 20 30,30% 9 60,00% 29 35,80% 
Executa informalmente 30 45,45% 6 40,00% 36 44,44% 
Pretende executar 14 21,21% 0 0,00% 14 17,28% 
Não relevante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Não sei 2 3,03% 0 0,00% 2 2,47% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 

 

Tabela 63. Execução e conhecimento do processo de Integração do Produto 

Integração do produto MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 18 27,27% 6 40,00% 24 29,63% 
Executa informalmente 29 43,94% 6 40,00% 35 43,21% 
Pretende executar 17 25,76% 3 20,00% 20 24,69% 
Não relevante 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Não sei 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 

 

Tabela 64. Execução e conhecimento do processo de Projeto e Construção do Produto 

Projeto e construção do 
produto MPEs MGEs Geral 

Modelo implantado 28 42,42% 8 53,33% 36 44,44% 
Executa informalmente 31 46,97% 6 40,00% 37 45,68% 
Pretende executar 6 9,09% 1 6,67% 7 8,64% 
Não relevante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Não sei 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Total 66  100,00% 15 100,00% 81 100,00% 

 

 

 



156 
 

 

Tabela 65. Execução e conhecimento do processo de Validação 

Validação MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 20 30,30% 9 60,00% 29 35,80% 
Executa informalmente 32 48,48% 6 40,00% 38 46,91% 
Pretende executar 11 16,67% 0 0,00% 11 13,58% 
Não relevante 2 3,03% 0 0,00% 2 2,47% 
Não sei 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 

 

Tabela 66. Execução e conhecimento do processo de Verificação 

Verificação MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 17 25,76% 10 66,67% 27 33,33% 
Executa informalmente 36 54,55% 4 26,67% 40 49,38% 
Pretende executar 12 18,18% 1 6,67% 13 16,05% 
Não relevante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Não sei 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 

 

Tabela 67. Execução e conhecimento do processo de Desenvolvimento para Reutilização 

Desenvolvimento para 
reutilização MPEs MGEs Geral 

Modelo implantado 7 10,61% 1 6,67% 8 9,88% 
Executa informalmente 26 39,39% 9 60,00% 35 43,21% 
Pretende executar 21 31,82% 4 26,67% 25 30,86% 
Não relevante 9 13,64% 1 6,67% 10 12,35% 
Não sei 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 

 

Tabela 68. Execução e conhecimento do processo de Gerência de Decisões 

Gerência de Decisões MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 8 12,12% 1 6,67% 9 11,11% 
Executa informalmente 16 24,24% 7 46,67% 23 28,40% 
Pretende executar 32 48,48% 6 40,00% 38 46,91% 
Não relevante 6 9,09% 0 0,00% 6 7,41% 
Não sei 4 6,06% 1 6,67% 5 6,17% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 
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Tabela 69. Execução e conhecimento do processo de Gerência de Riscos 

Gerência de Riscos MPEs MGEs Geral 
Modelo implantado 7 10,61% 3 20,00% 10 12,35% 
Executa informalmente 15 22,73% 5 33,33% 20 24,69% 
Pretende executar 35 53,03% 7 46,67% 42 51,85% 
Não relevante 6 9,09% 0 0,00% 6 7,41% 
Não sei 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
Total 66 100,00%  15 100,00% 81 100,00% 

7.2.35  Práticas e Metodologias Adotadas 

Conforme dados mostrados na Tabela 70 e na Figura 54, foi identificado que grande parte 

das práticas é adotada mais frequentemente por MGEs. Uma exceção fica por conta das 

metodologias ágeis, que são mais utilizadas por MPEs, assim como a utilização de linhas de 

produto para desenvolvimento. 

Tabela 70. Práticas adotadas 

  MPEs MGEs Geral 
Desenvolvimento com Frameworks 31 46,97% 11 73,33% 42 51,85% 
Desenvolv. com Linhas de produtos  18 27,27% 0 0,00% 18 22,22% 
Design patterns 13 19,70% 10 66,67% 23 28,40% 
Programação orientada a aspectos  4 6,06% 1 6,67% 5 6,17% 
Programação orientada a objetos  48 72,73% 14 93,33% 62 76,54% 
Programação estrutural  20 30,30% 7 46,67% 27 33,33% 
Métodos ágeis - XP 12 18,18% 1 6,67% 13 16,05% 
Métodos ágeis - SCRUM  19 28,79% 3 20,00% 22 27,16% 
Arquitetura Desktop Cliente/Servidor  28 42,42% 11 73,33% 39 48,15% 
Arquitetura Web-based  23 34,85% 10 66,67% 33 40,74% 
SOA (Aplicação Orientada a Serviços)  10 15,15% 5 33,33% 15 18,52% 
Outro 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
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Figura 54. Gráfico de práticas adotadas 

7.2.36  Documentação Adotada no Processo 

Foi identificado que, em geral, as MGEs utilizam e geram documentação com uma maior 

frequência. Uma exceção fica por conta dos contratos e acordos, proposta de orçamento, orçamento 

do projeto e registro de aceitação da entrega do produto, que são mais utilizados pelas micro e 

pequenas empresas. 

As documentações mais adotadas, de forma geral, são de lista e especificação de requisitos, 
modelagem, help e manuais, propostas de orçamento e cronograma do projeto, conforme  

Tabela 71 e Figura 55. 
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Tabela 71. Artefatos de processo utilizados 
Documentação MPEs MGEs Geral 
Especificação do software (p.ex. requisitos/ casos de uso)  72,73 86,67 75,309 
Projeto da arquitetura do sistema  24,24 26,67 24,691 
Documento da modelagem do software (p.ex. diagrama de 
classe/seqüência etc.)  46,97 66,67 50,617 
Documento do design de interfaces  25,76 33,33 27,160 
Documentação do código  40,91 60,00 44,444 
Casos de teste  24,24 53,33 29,630 
Relatório de teste  24,24 46,67 28,395 
Guia de instalação  27,27 40,00 29,630 
Help on-line  27,27 60,00 33,333 
Manuais  39,39 73,33 45,679 
Documentação do processo de software  16,67 60,00 24,691 
Contratos e acordos  68,18 46,67 64,198 
Proposta de orçamento  78,79 60,00 75,309 
Descrição do projeto para comercialização  46,97 46,67 46,914 
Documento de abertura de projeto (Project Charter)  10,61 40,00 16,049 
Declaração de escopo do projeto  22,73 46,67 27,160 
Estrutura analítica de projeto (WBS)  7,58 20,00 9,877 
Plano de medição  1,52 13,33 3,704 
Orçamento do projeto  50,00 40,00 48,148 
Cronograma do projeto  60,61 93,33 66,667 
Plano de recursos  13,64 53,33 20,988 
Plano de riscos  6,06 26,67 9,877 
Plano de controle da qualidade  16,67 33,33 19,753 
Plano de gerência dos dados  6,06 13,33 7,407 
Plano de comunicação  4,55 20,00 7,407 
Documentação de baselines  4,55 20,00 7,407 
Lista de requisitos  51,52 73,33 55,556 
Registro de solicitação de mudança de requisitos  28,79 53,33 33,333 
Documento de acompanhamento do projeto (Status Report)  6,06 46,67 13,580 
Dados coletados do projeto  13,64 26,67 16,049 
Registro de lições aprendidas e ações corretivas  12,12 26,67 14,815 
Histórico do projeto  16,67 33,33 19,753 
Registro de aceitação da entrega do produto  28,79 26,67 28,395 
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Figura 55. Gráfico dos artefatos de processo mais utilizados 

7.2.37  Indicadores de Desempenho 

Foi identificado que as MGEs possuem um número maior de indicadores que MPEs, a 

exceção fica por conta do grau de satisfação dos clientes, que é utilizado numa escala maior pelas 

pequenas empresas, conforme Tabela 72 e Figura 56. 

Tabela 72. Indicadores de desempenho utilizados pelas empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Data início e fim das atividades  51 77,27% 13 86,67% 64 79,01% 
Número de defeitos/falhas  20 30,30% 9 60,00% 29 35,80% 
Grau de satisfação do cliente  42 63,64% 4 26,67% 46 56,79% 
Não-conformidades do processo  8 12,12% 10 66,67% 18 22,22% 
Indicadores de desempenho do 
processo 3 4,55% 2 13,33% 5 6,17% 
Quantidade de retrabalho  20 30,30% 10 66,67% 30 37,04% 
Satisfação dos funcionários  16 24,24% 3 20,00% 19 23,46% 
Esforço realizado x previsto  33 50,00% 12 80,00% 45 55,56% 
Outro 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
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Figura 56. Gráfico dos indicadores de desempenho utilizados pelas empresas 

7.2.38  Metas de Melhoria 

Conforme mostrado na Tabela 73 e na Figura 57, as metas de melhoria mais importantes 

para as empresas são a expansão da faixa de mercado, aumento de produtividade e satisfação dos 

clientes. 

Tabela 73. Metas de melhoria das empresas 

  MPEs MGEs Geral 
Expandir faixa no mercado 45 68,18% 4 26,67% 49 60,49% 
Reduzir custos 5 7,58% 1 6,67% 6 7,41% 
Aumentar a produtividade 32 48,48% 7 46,67% 39 48,15% 
Aumentar satisfação dos clientes 23 34,85% 8 53,33% 31 38,27% 
Melhorar estimativas e cumprir os prazos 15 22,73% 3 20,00% 18 22,22% 
Melhorar atendimento aos custos 3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
Melhorar atender as necessidades dos 
clientes 7 10,61% 0 0,00% 7 8,64% 
Melhorar satisfação dos funcionários 9 13,64% 1 6,67% 10 12,35% 
Reduzir prazo de desenvolvimento 12 18,18% 3 20,00% 15 18,52% 
Reduzir re-trabalho  5 7,58% 4 26,67% 9 11,11% 
Diminuir número de defeitos 6 9,09% 3 20,00% 9 11,11% 
Aumentar a variedade/ variações do 
produto  4 6,06% 2 13,33% 6 7,41% 
Aumentar as funcionalidades do produto 13 19,70% 1 6,67% 14 17,28% 
Melhorar a eficiência 7 10,61% 3 20,00% 10 12,35% 
Melhorar a capacidade de reutilizar código 2 3,03% 0 0,00% 2 2,47% 
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Melhorar a usabilidade 1 1,52% 0 0,00% 1 1,23% 
Melhorar a manutenibilidade 3 4,55% 1 6,67% 4 4,94% 
Obter certificação ISO 9000  3 4,55% 0 0,00% 3 3,70% 
Obter avaliação formal CMMI nível  1 1,52% 1 6,67% 2 2,47% 
Obter avaliação formal MPS.BR nível  2 3,03% 3 20,00% 5 6,17% 

 

 

Figura 57. Gráfico das metas de melhoria das empresas 

7.2.39  Certificação ou Avaliação Formal 

Somente sete empresas possuem certificação ou avaliação formal, sendo seis delas médias 

ou grandes, enquanto uma delas possui duas certificações, totalizando oito. Dessas, cinco (26,67%) 

são ISO 9000 e três (20,00%) são CMMI, conforme Tabela 74 e Figura 58. 

Tabela 74. Número de empresas com certificação/avaliação formal 

  MPEs MGEs Geral 
Sim, certificado IS0 9000 1 1,52% 4 26,67% 5 6,17% 
Sim, avaliação oficial CMMI.  0 0,00% 3 20,00% 3 3,70% 
Sim, avaliação oficial MPS-BR.  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Outras certificações ou avaliações 
formais. 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Não há certificação 65 98,48% 9 60,00% 74 91,36% 
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Figura 58. Gráfico do número de empresas com certificação/avaliação formal 

7.2.40  Conhecimento das Normas e Modelos 

Apesar do baixo índice de conhecimento e utilização de modelos e normas, identificou-se 

que um número significativo de empresas pretende adotar modelos como CMMI (25%) e MPS.BR 

(32%). Os modelos ITIL e COBIT obtiveram maior índice de desconhecimento por parte das 

empresas.  

Num panorama geral, verificou-se uma utilização maior por parte das MGEs e um 

desconhecimento maior das MPEs, conforme Tabela 75. 

Tabela 75. Grau de conhecimento e utilização de normas e modelos 

GERAL MPEs MGEs Geral 
Usa sistematicamente 3 0,57% 15 12,50% 18 2,78% 
Em andamento 17 3,22% 8 6,67% 25 3,86% 
Pretende Usar 108 20,45% 22 18,33% 130 20,06% 
Não usa 319 60,42% 73 60,83% 392 60,49% 
Não conhece 81 15,34% 2 1,67% 83 12,81% 
Total 528 100,00% 120 100,00% 648 100,00% 

7.2.41  Adequação do Modelo à Realidade da Empresa 

Perguntadas sobre a percepção da adequação dos modelos existentes hoje à realidade de suas 

empresas, obteve-se um número significativo de empresas (54%), tanto MPEs como MGEs, que 

acham que os modelos atendem parcialmente, mas devem ser adaptados para a realidade de cada 

empresa. 
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Outra informação identificada foi o alto índice de falta de conhecimento dos modelos por 

parte das MPEs, das quais 23% disseram não conhecer o suficiente para responder, conforme 

Tabela 76 e Figura 59.  

Tabela 76. Adequação dos modelos/normas existentes à realidade da empresa 

  MPEs MGEs Geral 
Sim, integralmente  7 10,61% 2 13,33% 9 11,11% 
Sim, com adaptações  33 50,00% 11 73,33% 44 54,32% 
Não atende  11 16,67% 1 6,67% 12 14,81% 
Não conheço o suficiente para 
responder 15 22,73% 1 6,67% 16 19,75% 

Total 66 100,00% 15 100,00% 81 100,00% 

 

 

Figura 59. Gráfico da adequação dos modelos/normas existentes à realidade da empresa 

7.3 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES 

Nessa seção são analisadas as hipóteses levantadas por esse trabalho na Seção 1.1.1 , a fim 

de comprová-las ou rejeitá-las. Como todas as hipóteses levam em consideração a comparação dos 

fatores nos grupos de MPEs (micro e pequenas empresas) e MGEs (médias e grandes empresas), 

foram utilizados os testes estatísticos mostrados no Quadro 17 para comprovar ou rejeitar a 

significância da diferença entre esses grupos. 
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Quadro 17. Testes estatísticos utilizados na verificação das hipóteses 

Teste estatístico Descrição do uso 
Qui-quadrado com correção de 
Yates 

Para comparação de 2 ou mais grupos independentes com 
variáveis nominais e tabela de contingência 2 x 2 

Qui-quadrado Para comparação de 2 ou mais grupos independentes com 
variáveis nominais e tabela de contingência r x 2 

Mann-Whitney Para comparação de 2 ou mais grupos com variáveis 
quantitativas 

Fonte: Adaptado de Hackbarth e Stein (2003). 

Conforme Hackbarth e Stein (2003), o teste qui-quadrado possui algumas restrições, como o 

fato de não poder ser aplicado em casos de repetição de valores muito baixos (mais de 20% das 

frequências de valores desejados com valores inferiores a cinco). Para atender a essa restrição, 

muitos resultados foram agrupados, desde que mantidas a coerência de suas respostas e 

comparações. 

O critério para aceitação e suporte da hipótese é que o valor de “p” fique abaixo do valor de 

tabela, considerando nível de confiança = 0.05. 

Para efeitos de organização, foi verificada cada uma das hipóteses alternativas individuais, a 

partir das quais se obteve os resultados das hipóteses alternativas agrupadas e, consequentemente, 

da hipótese nula H0. 

7.3.1  Sumário das Hipóteses Alternativas 

Nessa seção são mostradas todas as hipóteses alternativas que foram utilizadas para 

comprovar ou rejeitar a hipótese nula. Sendo assim, a Tabela 77 apresenta todos os fatores 

pesquisados, as respectivas hipóteses relacionadas e também quais são as questões do questionário 

do survey que foram utilizadas para comprovar ou rejeitar a hipótese. O Apêndice A apresenta a 

versão final do questionário utilizado. 
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Tabela 77. Fatores e hipóteses alternativas 

Fatores Questões Hipóteses 

Organizacionais   

Estrutura 
organizacional 

10. Quantos níveis hierárquicos existem na empresa, do 
presidente, ao cargo operacional mais baixo? 

H1A – Existe uma diferença no número de níveis 
hierárquicos entre MPEs e MGEs. 

Número de papéis 11. Existem pessoas que desempenham dois ou mais 
papéis/funções na empresa? 

H1B – Existe uma diferença na quantidade de pessoas 
que desempenham múltiplos papéis entre MPEs e 
MGEs 

Definições de 
responsabilidades/pa
péis 

12. Existe uma definição formal e documentada dos papéis de 
cada pessoa/cargo na empresa? 

H1C – Existe uma variação no percentual de empresas 
que possui os papéis bem definidos entre MPEs e 
MGEs. 

Infra-estrutura 36. A organização possui uma pessoa ou grupo responsável 
pela engenharia de processos de software? Quantas pessoas 
fazem parte? 

H1D – Existe uma variação de infra-estrutura disponível 
entre MPEs e MGEs. 

Resistência à 
mudança 

14. Os novos projetos ou idéias implantadas na empresa são 
facilmente adotadas/aceitas pelos colaboradores? 

 15. Qual a freqüência que idéias ou novos projetos são 
sugeridos e acabam não acontecendo ou não finalizando? 

H1E – Existe uma diferença na aceitação de novos 
projetos e resistência à mudança entre MPEs e MGEs. 

Cultura 
organizacional 

37.Indique para cada processo se a sua empresa usa e/ou tem 
uma definição/modelo do mesmo (considere processo 
implantado quando a empresa tiver o processo todo 
documentado e seguido por toda a empresa/projeto). 

 39.No processo de software, a empresa adota as seguintes 
documentações: 

 40.Quais indicadores de desempenho são medidos na sua 
empresa? 

 42.Sua empresa possui alguma certificação ou avaliação 
formal? 

H1F – Existe diferença nas práticas e definições que 
representam a cultura organizacional entre MPEs e 
MGEs 

Orçamento/Falta de 
recursos financeiros 

3. Porte da organização segundo comercialização bruta anual 
(último ano) 

H1G – Existe uma variação na disponibilidade de 
recursos financeiros entre MPEs e MGEs. 

17. Qual a freqüência de uso dos meios de comunicação pela 
empresa nos projetos de software? 
 

Comunicação 

18. Qual a proximidade física entre os setores? 

 16. Em relação ao suporte pós-venda, no que se refere à forma 
de comunicação: 

H1H – Existe uma variação nos meios e formas de 
comunicação entre MPEs e MGEs. 

Indivíduos-chave 19. Qual das afirmações mais se enquadra na realidade da sua 
instituição? 

H1I – Existe uma variação no grau de dependência de 
pessoas-chave entre MPEs e MGEs. 

Alinhamento aos 
objetivos de negócio 

33. Nível de alinhamento dos projetos a estratégia 
organizacional: 

 13. A empresa tem seus objetivos/estratégias de negócio 
definidos? 

H1J – Existe uma variação no alinhamento dos 
objetivos de negócio entre MPEs e MGEs. 

Estágio de 
Crescimento 

4. Em qual estágio de crescimento a empresa se encontra? 

 5. Sua empresa passou por algum processo de expansão nos 
últimos 5 anos, crescendo rápida e significativamente (mais de 
50%) 

H1L – Existe uma variação no estágio de crescimento 
entre MPEs e MGEs. 

Subcontratação 9. A sua empresa faz uso de mão-de-obra terceirizada ou 
adquire softwares/componentes de terceiros para 
desenvolvimento ou manutenção os seus produtos/serviços de 
software? (não considerar ferramentas, mas somente 
componentes, módulos ou softwares incorporados aos seus 
produtos). 

H1M – Existe uma variação na freqüência de 
subcontratação ou utilização e ferramentas de terceiros 
entre MPEs e MGEs. 

Necessidade de 
criatividade/inovação 

28. Qual a freqüência que o produto/serviço precisa receber 
grandes inovações ou incremento de criatividade para competir 
no mercado? 

H1N – Existe uma variação na necessidade de 
criatividade e inovação do produto/serviço de MPEs e 
MGEs. 

Número de 
empregados 

2. Qual o número total de funcionários da organização? Não será considerada hipótese alguma para esse fator, 
visto que o mesmo é utilizado para fazer a 
classificação das empresas pesquisadas pelo porte. 
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Tipo de 
Produto/Aplicação 

6.Principal atividade da organização no 
desenvolvimento/manutenção de software 

H2A – Existe uma variação nos tipos de 
produto/aplicação desenvolvidos por MPEs e MGEs 

Nível de qualidade 
dos produtos 

29.Classifique os aspectos de qualidade relevantes para o 
software: Crucial (C), Desejável (D) Não relevante 

H2B – Existe uma variação percentual de empresas com 
necessidade de qualidade para sistemas críticos entre 
MPEs e MGEs. 

Cliente/Mercado   

Setor/domínio da 
indústria 

24.Qual(is) a(s) área(s) de atuação do produto? 

 25.Qual(is) o(s) tipo(s) de aplicação do produto? 

H2C – Existe uma variação dos setores da indústria e 
aplicações de produtos desenvolvidos por MPEs e 
MGEs. 

Exigência de 
certificação / 
orientação à 
exportação 

7.A empresa exporta software? 

 8.A empresa participa de licitações? 

H2D – Existe uma variação no percentual de empresas 
que exportam e participam de licitação entre MPEs e 
MGEs. 

Processo   

Formalismo do 
processo, 
ferramentas e 
práticas de ES 

37.Indique para cada processo se a sua empresa usa e/ou tem 
uma definição/modelo do mesmo (considere processo 
implantado quando a empresa tiver o processo todo 
documentado e seguido por toda a empresa/projeto) 

 39.No processo de software, a empresa adota as seguintes 
documentações: 

 40.Quais indicadores de desempenho são medidos na sua 
empresa? 

 42.Sua empresa possui alguma certificação ou avaliação 
formal? 

H2E – Existe uma variação nos processos definidos e 
práticas de engenharia de software adotadas entre 
MPEs e MGEs. 
H2F – Existe uma variação na percentual de MPEs e 
MGEs certificadas ou avaliadas formalmente em 
algum modelo de melhoria de processo. 

Projeto   

Tamanho da equipe 
do projeto 

31.Em relação às equipes de projeto: 

 32.Tipicamente, quais papéis compõem uma equipe 

H2G –Existe uma diferença no tamanho das equipes de 
projeto de MPEs e MGEs. 

Tamanho, 
complexidade e 
duração do projeto 

30.Qual é a duração típica dos seus projetos de software? (se 
não tiver o conceito de projeto, considerar um projeto como 
sendo uma versão) 

 27.Complexidade do software 

 26.Tamanho aprox. do software: (p.ex. em linhas de código, 
pontos por função) 

H2H –MPEs possuem projetos menores, menos 
complexos e com menor duração que MGEs 
 

Quantidade de 
projetos simultâneos 

31.Em relação às equipes de projeto: H2I – MPEs possuem menos projetos em andamento 
que MGEs 
 

Pessoais   

Competência/experiê
ncia 

22.Número de pessoas na organização com funções técnicas e 
com formação em (pode contar a mesma pessoa em várias 
categorias): 

 23.Formas de treinamento realizados pelos funcionários, nos 
últimos 2 anos: 

 36.A organização possui uma pessoa ou grupo responsável pela 
engenharia de processos de software? Quantas pessoas fazem 
parte? 

H2J –Existe uma diferença no número de pessoas com 
conhecimento em ES nas MPEs e MGEs. 

Comprometimento e 
motivação da equipe 

50.Qual o nível de comprometimento da equipe com projetos 
de melhoria em geral? 

H2L – Existe uma variação no comprometimento das 
pessoas de MPEs e MGEs. 

Comprometimento 
da gerência 

21.Qual o nível de envolvimento direto da alta gerência nos 
projetos da empresa ou definição de processos 
(acompanhamento do andamento, decisões)? 

H2M – Existe uma diferença no nível de envolvimento 
da gerência com projetos nas MPEs e MGEs. 

Rotatividade da 
equipe 

20.Qual a rotatividade de funcionários nos últimos 2 anos (% de 
funcionários que saíram da empresa em relação ao número total 

H2N – Existe uma variação na rotatividade de pessoas 
da equipe entre MPEs e MGEs. 
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Processo de Melhoria   

Competência e 
acesso a especialistas 

51.Quantas pessoas na empresa já participaram de algum 
processo de melhoria? 

 43.Marque a coluna correspondente ao nível de conhecimento e 
uso para cada norma ou modelo apropriado à definição, 
avaliação ou melhoria dos processos de software da 
organização. 

 45.Qual tipo de assistência você buscou para ajudar na 
implantação de normas ou modelos? 

H3A – Existe uma variação no número de pessoas com 
conhecimento prévio em SPI entre MPEs e MGEs. 

Retorno do 
Investimento 

53.Em quanto tempo a empresa teve ou imagina ter retorno do 
investimento na melhoria de processo? 

H3B – Existe uma variação na expectativa de tempo 
para retorno do investimento em SPI entre MPEs e 
MGEs. 

Disponibilidade de 
tempo 

49.As atividades de melhoria de processo requerem 
comprometimento de pessoas-chave da empresa. Quanto tempo 
sua empresa despenderia dessas pessoas para implantar 
melhoria de processo? 

H3C – Existe uma variação na disponibilidade de alocar 
tempo para pessoas participarem de SPI entre MPEs e 
MGEs. 

Capacidade de 
Gerenciamento 

34.A sua empresa sistematicamente: 

 35.Aspectos considerados e controlados na gerência de 
projetos: 

H3D – Existe uma variação nas práticas de 
gerenciamento de projetos adotadas por MPEs e 
MGEs. 

Recursos humanos e 
financeiros 

52.Qual o montante que a empresa investe, investiu ou estaria 
disposta a investir anualmente em melhoria de processo? 

 36.A organização possui uma pessoa ou grupo responsável pela 
engenharia de processos de software? Quantas pessoas fazem 
parte? 

H3E – Existe uma diferença na disponibilização de 
recursos humanos e financeiros entre MPEs e MGEs. 

Objetivos de 
melhoria 

46.Quais as principais motivações comerciais para 
investimentos em melhoria de processo (até 3 opções)? 

 
 41.Selecione na tabela abaixo as 3 metas de melhoria mais 

importantes para a sua empresa: 

H3F – Existe uma variação nos objetivos de melhoria 
entre MPEs e MGEs. 

Sistema de qualidade 
já existente 

42.Sua empresa possui alguma certificação ou avaliação 
formal? 

 43.Marque a coluna correspondente ao nível de conhecimento e 
uso para cada norma ou modelo apropriado à definição, 
avaliação ou melhoria dos processos de software da 
organização. 

H3G – Existe uma diferença no índice de adoção de 
modelos ou normas de qualidade entre MPEs e MGEs. 

Adequação do 
modelo ás 
necessidades da 
organização 

48.Você acredita que os modelos existentes atualmente 
atendem ao processo da empresa? 

H3H – Existe uma variação entre MPEs e MGEs na 
percepção que os modelos se adequam à realidade da 
empresa. 

 

7.3.2  H1 - Fatores Organizacionais e Pessoais 

Nessa seção são mostradas todas as hipóteses alternativas relacionadas aos fatores 

organizacionais e pessoais. Para a comprovação da hipótese alternativa H1 – MPEs de SC são 

diferentes de MGEs de SC em relação a fatores organizacionais e pessoais, basta que uma das 

hipóteses individuais desse grupo de fatores seja suportada. 

Estrutura Organizacional 

Não foi possível comprovar ou rejeitar esse aspecto utilizando o método qui-quadrado, pois 

existem mais de 20% das frequências esperadas que são menores que cinco. Portanto, não existem 
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evidências para suportar a hipótese alternativa H1A – Existe uma diferença no número de níveis 

hierárquicos entre MPEs e MGEs. 

Número de Papéis 

Foi hipotetizado que existiria uma diferença na quantidade de pessoas que desempenham 

múltiplos papéis entre os grupos de empresa (MPEs e MGEs). Conforme mostrado na Tabela 78, 

não já evidências suficientes para suportar a hipótese alternativa H1B. Para a execução dos testes 

foram agrupadas as categorias de respostas em apenas duas, ignorando as empresas que não 

responderam. 

Tabela 78. Teste qui-quadrado com relação ao número de papéis 

  MPEs MGEs p H 1B 
Não ou minoria 28 10 
Maioria 36 5 

Total 64 15 

0,67438 Não suportada 

Definição de papéis/responsabilidades 

A hipótese alternativa H1C – Existe uma variação no percentual de empresas que possui os 

papéis bem definidos entre MPEs e MGEs - não teve evidências suficientes para ser suportada. Para 

a execução dos testes foram agrupadas as categorias de respostas em apenas duas conforme Tabela 

79 mostrada abaixo. 

Tabela 79. Teste qui-quadrado com relação à definição de papéis 

  MPEs MGEs p H 1C 
Sim 28 10 
Não ou não 
respondeu 38 5 

Total 66 15 

0,15804 
Não 

suportada 

Infra-estrutura 

Realizado teste qui-quadrado com dados da Tabela 50, obtendo-se p = 0,37833 e, portanto, 

não suportando a hipótese alternativa H1D – Existe uma variação de infra-estrutura disponível entre 

MPEs e MGEs. 
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Resistência à mudança 

Não foram encontradas evidências suficientes para suportar a hipótese alternativa H1E – 

Existe uma diferença na aceitação de novos projetos e resistência à mudança entre MPEs e MGEs. 

Conforme Tabela 80 e Tabela 81, as duas questões utilizadas para verificar a resistência à mudança 

não comprovaram diferença significativa entre MPEs e MGEs. 

Tabela 80. Teste qui-quadrado com relação à adoção de novos projetos e idéias 

  MPEs MGEs p H 1E 
Sempre 31 7 
Ás vezes 29 7 
Não respondeu 6 1 

Total 60 14 

0,85357 Não suportada 

 

Tabela 81. Teste qui-quadrado com relação ao prosseguimento de novos projetos e idéias 

  MPEs MGEs p H 1E 
Todas são avaliadas 19 7 
Algumas 30 7 
Muitas ou todas 12 1 

Total 49 14 

0,85357 Não suportada 

Cultura Organizacional 

Um dos aspectos verificados na cultura organizacional foi os indicadores de desempenho 

utilizados pela empresa, o que evidenciaria uma cultura voltada para a medição e controle do 

processo. Nesse aspecto, foram encontradas evidências de diferenças significativas em 3 

indicadores entre MPEs e MGEs, conforme  Tabela 82. 

Um fator interessante é que das três hipóteses alternativas suportadas: não conformidades do 

processo, quantidade de retrabalho e grau de satisfação com cliente, os fatores de qualidade 

prevaleceram em MGEs e o relacionado à satisfação do cliente prevaleceu em MPEs. 

Tabela 82. Teste qui-quadrado com relação aos indicadores de desempenho 

  MPEs MGEs p H 1F 
Data início e fim das atividades  51 13 0,13604 Não suportado 
Número de defeitos/falhas  20 9 0,06187 Não suportado 
Grau de satisfação do cliente  42 4 0,02032 Suportado 
Não-conformidades do processo  8 10 0 Suportado 
Indicadores de desempenho do 
processo 3 2  - NP 
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Quantidade de retrabalho  20 10 0,01947 Suportado 
Satisfação dos funcionários  16 3 0,99003 Não suportado 
Esforço realizado x previsto  33 12 0,06832 Não suportado 
Outro 3 0  - NP 

* NP = Não foi possível analisar 

Outra questão verificada no aspecto da cultura organizacional foi a existência na empresa de 

certificação ou avaliação formal. Nessa questão foi verificado um número expressivamente maior 

de MGEs com certificação, conforme Tabela 83. 

Tabela 83. Teste qui-quadrado com relação à certificação 

  MPEs MGEs p H 1F 
Sim 1 6 
Não 65 9 

Total 66 15 

0,00002 Suportado 

 Os artefatos utilizados durante o processo de desenvolvimento também foram considerados 

para verificar o aspecto da cultura organizacional. Nessa questão, pode-se observar uma diferença 

significativa entre as empresas, visto que as MPEs, em média, utilizam 9,33 dos documentos 

mencionados na pesquisa e MGEs utilizam, em média, 15 documentos. A Tabela 84 abaixo mostra 

os dados obtidos através do teste U de Mann-Whitney. 

Tabela 84. Teste com relação ao uso de documentação 

Média n 1 n2 U P (two-
tailed) H1F 

MPEs MGEs 66 14 663.5 0.009814* 

normal approx 0.01072756* 
9,33 15,00 

z = 2.55145   

Suportado 

 Por fim, para verificar a cultura organizacional são verificados quais e quantos processos são 

definidos e efetivamente executados nas empresas. Nessa questão, foram agrupados os 19 processos 

para verificar o nível de adesão e conhecimento dos mesmos de uma forma geral, identificando-se 

uma significativa diferença entre MPEs e MGEs, conforme mostrado na Tabela 85, principalmente 

com relação ao modelo de processo implantado e desconhecimento do processo. 

Tabela 85. Teste qui-quadrado com relação à definição e utilização de processo 

Geral MPEs MGEs Geral p H 1F 
Modelo implantado 237 19,95% 98 36,30% 335 22,98% 
Executa informalmente 437 36,78% 104 38,52% 541 37,11% 
Pretende executar 396 33,33% 58 21,48% 454 31,14% 
Não relevante 86 7,24% 7 2,59% 93 6,38% 

0,00000 Suportada 
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Não sei 32 2,69% 3 1,11% 35 2,40% 
Total 1188 100,00%  270 100,00% 1458 100,00% 

 De acordo com as questões relacionadas à cultura organizacional, pode-se concluir que 

existem diferenças significativas entre MPEs e MGEs, suportando a hipótese alternativa H1F – 

Existe diferença nas práticas e definições que representam a cultura organizacional entre MPEs e 

MGEs - conforme síntese mostrada no Quadro 18. 

Quadro 18. Síntese das hipóteses relacionadas à cultura organizacional 

  Hipótese 
Indicadores de desempenho 

Grau de satisfação do cliente 
Não conformidades do processo 
Quantidade de retrabalho 

Suportada 
Prevaleceu em MPEs 
Prevaleceu em MGEs 
Prevaleceu em MGEs 

Existência de certificação ou avaliação formal Suportada 
Documentação utilizada Suportada 
Definição e utilização de processos Suportada 

Orçamento/recursos financeiros 

Para efeitos de teste estatístico, os dados do faturamento foram divididos em dois grupos, 

abaixo e acima de R$ 1,2 milhões. Como esperado, a disponibilidade de recursos financeiros, 

levando-se em consideração o faturamento de cada empresa, difere-se significativamente entre 

MPEs e MGEs, conforme pode ser visto na Tabela 86. 

Tabela 86. Teste qui-quadrado com relação ao faturamento 

  MPEs MGEs p H 1G 
Até R$ 1,2 
milhões 

52 0 

Acima de R$ 1,2 
milhões 

11 11 

Total 63 11 

0,00000 Suportada 

Comunicação 

Uma das questões avaliadas no aspecto de comunicação foi o tipo de comunicação 
com o cliente com relação ao suporte pós-venda, sendo identificado que MPEs realizam esse 
suporte, em sua maioria, através da própria equipe de desenvolvimento, diferindo das MGEs 
conforme  

Tabela 87. 
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Tabela 87. Teste qui-quadrado com relação ao suporte pós-venda 

  MPEs MGEs p H 1H 
Equipe específica 30 13 
Equipe de desenvolvimento 36 3 

Total 66 16 

0,02184 Suportada 

OBS: Consideradas somente as empresas que realizam suporte pós-venda 

Foi identificado também que com relação aos meios de comunicação utilizados as MPEs e 

MGEs não possuem diferença significativa. Aplicando o teste qui-quadrado, chega-se ao p = 

0,79077, não tendo evidências para suportar a hipótese alternativa que elas são diferentes. 

Além disso, outra questão pesquisada sobre a comunicação foi a localização física entre as 

equipes, cujos dados também indicam que MPEs e MGEs não possuem diferença significativa, 

conforme Tabela 88. 

Tabela 88. Teste qui-quadrado com relação à localização física 

  MPEs MGEs p H 1H 
Próximas (mesmo ambiente, andar ou prédio ou 
condomínio) 60 11 
Distantes (prédios, cidades, estados ou países distantes) 6 4 
Total 66 15 

0,15183 Suportada 

 De acordo com as questões relacionadas à comunicação, pode-se concluir que existem 

diferenças entre MPEs e MGEs, porém somente com relação ao suporte pós-venda. Dessa forma, 

suporta parcialmente a hipótese alternativa H1H – Existe uma variação nos meios e formas de 

comunicação entre MPEs e MGEs - conforme síntese mostrada no Quadro 19. 

Quadro 19. Síntese das hipóteses relacionadas à comunicação 

  Hipótese 
Suporte pós-venda Suportada 
Meios de comunicação Não Suportada 
Localização física Não Suportada 

Indivíduos-chave 

Foi identificado que existe uma dependência maior do conhecimento de pessoas-chave em 

MPEs, suportando a hipótese H1i – Existe uma variação no grau de dependência de pessoas-chave 

entre MPEs e MGEs, conforme Tabela 89. 

 



174 
 

 

Tabela 89. Teste qui-quadrado com relação à dependência de indivíduos chave 

  MPEs MGEs p H 1i 
A organização é altamente dependente do 
conhecimento e influência de poucas pessoas 

59 9 

O conhecimento e influência na organização são bem 
descentralizados, não dependendo de pessoas 
específicas 

7 6 

Total 66 15 

0,01596 Suportada 

Alinhamento aos objetivos de negócio 

Com relação ao nível de alinhamento dos projetos à estratégia de negócio, não foi possível 

comprovar ou rejeitar a hipótese utilizando o método qui-quadrado, pois existem mais de 20% das 

frequências esperadas que são menores que cinco. 

A mesma situação foi encontrada para a questão da existência de objetivos definidos de 

negócio, sem os quais as empresas não teriam um alinhamento, pois também existem mais de 20% 

das frequências esperadas que são menores que cinco. 

Portanto, não foi possível encontrar evidências para suportar a hipótese alternativa H1J – 

Existe uma variação no alinhamento dos objetivos de negócio entre MPEs e MGEs. 

Estágio de Crescimento 

Com relação ao fator estágio de crescimento, foram verificados dois aspectos: o primeiro 

identificou que as MPEs estão, em um número mais expressivo, em estágios iniciais de sua 

evolução, conforme Tabela 90. 

 Tabela 90. Teste qui-quadrado com relação ao estágio de crescimento 

  MPEs MGEs p H 1L 
Existência, Sobrevivência  32 0 

Estabilizada, Em expansão, Maturidade 34 15 

Total 66 15 

0,00150 Suportada 

Outro aspecto verificado foi se a empresa passou por um processo de expansão rápido e 

significativo. Não foi possível comprovar ou rejeitar esse aspecto utilizando o método qui-

quadrado, pois existem mais de 20% das frequências esperadas que são menores que cinco. 



175 
 

 

Portanto, existem evidências que suportam a hipótese alternativa H1L – Existe uma variação 

no estágio de crescimento entre MPEs e MGEs. 

Subcontratação 

Não foi possível comprovar ou rejeitar a hipótese utilizando o método qui-quadrado, pois 

existem mais de 20% das frequências esperadas que são menores que cinco. 

Necessidade de criatividade/inovação 

Não foi possível comprovar ou rejeitar a hipótese utilizando o método qui-quadrado, pois 

existem mais de 20% das frequências esperadas que são menores que cinco. 

Competência/experiência 

Um dos aspectos verificados foi o número de pessoas com formação técnica, porém não foi 

possível comprovar ou rejeitar a diferença entre MPEs e MGEs utilizando o método qui-quadrado, 

pois existem mais de 20% das frequências esperadas que são menores que cinco, não satisfazendo 

suas restrições. 

Outro aspecto verificado foram as formas de treinamentos com participação dos 

colaboradores. Dos diversos tipos e formas de treinamentos foi verificado que, em geral, as MGEs 

possuem um número maior de treinamentos, e foi comprovada uma diferença significativa somente 

nos treinamentos internos de tecnologia e internos de Engenharia de Software e melhoria de 

processo, conforme Tabela 91. 

Tabela 91. Teste qui-quadrado com relação às formas de treinamento realizadas 

Tecnologia (técnicos) Eng. Software e MPS Gerência de Projetos 
  p Hipótese p Hipótese p Hipótese 

Interno 0,02734 Rejeita 0,00221 Rejeita 0,42907 Suportada 
Externo - NP - NP 0,30052 Suportada 

Iniciativa individual 0,29127 Suportada 0,56672 Suportada - NP 

Clientes ou fornecedores - NP - NP - NP 

* NP = Não foi possível analisar 

Outro aspecto considerado no fator de competência é a existência de pessoas específicas 

responsáveis pelos processos da empresa. Apesar do percentual de MGEs que possuem esses 
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profissionais ser maior que o de MPEs, não foi possível encontrar evidências para comprovar essa 

diferença, conforme mostrado na Tabela 92. 

Tabela 92. Teste qui-quadrado com relação à existência de grupo de processo 

   MPEs MGEs p H 1Q 
Sim, existe  33 10 
Não existe 33 5 

Total 66 15 

0,37833 Não suportado 

Portanto, com relação ao aspecto de competência/experiência, pode-se suportar parcialmente 

a hipótese alternativa H2J –Existe uma diferença no percentual de pessoas com conhecimento em ES 

nas MPEs e MGEs, visto que somente às formas de treinamento apresentaram evidências que 

diferentes os dois grupos de empresa, conforme mostrado no Quadro 20. 

Quadro 20. Síntese das hipóteses do fator competência/experiência 

 Fator Hipótese 
Número de pessoas com formação técnica NP 
Formas de treinamento Suportado 
Existência de grupo de processo Não suportado 

* NP = Não foi possível analisar 

Comprometimento e motivação da equipe 

Com relação ao comprometimento da equipe em processos de melhoria, não foi possível 

comprovar ou rejeitar a hipótese utilizando o método qui-quadrado, pois existem mais de 20% das 

frequências esperadas que são menores que cinco. 

Já com relação à adoção de novos projetos e idéias, que indicaria o comprometimento e 

motivação da equipe, não foram encontradas evidências que comprovem diferença significativa 

entre MPEs e MGEs, conforme Tabela 93. 

Tabela 93. Teste qui-quadrado com relação à adoção de novos projetos e idéias 

  MPEs MGEs p H 1L 
Sempre 31 7 
Ás vezes 29 7 
Não respondeu 6 1 

Total 60 14 

0,85357 Não suportada 
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Comprometimento da gerência 

Para conseguir aplicar o teste qui-quadrado, os resultados foram agrupados conforme Tabela 

94, identificando uma diferença significativa entre os grupos e suportando a hipótese alternativa 

H2M – Existe uma diferença no nível de envolvimento da gerência com projetos nas MPEs e MGEs, 

visto que as MPEs possuem um acompanhamento mais frequente dos projetos por parte da 

gerência.  

Tabela 94. Teste qui-quadrado com relação ao acompanhamento da gerência 

  MPEs MGEs p H 1M 
Diariamente 39 1 
Semanalmente ou 
mensalmente ou raramente 27 14 

Total 66 15 

0,00073 Suportada 

Rotatividade da equipe 

Para conseguir aplicar o teste qui-quadrado, os resultados foram agrupados conforme a 

Tabela 95, porém não foram encontradas evidências para suportar a hipótese alternativa H2N – 

Existe uma variação na rotatividade de pessoas da equipe entre MPEs e MGEs. 

Tabela 95. Teste qui-quadrado com relação à rotatividade da equipe 

  MPEs MGEs p H 1N 
0 – 10% 38 8 
Acima de 10% 24 4 
Não respondeu 4 3 

Total 66 15 

0,21021 Não Suportada 

Síntese dos fatores organizacionais e pessoais 

Resumindo os fatores organizacionais e pessoais, o Quadro 21 mostra que 6 das 17 hipóteses 

alternativas são suportadas, enquanto para 8 hipóteses não se encontraram evidências suficientes 

para suportar e outras 3 não foi possível analisar, devido à restrição do método qui-quadrado. 

Quadro 21. Síntese das hipóteses de fatores organizacionais 

  Hipótese 
Estrutura Organizacional NP 
Número de Papéis Não suportado 
Definição de papéis e responsabilidades Não suportado 
Infra-estrutura  Não suportado 



178 
 

 

Resistência à mudança Não suportado 
Cultura Organizacional  Suportado 
Orçamento Suportado 
Comunicação  Suportado 
Indivíduos-chave  Não suportado 
Alinhamento aos objetivos de negócio  Não suportado 
Estágio de crescimento Suportado 
Subcontratação NP 
Necessidade de criatividade/inovação NP 

Competência/experiência 
 

Número de pessoas com formação 
Formas de treinamento 
Existência de grupo de processo 

Suportado 
 

NP 
Suportado 

Não Suportado 
 

Comprometimento e motivação da equipe Não suportada 
Comprometimento da gerência Suportada 
Rotatividade da equipe Não suportada 

* NP = Não foi possível analisar 

Portanto, nem todos os aspectos organizacionais e pessoais entre MPEs e MGEs são iguais 

(cerca de 35% possuem diferenças significativas), suportando a hipótese H1 - MPEs de SC são 

diferentes de MGEs de SC em relação a fatores organizacionais e pessoais. 

7.3.3  H2 – Fatores relacionados aos produtos, clientes, projetos e processos. 

Tipo de produto/aplicação 

Não foi possível comprovar ou rejeitar a hipótese utilizando o método qui-quadrado, pois 

existem mais de 20% das frequências esperadas que são menores que cinco. Portanto, com relação 

ao produto/aplicação desenvolvida, não existe comprovação da diferença entre MPEs e MGEs. 

Nível de qualidade dos produtos 

Agrupando os valores em 2 grupos (Crucial e Desejável/Não Relevante), verificou-se que 

não existem diferenças significativas no nível de qualidade desejado, conforme Tabela 96. Embora 

as MGEs possuam um nível maior de classificações como crucial, não foram encontradas 

evidências para suportar a hipótese alternativa H2B – Existe uma variação percentual de empresas 

com necessidade de qualidade para sistemas críticos entre MPEs e MGEs. 
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Tabela 96. Teste qui-quadrado com relação ao nível de qualidade dos produtos 

  p Hipótese 
Confiabilidade - NP 
Usabilidade 0,20152 Não suportado 
Eficiência 0,20152 Não suportado 

Manutenibilidade - NP 
Portabilidade - NP 

Funcionalidade - NP 
Testabilidade - NP 
Reusabilidade - NP 

* NP = Não foi possível analisar 

Setor/domínio da indústria 

Dois aspectos foram analisados com relação ao setor/domínio da indústria e foi verificado 

que tanto na área de atuação quanto no tipo de aplicação as MPEs são similares a MGEs, não sendo 

encontradas evidências para suportar a hipótese alternativa H2C – Existe uma variação dos setores 

da indústria e aplicações de produtos desenvolvidos por MPEs e MGEs, conforme Tabela 97 e 

Tabela 98 mostradas abaixo. 

Tabela 97. Teste qui-quadrado com relação à área de atuação 

  MPEs MGEs p H 2C 
Comércio 29 6 

Indústria 28 5 

Serviços 24 7 
Mercado empresarial 
público 

23 3 

Outros 118 31 

0,91511 Não suportado 

Tabela 98. Teste qui-quadrado com relação ao tipo de aplicação 

   MPEs MGEs p H 2C 
Gestão integrada/ERP 29 11 

Automação comercial 20 17 

CRM 17 3 

Contabilidade 6 7 

Outros 170 35 

0,69877 Não suportado 

Exigência de certificação/Orientação à exportação 

Com relação à exportação, não foi possível comprovar ou rejeitar a hipótese utilizando o 

método qui-quadrado, pois existem mais de 20% das frequências esperadas que são menores que 

cinco. 
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Com relação à participação em licitações, identificou-se que as MGEs têm uma participação 

maior, sendo encontradas evidências para suportar a hipótese alternativa H2D – Existe uma variação 

no percentual de empresas que exportam e participam de licitação entre MPEs e MGEs, conforme 

Tabela 99. 

Tabela 99. Teste qui-quadrado com relação à participação em licitações 

  MPEs MGEs p H 2D 
Sim 15 11 
Não 41 4 

Total 66 15 

0,00251 Suportado 

Portanto, em aspectos relacionados a clientes e nichos de mercado, foi encontrada diferença 

entre MPEs e MGEs somente na participação em licitações. 

Formalismo do processo, ferramentas e práticas de Engenharia de Software 

Para esse fator, foram utilizadas as mesmas questões do fator de cultura organizacional, 

visto que a cultura orientada ao processo existente na empresa envolve a utilização de ferramentas, 

práticas e formalismo do mesmo.  

De acordo com as questões já relacionadas no fator cultura organizacional, pode-se concluir 

que existem diferenças significativas entre MPEs e MGEs, suportando as hipóteses alternativas H2E 

– Existe uma variação nos processos definidos e práticas de engenharia de software adotadas entre 

MPEs e MGEs; e H2F – Existe uma variação na percentual de MPEs e MGEs certificadas ou 

avaliadas formalmente em algum modelo de melhoria de processo - conforme síntese mostrada no 

Quadro 22. 

Quadro 22. Síntese das hipóteses relacionadas ao formalismo do processo 

  Hipótese 
Indicadores de desempenho 

Grau de satisfação do cliente 
Não conformidades do processo 
Quantidade de retrabalho 

Suportada 
Prevaleceu em MPEs 
Prevaleceu em MGEs 
Prevaleceu em MGEs 

Existência de certificação ou avaliação formal Suportada 
Documentação utilizada Suportada 
Definição e utilização de processos Suportada 
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Tamanho da equipe do projeto 

Aplicando-se o Teste U de Mann-Whitney sobre os valores de número de pessoas por 

equipe de projeto nas empresas (Tabela 100), foi identificada uma diferença significativa entre os 

grupos de empresa, suportando a hipótese alternativa H2G – Existe uma diferença no tamanho das 

equipes de projeto de MPEs e MGEs. 

Tabela 100. Teste U Mann-Whitney com relação ao tamanho da equipe 

n1 n2 U P (two-tailed)  H2G 

66 15 873.5 0,00000 
normal approx 
z = 4.60184 

0,00000 
Suportado  

Tamanho, complexidade e duração dos projetos 

Analisando a duração dos projetos, foi confirmado que os projetos de MGEs são mais 

longos que projetos de MPEs, conforme Tabela 101.  

Tabela 101. Teste U Mann-Whitney com relação à duração dos projetos 

n1 n2 U P (two-tailed) H2H 

55 14 533.0 0.026676 
normal approx 
z = 2.2083 

0.027223 
Suportado  

Identificou-se também que as MGEs consideram seus produtos/projetos de uma 

complexidade maior, conforme mostrado na Tabela 102.  

Tabela 102. Teste qui-quadrado com relação à complexidade dos projetos 

  MPEs MGEs p H 2H 
Crítica/Alta 32 14 

Média/Baixa 42 3 
0,00830 Suportado 

Com relação ao tamanho do projeto, não foi possível comprovar ou rejeitar a hipótese 

utilizando o método qui-quadrado, pois existem mais de 20% das frequências esperadas que são 

menores que cinco, além de terem medidas diferentes (linhas de código, pontos de função e pontos 

de caso de uso). 
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Portanto, apesar de não poder comprovar diferença no tamanho dos projetos, os aspectos de 

duração e complexidade confirmam uma diferença significativa entre MPEs e MGEs, suportando a 

hipótese alternativa H2H – MPEs possuem projetos menores, menos complexos e com menor 

duração que MGEs. 

Número de projetos simultâneos 

Identificou-se que a quantidade de projetos simultâneos existentes nas MGEs, representada 

nessa pesquisa pela quantidade de equipes de projetos, é significativamente maior que em MPEs. 

Aplicando o Teste U de Mann-Whitney, suporta-se a hipótese alternativa H2i – MPEs possuem 

menos projetos em andamento que MGEs, conforme Tabela 103. 

Tabela 103. Teste U Mann-Whitney com relação ao número de projetos 

n1 n2 U P (two-tailed)  H2H 

66 15 873.5 0.00000 
normal approx 
z = 4.60184 

0.00000 
Suportado  

Síntese dos fatores de produto, clientes e processos 

Resumindo a análise dos aspectos de produto, clientes e processos, verifica-se que cerca de 

62% dos fatores pesquisados são significativamente diferentes entre MPEs e MGEs, conforme 

mostrado no Quadro 23. Isso suporta a hipótese alternativa H2 – MPEs de SC são diferentes de 

MGEs de SC em relação aos produtos, clientes e processos. 

Quadro 23. Síntese das hipóteses dos fatores de produto, clientes, processo e projetos 

 Fator Hipótese 
Tipo de aplicação/produto NP 
Nível de qualidade do produto Não suportado 
Setor/domínio da indústria Não suportado 
Exigência de certificação 

Exportação 
Licitação 

Suportado 
NP 

Suportado 
Formalismo do processo 

Existência de certificação ou avaliação formal 
Indicadores de desempenho 
Documentação utilizada 
Definição e utilização de processos 

Suportado 
Suportado 
Suportado 
Suportado 
Suportado 

Tamanho da equipe de projetos Suportado 
Tamanho, complexidade e duração dos projetos Suportado 
Quantidade de projetos simultâneos Suportado 
* NP = Não foi possível analisar 
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7.3.4  H3 – Fatores diretamente relacionados à SPI. 

Competência e acesso a especialistas 

Aplicando o teste U Mann-Whitney em relação ao percentual do número total de 

colaboradores que já participaram de processos de melhoria, não foram identificadas evidências que 

comprovem uma diferença significativa entre MPEs e MGEs, conforme mostrado na Tabela 104. 

Tabela 104. Teste U Mann-Whitney com relação à competência em SPI 

n1 n2 U P (two-tailed)  H3A 

66 15 577.5 0.31972 
normal approx 
z = 1.00304 

0.31584 
Não Suportado  

Outro aspecto relacionado à competência é o conhecimento e uso de normas. Para poder 

aplicar o teste qui-quadrado, os resultados foram agrupados somando as respostas de todas as 

normas/modelos e foram encontradas evidências que as MGEs utilizam com maior frequência 

normas e modelos, conforme Tabela 105, além das MPEs não conhecerem as normas/modelos com 

mais freqüência. 

Tabela 105. Teste qui-quadrado com relação ao uso e conhecimento de normas 

GERAL MPEs MGEs Geral p H 3A 
Usa sistematicamente 3 0,57% 15 12,50% 18 2,78% 
Em andamento 17 3,22% 8 6,67% 25 3,86% 
Pretende Usar 108 20,45% 22 18,33% 130 20,06% 
Não usa 319 60,42% 73 60,83% 392 60,49% 
Não conhece 81 15,34% 2 1,67% 83 12,81% 
Total 528 100,00% 120 100,00% 648 100,00% 

0,00253 Suportado 

Com relação à busca de assistência para o processo de melhoria, não foi possível comprovar 

ou rejeitar a hipótese utilizando o método qui-quadrado, pois existem mais de 20% das frequências 

esperadas que são menores que cinco. 

Resumindo os aspectos relacionados ao fator de competência e acesso a especialistas, pode-

se concluir que existe uma diferença significativa entre MPEs e MGEs no uso e conhecimento das 

normas e models, suportando parcialmente a hipótese alternativa H3A – Existe uma variação no 

número de pessoas com conhecimento prévio em SPI entre MPEs e MGEs. 
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Retorno do Investimento 

Foi identificado, a partir do agrupamento das respostas nos grupos mostrados abaixo (Tabela 

106), que não existe uma diferença significativa entre MPEs e MGEs referente ao tempo de retorno 

do investimento em melhoria de processo, não suportando a hipótese alternativa H3B – Existe uma 

variação na expectativa de tempo para retorno do investimento em SPI entre MPEs e MGEs. 

Tabela 106. Teste qui-quadrado com relação retorno de investimento 

  MPEs MGEs p H 3B 
Até 2 anos 36 8 

Acima de 2 anos 30 7 
0,83988 

Não 
suportada 

Disponibilidade de tempo 

 Não é possível comprovar ou rejeitar a hipótese utilizando o método qui-quadrado, pois 

existem mais de 20% das frequências esperadas que são menores que cinco. 

Capacidade de gerenciamento 

Aplicando-se o teste qui-quadrado sobre a Tabela 48, que mostra quais processos de 

gerenciamento de projetos são executados, não se obtiveram evidências que MPEs são diferentes de 

MGEs nesse aspecto, resultando num p = 0,96255. 

Já no caso das áreas consideradas na gestão de projetos, obtiveram-se evidências que MPEs 

são diferentes de MGEs nesse aspecto, resultando num p = 0,00384. 

Portanto, suporta-se parcialmente a hipótese alternativa H3D – Existe uma variação nas 

práticas de gerenciamento de projetos adotadas por MPEs e MGEs. 

Recursos humanos e financeiros 

 Não é possível comprovar ou rejeitar a hipótese utilizando o método qui-quadrado, pois 

existem mais de 20% das frequências esperadas que são menores que cinco. 
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Objetivos de melhoria 

Aplicando o teste qui-quadrado sobre a Tabela 73, foi identificado que as motivações 

comerciais para melhoria de processo entre MPEs e MGEs são similares, obtendo-se p = 0,65102. 

Para a análise dos objetivos de melhoria, os dados foram agrupados, mantendo as respostas 

mais frequentes e agrupando as demais na opção “Outros”. Com isso, pode-se verificar evidências 

da diferença significativa entre os objetivos de MPEs e MGEs, conforme Tabela 107. 

Tabela 107. Teste qui-quadrado com relação aos objetivos de melhoria 

  MPEs MGEs p Hipótese  
Expandir faixa no mercado 45 4 
Aumentar a produtividade 32 7 

Aumentar satisfação dos clientes 23 8 
Reduzir re-trabalho  12 3 

Melhorar a eficiência 13 1 
Melhorar estimativas e cumprir os prazos 15 3 
Melhorar a capacidade de reutilizar código 7 3 

Outros 58 45 

0,00012 Suportado 

Portanto, pode-se dizer que é suportada a hipótese alternativa H3F – Existe uma variação nos 

objetivos de melhoria entre MPEs e MGEs. 

Sistema de qualidade já existente 

A existência na empresa de certificação ou avaliação formal ou implantação informal de um 

modelo revela a existência de um sistema de qualidade. Nessa questão foi verificado um número 

expressivamente maior de MGEs com certificação, conforme Tabela 108. 

Tabela 108. Teste qui-quadrado com relação à certificação 

  MPEs MGEs p H 3G 
Sim 1 6 
Não 65 9 

Total 66 15 

0,00002 Suportado 

Outro aspecto relacionado é o uso de normas e modelos. Para poder aplicar o teste qui-

quadrado, os resultados foram agrupados somando as respostas de todas as normas/modelos e foram 

encontradas evidências que as MGEs utilizam com maior frequência normas e modelos, conforme 

Tabela 109. 
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Tabela 109. Teste qui-quadrado com relação ao uso e conhecimento de normas 

 MPEs MGEs Geral p H 3G 
Usa sistematicamente 3 0,57% 15 12,50% 18 2,78% 
Em andamento 17 3,22% 8 6,67% 25 3,86% 
Pretende Usar 108 20,45% 22 18,33% 130 20,06% 
Não usa 319 60,42% 73 60,83% 392 60,49% 
Não conhece 81 15,34% 2 1,67% 83 12,81% 
Total 528 100,00% 120 100,00% 648 100,00% 

0,00253 Suportado 

 Portanto, foram encontradas evidências para suportar a hipótese alternativa H3G – Existe 

uma diferença no índice de adoção de modelos ou normas de qualidade entre MPEs e MGEs. 

Adequação dos modelos às necessidades da organização 

Identificou-se que a maioria das empresas acredita que os modelos sejam adequados, mesmo 

que precise de alguma adaptação. Para realizar o teste qui-quadrado os dados foram agrupados em 

dois grupos e não foram encontradas evidências da diferença entre MPEs e MGEs, não suportando a 

hipótese alternativa H3H – Existe uma variação entre MPEs e MGEs na percepção que os modelos 

se adequam à realidade da empresa, conforme Tabela 110. 

Tabela 110. Teste qui-quadrado com relação à certificação 

  MPEs MGEs p H 3H 
Sim 40 13 
Não 26 2 

Total 66 15 

0,10603 Não Suportado 

Síntese das hipóteses dos fatores relacionados à SPI 

Resumindo a análise dos aspectos relacionados à SPI, verifica-se que nem todos os aspectos 

relacionados à melhoria de processo entre MPEs e MGEs são iguais (50% possuem diferenças 

significativas), suportando a hipótese alternativa H3 – MPEs de SC são diferentes de MGEs de SC 

em relação a aspectos diretamente relacionados à SPI, conforme mostrado no Quadro 24. 

Quadro 24. Síntese das hipóteses dos fatores de SPI 

 Fator Hipótese 
Competência e acesso a especialistas 

Número de colaboradores participantes de SPI 
Conhecimento e uso de normas e modelos 

Suportado 
Não suportado 

Suportado 
Retorno do Investimento Não suportado 
Disponibilidade de tempo NP 
Capacidade de gerenciamento Suportado 
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Processos de gerência de projeto executados 
Áreas de gerência de projetos abordadas 

Não suportado 
Suportado 

Recursos humanos e financeiros NP 
Objetivos de melhoria Suportado 
Sistema de qualidade já existente 

Existência de certificação ou avaliação formal 
Conhecimento e uso de normas e modelos 

Suportado 
Suportado 
Suportado 

Adequação dos modelos às necessidades da organização Não suportado 
* NP = Não foi possível analisar 

7.4 CORRELAÇÕES  E OUTRAS ANÁLISES 

Essa seção tem como objetivo explorar alguns outros resultados não previstos nas hipóteses 

e que foram classificados como relevantes. Embora, das empresas pesquisadas, apenas 7 possuam 

certificação ou avaliação formal, não sendo possível comprovar estatisticamente algumas 

correlações desejadas, são mostradas no Quadro 25 algumas análises descritivas avaliadas como 

significantes, relacionando empresas certificadas e não certificadas. 

Quadro 25. Correlações das empresas certificadas 

 Fator Análise 

Exportação 
Enquanto somente 16% das empresas pesquisadas 
exportam software, das empresas certificadas esse 
número sobe para 50%. 

Dependência de 
pessoas chaves 

Enquanto cerca de 84% de todas as empresas ou 60% 
das MGEs são altamente dependentes de algumas 
pessoas chave, esse número cai para 50% entre 
empresas certificadas.   

Responsável pelo 
processo 

Como era de esperar, a presença de responsáveis pela 
engenharia do processo é unânime (100%) entre 
empresas certificadas. 

Adequação do modelo 

Apesar de ter adotado um modelo de melhoria, as 
empresas certificadas, em sua maioria (87,5%), acreditam 
que os modelos existentes atendem o processo da 
empresa, porém com adaptações. Os outros 12,5% 
acreditam que os modelos atendem integralmente o 
processo da empresa. 

Além disso, algumas perguntas foram direcionadas somente para as empresas que já 

possuem certificação/avaliação formal, a fim de identificar aspectos relacionados ao processo de 

melhoria vivenciado ou então às empresas que não implantaram programa de melhoria, a fim de 

analisar os motivos ou barreiras.  

Para as MPEs que não implantaram algum programa de melhoria de processo, as principais 

barreiras identificadas foram: a falta de recursos financeiros, humanos e o fato de não ser requerido 

pelos clientes, enquanto para as MGEs as principais barreiras seriam a dificuldade e burocracia da 
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norma, além da falta de orientação e conhecimento e também de não ser requerido pelo cliente, 

conforme Tabela 111.  

Tabela 111. Objetivos da não implementação de melhoria de processo 

  MPEs MGEs Geral 
Não requerido pelo cliente 26 40,63% 4 44,44% 30 41,67% 
Não requerido pela empresa 17 26,56% 0 0,00% 17 23,61% 
Falta de suporte da alta gerência 7 10,94% 1 11,11% 8 11,11% 
Falta de suporte do governo 5 7,81% 0 0,00% 5 6,94% 
Falta de suporte da indústria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Falta de recursos financeiros 33 51,56% 1 11,11% 34 47,22% 
Falta de recursos pessoais 31 48,44% 2 22,22% 33 45,83% 
Falta de ferramentas 4 6,25% 2 22,22% 6 8,33% 
Implementação muito demorada 9 14,06% 3 33,33% 12 16,67% 
Avaliação/Certificação muito demorada 5 7,81% 2 22,22% 7 9,72% 
Norma/modelo muito difícil e burocrático 19 29,69% 5 55,56% 24 33,33% 
Falta de orientação ou conhecimento 20 31,25% 4 44,44% 24 33,33% 
Modelos não compatíveis com empresa  16 25,00% 3 33,33% 19 26,39% 

64 MPEs e 9 MGEs respondentes (que não implementaram processo) 

Para empresas que já participaram de um programa de melhoria, em sua totalidade buscaram 

assistência de consultores externos, conforme mostrado na Tabela 112. 

Tabela 112. Tipos de assistência para o programa de melhoria  

  MPEs MGEs Geral 
Assistência de clientes 1 0 1 
Instituição de ensino 1 2 3 
Suporte do governo 0 0 0 

Consultores – custos subsidiados 1 1 2 
Associações comerciais ou de negócio 1 0 1 

Organizações não-governamentais 0 0 0 
Participação em uma rede (ex: SPIN) 1 0 1 
Consultores – custeados p/ empresa 1 7 8 

Não teve auxílio/suporte externo 0 0 0 

Com relação à avaliação geral do processo de melhoria de software na sua empresa, a 

maioria avaliou como bom ou muito bom, conforme Tabela 113 e Figura 60. 
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Tabela 113. Avaliação geral do processo de melhoria  

  MPEs MGEs Geral 
Excelente 0 0 0 
Muito bom 0 4 4 

Bom 1 1 2 
Regular 1 1 2 

Ruim  0 0 0 

Total 2 6 8 

 

 

Figura 60. Gráfico da avaliação do processo de melhoria 

Em relação aos aspectos que mais melhoraram após a melhoria de processo, as empresas 

destacam o aumento de qualidade, conforme mostrado na Tabela 114. 

Tabela 114. Melhorias efetivas após programa de melhoria   

  MPEs MGEs Geral 
Aumento da qualidade (diminuição de defeitos)  2 6 8 
Diminuição da manutenção (menos retrabalho) 1 1 2 
Aumento na produtividade 1 2 3 
Ciclos mais rápidos (agilidade para mercado) 0 0 0 
Aumento de valor (mais funcionalidades de produto)  0 2 2 
Aumento da satisfação dos clientes (mais contratos)  0 3 3 
Facilidade na execução das atividades 0 4 4 
Aumento da satisfação dos funcionários 1 0 1 
Melhora no cumprimento dos prazos 1 3 4 
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7.5 CONSIDERAÇÕES 

Sintetizando as hipóteses analisadas, verificou-se que as três hipóteses alternativas foram 

suportadas, rejeitando a hipótese nula. Portanto, conclui-se que as MPEs não são iguais a MPEs 

com relação aos fatores que afetam o processo de melhoria. 

Quadro 26. Resultado da análise das hipóteses 

Hipótese Resultado 
H1 – MPEs de SC são diferentes de MGEs de 
SC em relação a fatores organizacionais e 
pessoais. 

Suportada 

H2 – MPEs de SC são diferentes de MGEs de 
SC em relação aos produtos, clientes e 
processos. 

Suportada 

H3 – MPEs de SC são diferentes de MGEs de 
SC em relação a aspectos diretamente 
relacionados à SPI. 

Suportada 

H0 – MPEs de SC são iguais às MGEs de SC 
em relação a todos os fatores de influência 
em SPI. 

Rejeitada 

Porém, apesar da hipótese nula ter sido rejeita e as três hipóteses alternativas suportadas, 

verificou-se que a diferença existente não acontece em todos os fatores pesquisados. Para detalhar 

essa situação, o Quadro 27 mapeia todos os fatores pesquisados e seus respectivos resultados, assim 

como um comentário resumindo a principal diferença, caso tenha ocorrido.  

Quadro 27. Síntese das hipóteses de todos os grupos e fatores 

Fatores Hipóteses Resultado Análise 

Organizacionais  Suportado Somente 4 das 13 hipóteses alternativas foram 
suportadas, mostrando que existe uma 
diferença entre MPEs e MGEs com relação a 
aspectos organizacionais, porém ela está 
restrita a fatores como: cultura organizacional, 
orçamento, comunicação e estágio de 
crescimento.  

Estrutura 
organizacional 

H1A – Existe uma diferença no número 
de níveis hierárquicos entre MPEs e 
MGEs. 

NP 
 

 

Número de papéis H1B – Existe uma diferença na 
quantidade de pessoas que 
desempenham múltiplos papéis entre 
MPEs e MGEs 

Não 
suportado 

 

Definições de 
responsabilidades/
papéis 

H1C – Existe uma variação no 
percentual de empresas que possui os 
papéis bem definidos entre MPEs e 
MGEs. 

Não 
suportado 

 

 

Infra-estrutura H1D – Existe uma variação de infra-
estrutura disponível entre MPEs e 
MGEs. 

Não 
suportado 

 

 

Resistência à 
mudança 

H1E – Existe uma diferença na aceitação 
de novos projetos e resistência à 

Não 
suportado 
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Fatores Hipóteses Resultado Análise 

mudança entre MPEs e MGEs.  

Cultura 
organizacional 

H1F – Existe diferença nas práticas e 
definições que representam a cultura 
organizacional entre MPEs e MGEs 

Suportado MGEs utilizam um número maior de 
documentação, utilizam e definem um número 
maior de processos 

Orçamento/Falta 
de recursos 
financeiros 

H1G – Existe uma variação na 
disponibilidade de recursos financeiros 
entre MPEs e MGEs. 

Suportado MGEs possuem um faturamento 
significativamente superior 

Comunicação H1H – Existe uma variação nos meios e 
formas de comunicação entre MPEs e 
MGEs. 

Suportado MPEs fazem suporte pós venda através da 
própria equipe de desenvolvimento, enquanto 
MGEs utilizam uma equipe específica. Com 
relação aos meios de comunicação e 
localização física não foram encontradas 
diferenças significativas. 

Indivíduos-chave H1I – Existe uma variação no grau de 
dependência de pessoas-chave entre 
MPEs e MGEs. 

Não 
suportado 

 

 

Alinhamento aos 
objetivos de 
negócio 

H1J – Existe uma variação no 
alinhamento dos objetivos de negócio 
entre MPEs e MGEs. 

Não 
suportado 

 

 

Estágio de 
Crescimento 

H1L – Existe uma variação no estágio de 
crescimento entre MPEs e MGEs. 

Suportado Em geral as MPEs estão nos estágios iniciais 
do ciclo de vida, enquanto MGEs estão 
maduras ou em expansão. 

Subcontratação H1M – Existe uma variação na 
freqüência de subcontratação ou 
utilização e ferramentas de terceiros 
entre MPEs e MGEs. 

NP  

Necessidade de 
criatividade/inovaç
ão 

H1N – Existe uma variação na 
necessidade de criatividade e inovação 
do produto/serviço de MPEs e MGEs. 

NP  

Pessoais  Suportado Em 2 dos 4 fatores pessoais 
(competência/experiência e comprometimento 
da gerência) foram encontradas diferenças 
entre MPEs e MGEs. 

Competência/expe
riência 

H2J –Existe uma diferença no número 
de pessoas com conhecimento em ES 
nas MPEs e MGEs. 

Suportado A única diferença é em relação aos 
treinamentos, disponibilizados em maior 
número pelas MGEs. 

Comprometimento 
e motivação da 
equipe 

H2L – Existe uma variação no 
comprometimento das pessoas de 
MPEs e MGEs. 

NP  

Comprometimento 
da gerência 

H2M – Existe uma diferença no nível de 
envolvimento da diretoria com projetos 
nas MPEs e MGEs. 

Suportado Os projetos em MPEs possuem um 
acompanhamento mais frequente da diretoria 

Rotatividade da 
equipe 

H2N – Existe uma variação na 
rotatividade de pessoas da equipe entre 
MPEs e MGEs. 

Não 
suportado 

 

Produto/Serviço  Não 
suportado 

Não foram encontradas evidências da 
existência de diferenças entre MPEs e MGEs 
com relação a fatores de produto e serviço. 

Tipo de 
Produto/Aplicação 

H2A – Existe uma variação nos tipos de 
produto/aplicação desenvolvidos por 
MPEs e MGEs 

NP  

Nível de qualidade 
dos produtos 

H2B – Existe uma variação percentual 
de empresas com necessidade de 
qualidade para sistemas críticos entre 
MPEs e MGEs. 

Não 
suportado 

 

Cliente/Mercado  Suportado Encontrada diferença somente na frequência 
maior de participação das MGEs em licitação. 

Setor/domínio da 
indústria 

H2C – Existe uma variação dos setores 
da indústria e aplicações de produtos 
desenvolvidos por MPEs e MGEs. 

Não 
suportado 
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Fatores Hipóteses Resultado Análise 

Exigência de 
certificação / 
orientação à 
exportação 

H2D – Existe uma variação no 
percentual de empresas que exportam e 
participam de licitação entre MPEs e 
MGEs. 

Suportado Essa hipótese foi suportada parcialmente pelo 
fato de MGEs participarem mais 
frequentemente de licitações, porém com 
relação à exportação não foram encontras 
evidências da diferença. 

Processo  Suportado Tanto na utilização quanto conhecimento de 
processos as MGEs possuem um índice maior. 

Formalismo do 
processo, 
ferramentas e 
práticas de ES 

H2E – Existe uma variação nos 
processos definidos e práticas de 
engenharia de software adotadas entre 
MPEs e MGEs. 

Suportado As MGEs utilizam mais documentos de 
processo, além de possuírem mais processos 
implantados e executados que MPEs. 

 H2F – Existe uma variação na 
percentual de MPEs e MGEs 
certificadas ou avaliadas formalmente 
em algum modelo de melhoria de 
processo. 

Suportado Enquanto quase a metade das MGEs 
pesquisadas possui certificação, apenas 1 MPE 
é certificada. 

Projeto  Suportado MPEs possuem menos projetos, menor 
duração, com menos pessoas e menos 
complexos. 

Tamanho da 
equipe do projeto 

H2G –Existe uma diferença no tamanho 
das equipes de projeto de MPEs e 
MGEs. 

Suportado MPEs possuem equipes significativamente 
menores que MGEs 

Tamanho, 
complexidade e 
duração do projeto 

H2H –MPEs possuem projetos menores, 
menos complexos e com menor 
duração que MGEs 
 

Suportado As MPEs possuem projetos menores e não 
consideram seus projetos de alta 
complexidade, ao contrário das MGEs. Com 
relação à duração dos projetos, não foi possível 
comprovar nem rejeitar a diferença. 

Quantidade de 
projetos 
simultâneos 

H2I – MPEs possuem menos projetos 
em andamento que MGEs 
 

Suportado MPEs possuem menos equipes de projetos que 
MGEs. 

Processo de 
Melhoria 

 Suportado MPEs possuem pouco conhecimento e poucas 
pessoas com conhecimento sobre SPI. Além 
disso, possuem menos formalismo no 
gerenciamento de seus projetos e seu objetivo 
principal é a expansão e não aumento de 
qualidade. 

Competência e 
acesso a 
especialistas 

H3A – Existe uma variação no número 
de pessoas com conhecimento prévio 
em SPI entre MPEs e MGEs. 

Suportado Apesar do número de colaboradores com 
experiência em programas de melhoria não ter 
sido significativamente diferente, o uso e 
conhecimento dos modelos e normas em MPEs 
é significativamente menor que em MGEs. 

Retorno do 
Investimento 

H3B – Existe uma variação na 
expectativa de tempo para retorno do 
investimento em SPI entre MPEs e 
MGEs. 

Não 
suportado 

 

Disponibilidade de 
tempo 

H3C – Existe uma variação na 
disponibilidade de alocar tempo para 
pessoas participarem de SPI entre 
MPEs e MGEs. 

NP  

Capacidade de 
Gerenciamento 

H3D – Existe uma variação nas práticas 
de gerenciamento de projetos adotadas 
por MPEs e MGEs. 

Suportado Apesar das fases de gerenciamento serem 
utlizadas de forma similar, as MPEs 
consideram menos áreas nos gerenciamentos 
de seus projetos, como exemplo da 
comunicação e riscos. 

Recursos humanos 
e financeiros 

H3E – Existe uma diferença na 
disponibilização de recursos humanos e 
financeiros entre MPEs e MGEs. 

NP  

Objetivos de 
melhoria 

H3F – Existe uma variação nos objetivos 
de melhoria entre MPEs e MGEs. 

Suportado Enquanto as MPEs estão mais preocupadas 
com a expansão de mercado e conquistar novos 
clientes, as MGEs têm objetivos de aumentar a 
satisfação de seus clientes e a produtividade. 
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Fatores Hipóteses Resultado Análise 

Sistema de 
qualidade já 
existente 

H3G – Existe uma diferença no índice de 
adoção de modelos ou normas de 
qualidade entre MPEs e MGEs. 

Suportado Enquanto quase a metade das MGEs 
pesquisadas possui certificação, apenas 1 MPE 
é certificada. 

Adequação do 
modelo ás 
necessidades da 
organização 

H3H – Existe uma variação entre MPEs 
e MGEs na percepção que os modelos 
se adequam à realidade da empresa. 

Não 
suportado 

 

* NP = Não foi possível analisar 

Concluindo então, 16 das 34 hipóteses alternativas foram suportadas, gerando um índice de 

47% com diferença significativa, considerando o número dos fatores analisados, rejeitando a 

hipótese nula H0. 

7.5.1  Ameaças à validade da pesquisa 

A questão fundamental a respeito dos resultados do experimento é quão válidos são eles. Os 

resultados possuem a validade adequada se são válidos para a população a qual tendem ser 

generalizados (TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002). 

A seguir são mostradas as ameaças identificadas à validade da pesquisa, suas causas, 

possíveis conseqüências e ações que foram tomadas para atenuar a respectiva ameaça. 

1) População identificada não representa população real 

Descrição: pelo fato de não terem sido encontrados dados que sumarizem todas as empresas 

de desenvolvimento do estado, pode ter sido levantado o número incorreto de empresas, o que 

afetaria a população, amostra e, consequentemente, o erro amostral da pesquisa. 

Ações atenuantes: foi realizado contato telefônico com empresas para confirmar o 

enquadramento. 

2) Tamanho da amostra não representa a população 

Descrição: devido ao alto erro amostral da pesquisa, existe o risco de que os dados e as 

conclusões obtidas não representem a realidade da população. 

Ações atenuantes: Foi estipulado uma meta mínima de empresas, baseada no erro amostral 

máximo tolerado pela pesquisa (10%), além de terem sido estratificadas as empresas por região, 

para evitar que resultados sejam afetados por características regionais. 
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3) Desvio nos resultados devido a fatores sem comprovação   

Descrição: algumas respostas de alguns fatores foram ignorados no resultado, devido ao fato 

de não atingirem um número mínimo de respostas para cada grupo de respostas, não sendo possível 

validar estatisticamente. 

Ações atenuantes: para alguns fatores as respostas foram agrupadas, a fim de permitir a 

validação estatística. Isso foi realizado quando o agrupamento das respostas não alterou a lógica 

para comprovação ou rejeição da hipótese.  

4) Forma de divisão das hipóteses não representa real diferença entre MPEs e MGEs 

Descrição: o fato de alguns fatores serem diferentes pode não significar uma diferença real e 

significativa entre MPEs e MGEs. 

Ações atenuantes: as hipóteses foram agrupadas considerando a similaridade entre os fatores 

e a análise das hipóteses foi individual, para enfatizar em quantos e em quais fatores que existem a 

diferença. 

5) Falta de entendimento de algumas perguntas   

Descrição: algumas perguntas parecem não corresponderem à realidade (através de uma 

análise empírica). Isso pode ter sido causado pela falta de entendimento das perguntas ou mesmo do 

receio em relatar uma deficiência ou problema na empresa por parte dos respondentes. 

Ações atenuantes: foram realizados pilotos para tentar identificar possíveis problemas de 

entendimento das perguntas. 

6) Falta de conhecimento para entender e responder algumas perguntas  

Descrição: algumas perguntas necessitam de um conhecimento prévio, o qual alguns  dos 

respondentes podem não possuirem, podendo causar distorção dos resultados. 

Ações atenuantes: o questionário foi criado baseado em perguntas diretas e objetivas, 

facilitando o entendimento, além de terem sido colocadas observações ou detalhamento das 

respostas para as perguntas que requeriam um conhecimento mais específico.  
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8  CONCLUSÕES 

Esse trabalho, em atendimento ao seu objetivo principal, realizou uma pesquisa baseada em 

questionário (survey) com 81 empresas de desenvolvimento de software do estado de Santa 

Catarina - Brasil, caracterizando as mesmas em relação a fatores que afetam a melhoria de processo 

de software e comparando os dados de MPEs com MGEs, a fim de comprovar que existe uma 

diferença significativa nas empresas de acordo com o porte. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica 

de pesquisas e relatos de experiência sobre implantação de SPI em empresas de software, 

especialmente em micro e pequenas. Foi identificado que existem muitas pesquisas que descrevem 

a implantação de SPI ou relacionam aspectos que influenciaram positiva ou negativamente a 

implantação do processo melhoria, porém poucas são as pesquisas que descrevem os fatores que 

podem influenciar nesses resultados e menos ainda aquelas que fazem isso de forma sistemática. 

Através dessa revisão bibliográfica, foram sintetizados os aspectos mais frequentes e 

relacionados, resultando num conjunto de 34 fatores que podem influenciar uma empresa na 

melhoria de processo de software, agrupados em: organizacionais, pessoais, projeto, processo, 

cliente/mercado, produto e SPI. 

Esses fatores serviram de base para a elaboração do questionário da pesquisa, a qual foi 

enviada para 494 empresas de desenvolvimento de software de SC. Essas empresas tiveram de ser 

identificadas, mapeadas e classificadas, devido à ausência dessas informações em órgãos e 

entidades da área. Baseado numa metodologia sistemática proposta por Kasunic (2005), foram 

realizadas as fases de: identificação dos objetivos da pesquisa, identificação e caracterização do 

público-alvo, desenvolvimento de um plano de amostragem, desenvolvimento do questionário, 

aplicação de teste-piloto, distribuição do questionário e análise dos resultados. 

Utilizando uma ferramenta on-line de gerenciamento de pesquisa (Limesurvey), foram 

obtidas respostas de 81 empresas, distribuídas nas diversas regiões do estado, considerando a 

estratificação proporcional das empresas por região, gerando um erro amostral de 10%, 

considerando-se um nível de confiança de 95%. Através da análise descritiva dos resultados e 

aplicação de testes estatísticos foi verificado que, dos 34 fatores pesquisados que podem influenciar 

na adoção de um modelo ou norma de melhoria de processo de software, 16 deles (cerca de 47%) 
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são significativamente diferentes entre MPEs e MGEs, sendo que, para cada um dos grupos de 

fatores, em pelo menos um dos fatores foi comprovada diferença significativa entre MPEs e MGEs, 

com exceção do grupo de produto/serviço. 

Com relação às práticas de Engenharia de Software e adoção de modelos e normas de 

processo, foi identificado que existe um baixo percentual de empresas certificadas/avaliadas 

formalmente (cerca de 9%) e considerando-se apenas as MPEs esse número é praticamente nulo. 

Além disso, pode-se verificar que as MPEs possuem um índice menor na utilização de práticas e 

processos, assim como um menor conhecimento sobre normas e modelos, conforme pode ser 

verificado na análise dos fatores dos grupos de processo e de projeto. 

Baseando-se nas empresas com certificação/avaliação formal, procurou-se encontrar 

correlações com outros fatores para identificar seus perfis. Embora somente sete empresas tenham 

certificação ou avaliação formal e não tenha sido possível comprovar cientificamente as 

correlações, foram mapeadas algumas características relevantes e próprias dessas empresas, como a 

orientação à exportação, a existência de pessoas responsáveis pela engenharia de processo e a 

menor dependência de pessoas-chaves. Outra informação identificada foi que a grande maioria 

dessas empresas (87,5%) acredita que os modelos e normas atendem as suas realidades, porém 

necessitam de adaptações. 

A partir das informações obtidas, verifica-se que ainda existe uma deficiência significativa 

nos processos e na adoção de modelos e normas de melhoria de processo nas MPEs de software de 

Santa Catarina e que muitos fatores diferem essas empresas das médias e grandes. Essas 

particularidades podem ser um dos motivos para a dificuldade em adotar e implantar modelos de 

processos utilizados por MGEs, fato que deveria ser observado para adequá-los de forma mais 

precisa às suas realidades. 

8.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

Apesar do objetivo inicialmente proposto para esse trabalho ter sido comparar MPEs e 

MGEs com relação a aspectos de SPI, ao longo do desenvolvimento da pesquisa foram 

desenvolvidas e geradas novas contribuições. 
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Contribuição #1: o autor realizou uma pesquisa para identificar as empresas de 

desenvolvimento de software de Santa Catarina, a fim de mapear a população do survey e calcular 

sua amostragem, gerando numa lista de 494 empresas, a qual não foi encontrada em outra pesquisa 

ou instituição do estado.  

Contribuição #2: o trabalho realizou uma pesquisa para identificar todos os fatores que 

supostamente influenciam as empresas na adoção de programas de SPI, analisando um conjunto de 

trabalhos relacionados e sintetizando os mesmos numa lista de 34 fatores, agrupados em: 

organizacionais, pessoais, projeto, processo, cliente/mercado, produto e SPI. 

Contribuição #3: o trabalho descreve o planejamento, execução e análise de uma pesquisa 

sistemática na área de Engenharia de Software, provendo um modelo de execução de survey, o qual 

pode servir como base para novas pesquisas na área ou mesmo para replicar a mesma pesquisa num 

escopo diferente. 

Contribuição #4: a pesquisa proporciona um conjunto extenso de informações sobre 

diversos aspectos das empresas de Santa Catarina, podendo ser utilizado pelas próprias empresas, 

por órgãos e instituições da área para basear outros estudos ou ações. 

Contribuição #5: a caracterização das MPEs com relação a aspectos que podem influenciar 

a melhoria de software proporciona que novos estudos de criação ou adaptação de modelos/normas 

possam utilizar esse trabalho como estado da arte. 

8.2 TRABALHOS FUTUROS 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, puderam ser identificadas algumas 

possibilidades de melhoria e de continuação a partir de futuras pesquisas, as quais incluem: 

1. Repetição da pesquisa: a pesquisa pode ser replicada num escopo geográfico 

diferente, utilizando toda a metodologia e o questionário já existente, podem-se 

comparar os resultados. 

2. Comparação com outras pesquisas: pesquisar trabalhos similares, que mapeiam 

características de empresas de software no Brasil ou no mundo, a fim de fazer uma 

comparação entre as diversas pesquisas. Como resultado poderia se verificar a 
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existência de características próprias por região ou então a uniformidade das 

mesmas. 

3. Mapeamento do perfil das empresas: através dos dados obtidos nessa pesquisa, 

podem-se utilizar métodos estatísticos de análise de correspondência para traçar um 

perfil das características mais significativas das MPEs de Santa Catarina ou de 

empresas de software em geral. 

4. Análise de adequação de modelos: avaliação de um ou mais modelos de melhoria de 

processo existentes, a fim de verificar a sua adequação considerando as 

características das MPEs encontradas nessa pesquisa. Para isso, devem-se avaliar 

cada fator de influência, e verificar se o modelo atende à realidade mostrada nessa 

pesquisa como, por exemplo, quais papéis são necessários ou disponibilidade de 

tempo e recursos. 

5. Proposta de um modelo para MPEs observando os resultados descritos: criação de 

um modelo de melhoria de processo voltado para MPEs, considerando cada um dos 

aspectos encontrados nesse trabalho, adequando às práticas do modelo à realidade 

das MPEs. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Características das empresas de SC  
com relação à melhoria de processo 

 
Essa pesquisa está sendo desenvolvida como parte de uma dissertação do curso de Mestrado em 

Computação Aplicada da UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí) sob a orientação da Prof. Dra. 

Fabiane Barreto Vavassori Benitti e tem o objetivo principal identificar a situação atual das empresas de 

Santa Catarina em relação aos fatores que afetam a melhoria do processo de software, especialmente 

em micro e pequenas empresas. 

 

O foco da pesquisa são quaisquer empresas que tenham como atividade o desenvolvimento de software 

e tenham estrutura montada em Santa Catarina.  

 

Informamos que toda empresa que participar da pesquisa irá receber, em primeira mão, os resultados 

encontrados pela mesma, assim como um comparativo do resultado geral com o resultado da própria 

organização. Isso poderá auxiliar a mesma na identificação da sua situação frente às demais 

organizações. Da mesma forma, as associações de empresas irão receber o mesmo comparativo, com 

relação às empresas afiliadas.  

 

Gostaríamos de salientar a confidencialidade de todos os dados informados na pesquisa, sendo que, em 

momento algum, serão divulgados dados individuais de uma ou mais organização, assim como de 

maneira alguma serão divulgados os nomes das mesmas. Desta forma também é de suma importância 

que as respostas sejam dadas de forma sincera e corretas, representando a situação real da 

organização, para que o resultado final não seja destorcido. 

 

Agradecemos desde já a disponibilidade em responder essa pesquisa e contamos com sua colaboração 

para finalizá-la o quanto antes, dentro de período de vigência da mesma: DD/MM/YYYY a DD/MM/YYYY. 

 

Se você tiver alguma dúvida sobre a pesquisa, entre em contato com Pablo Schoeffel/ UNIVALI via e-

mail pabloschoeffel@yahoo.com. 

 

Pablo Schoeffel 

Mestrando no curso de Computação Aplicada 

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí 
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Texto específico para as associações: 

 

Prezado Senhor(a), 

 

Nós estamos iniciando uma pesquisa para levantar as necessidades das empresas de SC com relação à 

melhoria de seus processos de software. Essa pesquisa tem o objetivo de identificar algumas 

características organizacionais, pessoais, dos produtos e dos processos das organizações, assim como 

a posição atual com relação à melhoria do processo de software. 

 

Os resultados dessa pesquisa traçarão um diagnóstico das principais práticas adotadas, problemas 

enfrentados e expectativas existentes. Dessa forma, as próprias empresas e associações de empresas 

poderão utilizar essas informações para direcionar suas atividades. 

 

Neste contexto gostaríamos de contar com a colaboração, especialmente de associações de empresas 

de SC, principalmente na divulgação da pesquisa viabilizando um maior retorno. Desta forma, 

gostaríamos também de verificar possibilidades de divulgação da pesquisa para as empresas 

associadas, via mailinglist, apresentação, etc. 

 

 

Agradecemos muito o seu suporte e estamos à disposição para qualquer dúvida. 

 

Pablo Schoeffel 

Mestrando no curso de Computação Aplicada 

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí 
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Legenda: 

☺ - Pergunta aberta (permite que o respondente informe um valor numérico (N) ou texto (T)).  

☻ - Pergunta fechada única escolha (permite que o respondente escolha somente uma das respostas). 

☼ - Pergunta fechada múltiplas escolhas (permite que o respondente escolha quantas respostas achar 
necessário – de zero até todas). 

© - Pergunta do tipo classificação (permite que o respondente classifique cada uma das respostas) 
 
▲ – Resposta com comentário (permite que o respondente informe um comentário ou complemento ao 

escolher a resposta) 
[PX – YYYY] – Define os requisitos para mostrar ou não aquela pergunta (PX – pergunta anterior que 

deve ser verificada, YYYY – respostas que devem ser consideradas. Ex: P1 – 1,2 = mostrar a 
pergunta caso a resposta da pergunta 1 seja a primeira ou segunda opção) 

Características da Organização 

 No tópico de “Características da Organização” são solicitadas informações gerais para 
identificar a estrutura e o serviço/produto desenvolvido pela empresa. 

 
1. Estrutura da empresa: ☻  

□ Departamento de uma empresa Nacional 

□ Departamento de uma empresa Internacional 

□ Empresa de desenvolvimento de software Nacional 

□ Empresa de desenvolvimento de software Internacional / Multinacional 

□ Prestador de serviço temporário, subsidiária de uma empresa 

□ ▲Outro (especifique)____________________ 
 

OBS: se for escolhida alguma opção diferente de “Em presa de desenvolvimento de 
software”, pesquisa deve ser encerrada.  

 
2. Qual o número total de funcionários da organização?  ☻(N)

□ _____ funcionários 
 

3. Porte da organização segundo comercialização bruta a nual (último ano): ☻ 

□ Até R$ 120 mil 

□ De R$ 120 mil até R$ 240 mil 

□ De R$ 240 mil a 1,2 milhões 

□ De R$ 1,2 milhão até R$ 2,4 milhões 

□ De R$ 2,4 milhões até R$ 10,5 
milhões 

□ De R$ 10,5 milhões até R$ 60 
milhões 

□ Mais de R$ 60 milhões 
 

4. Em qual estágio de crescimento a empresa se encontra ? ☻ 

□ Existência: Neste estágio, os principais problemas são encontrar clientes e entregar produtos e 
serviços de modo a tornar o negocio viável. A organização é muito simples, sendo que 
tipicamente o(s) dono(s) faz(em) de tudo e supervisiona(m) diretamente os 
subordinados sem nenhum planejamento formal. 
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□ Sobrevivência:  Quando alcança este estágio, a organização mostrou ter um negócio viável. Ela tem 
clientes suficientes e os satisfaz de modo a mantê-los. O problema principal da 
organização é gerar fluxo de caixa suficiente para se manter no negócio, financiar 
crescimento e obter um retorno econômico. A organização é ainda simples. 

□ Estabilizada:  Neste estágio, a organização alcançou uma situação econômica saudável, possuindo 
um tamanho estabilizado e tendo um grau de penetração do seu produto/serviço no 
mercado suficiente para assegurar o sucesso financeiro. Ela pode ficar neste estágio 
indefinidamente, desde que mudanças no contexto não modifiquem significativamente 
seu nicho de mercado ou um gerenciamento incompetente reduza a sua 
competitividade. Geralmente, organizações neste estágio cresceram o suficiente para 
ter estabelecido um sistema administrativo e de produção básico. 

□ Em expansão:  Neste estágio, os problemas principais são como crescer rapidamente e como 
financiar o crescimento. Geralmente, ocorre uma descentralização, a qual requer que a 
organização esteja apta a delegar responsabilidade para melhorar sua efetividade 
gerencial para se adaptar ao crescimento rápido em tamanho e complexidade. 

□ Maturidade dos recursos:  Neste estágio a grade preocupação da empresa é controlar os ganhos 
financeiros obtidos com o crescimento. A organização precisa aumentar o 
gerenciamento, se profissionalizando e utilizando ferramentas como: orçamento, 
planejamento estratégico, etc. 

 
5. Sua empresa passou por algum processo de expansão no s últimos 5 anos, crescendo rápida e 

significativamente (mais de 50%) [P4 – 3,5]? 

□ Sim 

□ Não 
 

6. Principal  atividade da organização no desenvolvimento/manute nção de software: ☻ 

□ A empresa desenvolve pacote de software sem customização (software de prateleira).  

□ Desenvolve software padrão com customização para clientes (software que atende as necessidades 
de muitos clientes, mas que geralmente ainda é adaptado para satisfazer 
completamente os requisitos específicos de um cliente). 

□ Desenvolve software sob encomenda para terceiros (para cada cliente um software individual é 
desenvolvido para os requisitos específicos deste cliente. Conhecida como fábrica de 
software). 

□ A empresa desenvolve serviços (tipo web services) para serem incorporados/integrados com outros 
serviços/produtos. 

□ A empresa é distribuidora ou editora de software de terceiros.  

□ ▲A empresa não desenvolve software. Descreva atividade: 
_________________________________ ____________________________ 

OBS: se for escolhida opção “A empresa não desenvol ve software” ou “A empresa é 
distribuidora ou editora de software de terceiros” finalizar a pesquisa.  

7. A empresa exporta software? ☻ 

□ Não   

□ ▲Sim, para onde?:        
 

8. A empresa participa de licitações?  ☻  

□ Não 

□ Sim, frequentemente (mais de uma participação por ano) 

□ Sim, eventualmente (uma participação por ano ou menos) 
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9. A sua empresa faz uso de mão-de-obra terceirizada o u adquire softwares/componentes de 

terceiros para desenvolvimento ou manutenção os seu s produtos/serviços de software? (não 

considerar ferramentas, mas somente componentes, mó dulos ou softwares incorporados ao 

seu produto).  ☼  

□ Utiliza mão-de-obra terceirizada no desenvolvimento ou manutenção  

□ Adquire software/componente comercial (COTS – commercial of the shelf) 

□ Utiliza softwares/componentes livres 

□ Nenhum 
 

10. Quantos níveis hierárquicos existem na empresa, do presidente, ao cargo operacional mais 

baixo?☺  

□ Não há organograma definido 

□ 1 a 3 

□ 4 a 6 

□ 7 a 10 

□ mais que 10 
 

11. Existem pessoas que desempenham dois ou mais papéis/ funções na empresa?  ☻ 

□ Não   

□ Sim, a maioria 

□ Sim, a minoria 
 

12. Existe uma definição formal e documentada dos papéis  de cada pessoa/cargo na empresa?  ☻ 

□ Não 

□ Sim 
 

13. A empresa tem seus objetivos/estratégias de negócio  definidos?  ☻ 

□ Sim, formalmente documentada 

□ Sim, porém não documentada 

□ Está definindo ou reestruturando 

□ Não 
 

14. Os novos projetos ou idéias implantadas na empresa são facilmente adotadas/aceitas pelos 

colaboradores?  ☻ 

□ Sempre 

□ Às vezes 

□ Nunca 
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15. Qual a freqüência que idéias ou novos projetos são sugeridos e acabam não acontecendo ou 

não finalizando?  ☻ 

□ Todas as idéias são avaliadas e algumas implantadas. 

□ Algumas “morrem na casca” 

□ Muitas “morrem na casca” 

□ Todas “morrem na casca” 
 

16. Em relação ao suporte pós-venda, no que se refere à forma de comunicação:  ☻ 

□ É realizado por uma equipe específica (ex. help desk) 

□ É realizado contato diretamente com a equipe de desenvolvimento 

□ Não é realizado suporte 
 

17. Qual a freqüência de uso dos meios de comunicação p ela empresa nos projetos de software? 

© 

Meio de comunicação Diariamente Com 
freqüência 

De vez em 
quando Raramente Nunca 

E-mail      
Ferramenta de gestão de 
atividades/tarefas 

     

Carta      
Fax      
Telefone      
Memorando      
Mensagens instantâneas 
(MSN, Skype, etc.) 

     

Conversa pessoal      
Reuniões      
▲Outros. 
Qual?_________________ 

     

 

18. Qual a proximidade física entre os setores/unidades ? ☻ 

□ Muito próxima, a maioria/todos no mesmo ambiente. 

□ Próxima, todos no mesmo piso/andar. 

□ Média, todos no mesmo prédio. 

□ Distante, em prédios separados, porém no mesmo complexo/condomínio. 

□ Muito distantes, em prédios separados, porém na mesma cidade ou cidades vizinhas. 

□ Em estados diferentes ou cidades distantes. 

□ Em outros países. 
 

Pessoal 

 Nesse tópico são solicitadas informações sobre os recursos humanos da empresa, suas 
habilidades e conhecimentos.  

 
19. Qual das afirmações mais se enquadra na realidade d a sua instituição?  ☻ 

□ A organização é altamente dependente do conhecimento e influência de poucas pessoas  
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□ O conhecimento e influência na organização são bem descentralizados, não tendo grande 
dependência de pessoas específicas. 

 
20. Qual a rotatividade de funcionários nos últimos 2 a nos (% de funcionários que saíram da 

empresa em relação ao número total de funcionários) ? ☻ 

□ 0 – 5% 

□ 5 – 10% 

□ 10 – 25% 

□ 25 – 50% 

□ Acima de 50% 

□ Não sei 

 
21. Qual o nível de envolvimento direto da alta gerênci a nos projetos da empresa ou definição de 

processos (acompanhamento do andamento, decisões)?  ☻ 

□ Diariamente 

□ Semanalmente 

□ Mensalmente 

□ Raramente 

□ Nunca 
 
22. Número de pessoas na organização com funções técnic as e com formação em (pode contar a 

mesma pessoa em várias categorias): © 

Número de funcionários Nível de formação 

Todos Muitos 
(maioria) 

Poucos 
(minoria) 

Nenhum 

Curso superior/técnico na área de computação      

Certificações técnicas na área de computação (p.ex. 
testes, banco de dados, JAVA etc.).  

    

▲Outro. Especifique: __________________________     

 

23. Marque as formas de treinamento realizadas pelos fu ncionários nos últimos 2 anos: © 

Treinamento sobre: 
Método Tecnologia de software 

(treinamentos técnicos) 
Engenharia de software, Melhoria de Processo de 

Software, Gerência de Projetos 

Treinamento interno 
ministrado pela própria 
empresa 

  

Realizado por consultores / 
instituições externas 

  

Treinamento fora do 
processo de trabalho 
(iniciativa individual) 

  

Treinamento por clientes ou 
fornecedores 
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▲Outro. Qual? 
____________________ 

  

 

Caracterização do Produto/Projeto 

Esse tópico tem como objetivo identificar o principal produto/projeto da instituição, solicitando 
características do mesmo e do seu processo. 

Para responder as questões abaixo, considere o prin cipal  produto/projeto (mais 
representativo para a sua empresa): 

24. Qual(is) a(s) área(s) de atuação do produto? ☼ 

□ Agropecuária/Agrobusiness 

□ Bancário 

□ Comércio 

□ Direito/Jurídico 

□ Educação 

□ Energia 

□ Engenharia, arquitetura, construção 
civil 

□ Engenharia de software 

□ Entretenimento 

□ Financeiro 

□ Indústria 

□ Meio Ambiente 

□ Mercado empresarial privado 

□ Mercado público 

□ Qualidade e Produtividade 

□ Saúde 

□ Serviços 

□ Telecomunicações 

□ Transportes 

□ Turismo 

□ ▲Outros. Especifique:   
   
  

 

25. Qual(is) o(s) tipo(s) de aplicação do produto? ☼ 

□ Administração de recursos humanos 

□ Administração de serviços 

□ Administração escolar 

□ Administração jurídica 

□ Automação bancária 

□ Automação comercial 

□ Automação de escritórios 

□ Automação industrial 

□ Automação predial 

□ Comércio eletrônico 

□ Computação gráfica 

□ Comunicação de dados 

□ Contabilidade 

□ Educação à distância 

□ Ferramenta de desenvolvimento. de 
software 

□ Gestão de conteúdo 

□ Gestão do relacionamento com 
cliente/CRM 

□ Geoprocessamento 

□ Gerenciador de banco de dados 

□ Gerenciador de redes 

□ Gestão da qualidade 

□ Gestão de documentos 

□ Gestão do conhecimento 

□ Gestão integrada/ERP 

□ Jogos 

□ Websites 

□ Planilha eletrônica e Processador de 
texto 

□ Processador de imagens 

□ Segurança e proteção de dados 

□ Serviços de mensagens 

□ Simulação e modelagem 

□ ▲Utilitários. Especifique: 
_______________ 
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□ ▲Outros. Especifique: 
_________________   

□ Não desenvolve software 

 

26. Tamanho aprox. do software: (p.ex. em linhas de cód igo, pontos por função)  ☻☺ 

□ ▲ [                ]. Qual unidade de medida?                                                        (ex: linhas de código, 
pontos por função, etc.). 

□ Não sei / Não temos essa medição 
 
 

27. Complexidade do software ☻ 

□ Alta : muitos algoritmos e cálculos difíceis, elementos e relações de dados muitos complexos 
(necessidade de conhecimento técnico avançado). 

□ Média : alguns algoritmos e cálculos difíceis, vários arquivos e interações dos dados (necessidade de 
conhecimento técnico intermediário). 

□ Baixa : maioria dos algoritmos e cálculos simples, dados simples, poucas variáveis (não existe 
necessidade de conhecimento técnico específico). 

□ Crítico : produto/serviço com necessidade de qualidade total, sem possibilidade de falhas ou com 
tolerância muito pequena (ex: controladores de vôos, sistema bancário, software que 
manipulam equipamentos médicos, etc.). 

 

28. Qual a freqüência que o produto/serviço precisa rec eber grandes inovações ou incremento de 

criatividade para competir no mercado?  ☻ 

□ Baixa, produto/serviço com regras, funcionalidades e tecnologia estáveis. 

□ Média, produto/serviço com certa necessidade de inovação, porém não é crítico para sucesso do 
mesmo. 

□ Alta, produto/serviço com necessidade constante de atualização de tecnologias, novidades em 
termos de funcionalidades e soluções. 

 

29. Classifique os aspectos de qualidade relevantes par a o software: Crucial (C), Desejável (D) Não 

relevante (N) © 

□ Confiabilidade (Capacidade do software manter o seu nível de desempenho dentro de condições 
estabelecidas por um dado período de tempo) 

□ Usabilidade (Facilidade de uso e avaliação das características dos usuários do software) 

□ Eficiência (Relação entre o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos utilizados 
em determinadas condições) 

□ Manutenibilidade (Esforço necessário para executar modificações específicas) 

□ Portabilidade (Facilidade do software ser transferido de um ambiente para outro) 

□ Funcionalidade (O software tem as funções para satisfazer as necessidades explícitas e implícitas 
do cliente) 

□ Testabilidade (Capacidade de realizar testes no software) 

□ Reusabilidade (Capacidade de reutilizar código) 

□ ▲Outro: _________________________________ 

 

Projetos de Software  
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 Esse tópico solicita informações sobre a equipe de projeto e como a instituição gerencia e 
controla seus projetos. 

 
30. Qual é a duração típica dos seus projetos de softwa re? (se não tiver o conceito de projeto, 

considerar um projeto como sendo uma versão) ☺(N) ☻ 

Aproximadamente __________  

□ Dias 

□ Semanas 

□ Meses 

□ Anos 
 

31. Em relação às equipes de projeto: ☺(N) 

Atualmente, quantas equipes de projeto há na empresa: ______ (Help: uma forma de identificar é verificar 
a quantidade de projetos em andamento) 

As equipes são compostas, em média, por aproximadamente _____ pessoas. 

 

32. Tipicamente, quais papéis compõem uma equipe: ☼ 

□ Analista de Sistemas  

□ Analista do Processo de Negócios  

□ Analista de Teste  

□ Testador 

□ Programador  

□ Arquiteto de Software  

□ Designer (interface) 

□ Gerente de Projeto  

□ Responsável de Implantação  

□ Gerente de Desenvolvimento 

□ Outros: ________________________________________ 
 

33. Nível de alinhamento dos projetos a estratégia orga nizacional: [P13 – 1,2,3] ☻ 

□ Sempre ou quase sempre estão alinhados ao planejamento estratégico e aos objetivos de negócio 

□ Raramente observa-se uma preocupação referente ao alinhamento ao planejamento estratégico e 
aos objetivos de negócio 

□ Não existe planejamento estratégico 

 

34. A sua empresa sistematicamente: ☼ 

□ Inicia os projetos  - Define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto. 

□ Planeja os projetos  - Define e refina os objetivos e planeja a ação necessária para alcançar os 
objetivos e o escopo para os quais o projeto foi realizado. 

□ Executa  - Integra pessoas e outros recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto para 
o projeto. 
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□ Monitora e controla os projetos  - Mede e monitora regularmente o progresso para identificar 
variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto, de forma que possam ser 
tomadas ações corretivas quando necessário para atender aos objetivos do projeto. 

□ Encerra os projetos  - Formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado e conduz o projeto ou 
uma fase do projeto a um final ordenado. 

 

35. Aspectos considerados e controlados na gerência de projetos (considerar aqueles que 

possuem artefatos gerados e padrões de processo): ☼

□ Prazo 

□ Escopo 

□ Custo 

□ Comunicação 

□ Qualidade 

□ Recursos Humanos 

□ Riscos 

□ Integração 

□ Aquisições

 

Caracterização do Processo de Software 

 Esse tópico visa identificar quais e como os processos são executados, analisando o 
formalismo dos mesmos e as práticas utilizadas. 

 
36. A organização possui uma pessoa ou grupo responsáve l pela engenharia de processos de 

software? Quantas pessoas fazem parte? ☺ 

□ Sim. Quantos? ________ 

□ Não 
 

37. Indique para cada processo se a sua empresa usa e/o u tem uma definição/modelo do mesmo 

(considere processo implantado quando a empresa tiv er o processo todo documentado e 

seguido por toda a empresa/projeto): © 

Processo 
Modelo de 
processo 

implantado 

Executamos 
este processo 
informalmente 

Não executamos 
este processo, 
mas queremos 

melhorar 

Este 
processo 

não é 
relevante 
para nós 

Não 
sei 

Gerência de projetos:  estabelecer e 
manter planos que definem as atividades, 
recursos e disponibilidades do projeto, 
assim como prover informações sobre o 
andamento do projeto. 

     

Gerência de requisitos:  gerenciar os 
requisitos do produto e dos componentes 
de produto do projeto, identificando as 
inconsistências entre requisitos, plano do 
projeto e produtos de trabalho. 

     

Aquisição: gerenciar a aquisição de 
produtos que satisfaçam as necessidades 
expressas pelo adquirente. 

     

Gerência de configuração: estabelecer e 
manter a integridade de todos os produtos 
de trabalho de um processo ou projeto e 
disponibilizá-los aos envolvidos (controle 
de versões). 

     

Garantia da qualidade:  garantir a 
conformidade de produtos de trabalho e 
processos com padrões e procedimentos 
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definidos. 
Gerência de portfolio de projetos: 
selecionar projetos que sejam 
necessários, suficientes e sustentáveis, de 
acordo com objetivos de negócio. 

     

Medição:  coletar e analisar dados 
referente aos produtos/ processos/ 
projetos para gerência dos projetos/ 
processos e da qualidade dos produtos. 

     

Avaliação e melhoria do processo 
organizacional:  determinar alinhamento 
dos processos com objetivos de negócio e 
realizar melhorias contínuas no processo. 

     

Definição do processo organizacional: 
definir e implantar processos padrões na 
organização (conjunto de ativos). 

     

Gerência de recursos humanos:  prover 
a organização e os projetos com os 
recursos humanos necessários e manter 
suas competências adequadas às 
necessidades do negócio. 

     

Gerência de reutilização:  gerenciar o 
ciclo de vida dos ativos reutilizáveis. 

     

Desenvolvimento de requisitos:  definir 
os requisitos do cliente, do produto e dos 
componentes do produto. 

     

Integração do produto:  compor os 
componentes do produto, produzindo um 
produto integrado consistente com seu 
projeto, e demonstrar que os requisitos 
funcionais e não-funcionais são satisfeitos 
para o ambiente alvo ou equivalente. 

     

Projeto e construção do produto:  
projetar, desenvolver e implementar 
soluções para atender aos requisitos. 

     

Validação:  confirmar que um produto ou 
componente do produto atenderá a seu 
uso pretendido quando colocado no 
ambiente para o qual foi desenvolvido. 

     

Verificação: confirmar que cada serviço 
e/ou produto de trabalho do processo ou 
do projeto atende apropriadamente os 
requisitos especificados. 

     

Desenvolvimento para reutilização:  
identificar oportunidades de reutilização 
sistemática de ativos na organização e, se 
possível, estabelecer um programa de 
reutilização para desenvolver ativos a 
partir de engenharia de domínios de 
aplicação. 

     

Gerência de decisões: analisar possíveis 
decisões críticas usando um processo 
formal, com critérios estabelecidos, para 
avaliação das alternativas identificadas. 

     

Gerência de riscos  para identificar, 
analisar, tratar, monitorar continuamente e 
reduzir os riscos do projeto. 

     

Outro?  
Especifique:________________________
__________________________________
______________ 

     

 
38. Qual(is) a(s) prática(s) adotada(s) pela organizaçã o no desenvolvimento e manutenção de 

software.☼
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□ Desenvolvimento baseado em 
Frameworks 

□ Desenvolvimento baseado em Linhas 
de produtos 

□ Padrões de desenvolvimento (Design 
patterns) 

□ Programação orientada a aspectos 

□ Programação orientada a objetos 

□ Programação estruturada 

□ Métodos ágeis 

□ XP – Extreme Programming 

□ SCRUM  

□ Arquitetura de desenvolvimento 

□ Desktop Cliente/Servidor 

□ Web-based 

□ SOA (Aplicação Orientada a 
Serviços) 

□ ▲Outra. Qual? 
____________________ 

 

 

39. No processo de software, a empresa adota as seguint es documentações: ☼ 

Análise/Especificação 

□ Especificação do software (p.ex. requisitos/ casos de uso) 

□ Projeto da arquitetura do sistema 

□ Documento da modelagem do software (p.ex. diagrama de classe/seqüência etc.) 

□ Documento do design de interfaces (prototipação) 

Desenvolvimento 

□ Documentação do código 

Testes 

□ Casos de teste 

□ Relatório de teste 

Produto 

□ Guia de instalação 

□ Help on-line 

□ Manuais 

Processo 

□ Documentação do processo de software 

Gerencia 

□ Contratos e acordos 

□ Proposta de Orçamento 

□ Descrição do produto para comercialização 

□ Documento de Abertura do Projeto (Project Charter) 

□ Declaração de Escopo do Projeto 

□ Estrutura Analítica do Projeto (WBS) 

□ Plano de medição 

□ Orçamento 

□ Cronograma 

□ Plano de recursos 
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□ Plano de riscos 

□ Plano de controle da qualidade 

□ Plano de gerência de dados 

□ Plano de comunicação 

□ Documentação de Baselines 

□ Lista de requisitos 

□ Registro de solicitações de mudanças de requisitos 

□ Status reports do projeto 

□ Dados coletados do projeto 

□ Registro de lições aprendidas e ações corretivas 

□ Histórico do projeto 

□ Registros de aceitação da entrega de produto 

Outros 

□ ▲Especifique: ______________________________ 

□ Não adota documentação

 

40. Quais indicadores de desempenho são medidos na sua empresa? ☼ 

□ Data início e fim das atividades 

□ Esforço realizado x previsto 

□ Número de defeitos/falhas 

□ Grau de satisfação do cliente 

□ Número de não-conformidades do processo 

□ Indicadores de desempenho do processo (ex: seis sigmas) 

□ Quantidade de retrabalho 

□ Grau de satisfação dos funcionários 

□ Não possui indicadores 

□ ▲Outro. Qual? _____________________________ 
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Melhoria de processo de software 

 Esse tópico visa identificar se a instituição adota alguma norma/modelo de melhoria de 
processo e quais as principais necessidades e/ou problemas com relação à melhoria do 
processo. 

 

41. Selecione na tabela abaixo as 3 metas de melhoria ma is importantes (X) para a sua empresa: © 

Metas (X) 

Expandir faixa no mercado (aumentar vendas aos clientes já existentes, entrar em novos 
segmentes do mercado, exportar, etc.) 

 

Reduzir custos  

Aumentar a produtividade no processo de software  

Aumentar satisfação dos clientes  

Melhorar estimativas e melhorar habilidade de cumprir os prazos estabelecidos  

Melhorar habilidade em cumprir os custos estabelecidos  

Melhorar habilidade de atender as necessidades reais dos clientes  

Melhorar satisfação dos funcionários  

Reduzir prazo de desenvolvimento de sistemas (time-to-market/cycle time)  

Reduzir retrabalho  

Melhorar a confiabilidade (diminuir número de defeitos)  

Aumentar a variedade/ variações do produto  

Aumentar as funcionalidades do produto  

Melhorar a eficiência: relação entre o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos 
utilizados em determinadas condições. 

 

Melhorar a manutenibilidade: esforço necessário para executar modificações específicas  

Melhorar a usabilidade: facilidade de uso e avaliação das características dos usuários do software  

Melhorar a capacidade de reutilizar código.  

Obter certificação ISO 9000  

▲Obter avaliação formal CMMI nível ____  

▲Obter avaliação formal MPS.BR nível _______  

▲Outro(s):  

 

42. Sua empresa possui alguma certificação ou avaliação formal? ☼  

□ Sim, Certificado IS0 9000 

□ ▲Sim, avaliação oficial CMMI. Em que nível de maturidade?______ 

□ ▲Sim, avaliação oficial MPS-BR. Em que nível de maturidade ?______ 

□ ▲Sim, outras certificações ou avaliações formais. Especifique: __________________________ 

□ Não há certificação ou avaliação formal 
 

43. Marque a coluna correspondente ao nível de conhecim ento e uso para cada norma ou modelo 

apropriado à definição, avaliação ou melhoria dos p rocessos de software da organização. ©  

Normas ou modelos Usa 
sistematicamente  

Em 
andamento 

Pretende 
Usar 

Não 
usa 

Não 
conhece 



223 
 

 

Normas ISO 9000 – Gestão da Qualidade      

Norma NBR ISO/IEC 12207 – Processos de 
Ciclo de Vida de Software 

     

Norma NBR ISO/IEC 15504 – Avaliação de 
Processo de Software (SPICE) 

     

CMMI – Capability Maturity Model Integration      

MPS-BR – Melhoria do Processo de Software 
Brasileiro 

     

ITIL      

COBIT      

OPM3/PMBOK      

▲Outra.Qual? 
____________________________________ 

     

 

44. Porque você não implantou melhoria de processo (sele cione as 3 causas principais)? [P42 – 5] ☼ 

Não requerido 

□ Pelo cliente 

□ Pela empresa 

Falta de suporte da 

□ Alta gerência 

□ Governo 

□ Indústria 

Falta de recursos 

□ Financeiros 

□ Pessoal  

□ Ferramentas 

Muito demorada 

□ Implementação 

□ Avaliação / Certificação 

Norma/modelo 

□ Muito difícil/burocrático 

□ Falta de orientação 

□ Não compatível com processos da empresa 

□ ▲Outro. Qual?__________________________________ 
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45. Qual tipo de assistência você buscou para ajudar na  implantação de normas ou modelos? 

(Selecione todos os itens que se aplicam) [P42 – 1,2, 3,4] ☼ 

□ Assistência de clientes 

□ Suporte de instituição de ensino 

□ Suporte do governo 

□ Consultores – custos subsidiados externamente 

□ Suporte de associações comerciais ou de negócio 

□ Suporte de organizações não-governamentais 

□ Participação em uma rede (ex: SPIN) 

□ Consultores – custos cobertos pela organização 

□ ▲Outro tipo de assistência. Qual? _________________________________ 

□ Não teve auxílio/suporte externo. 
 

46. Quais as principais motivações comerciais para inve stimentos em melhoria de processo (até 3 

opções)? ☼ 

□ Melhoria da imagem da empresa 

□ Melhoria da gestão 

□ Melhoria do produto 

□ Exigências do cliente  

□ Acesso a novos mercados 

□ Marketing direto (obtenção da certificação ou avaliação) 

□ Atendimento a requisitos legais 

 
47. Que problemas/ barreiras que você encontrou na impl antação da melhoria de processo em sua 

empresa? (Selecione todos os itens que se aplicam) [ P42 – 1,2,3,4]☼ 

□ Falta de comprometimento da gerência 

□ Falta de tempo e pessoas para as atividades 

□ Falta de recursos financeiros 

□ Excesso de burocracia/formalismo e papelada 

□ Falta de material (templates, guias, exemplos) para facilitar a melhoria. 

□ Resistência à mudança das pessoas 

□ Falta de conhecimento/treinamento do modelo/norma 

□ Falta de cultura organizacional / processo atual muito imaturo 

□ Falta de liderança interna (pessoas-chave) 

□ Falta de envolvimento e comprometimento das pessoas 

□ Falta de clareza nos objetivos do programa de melhoria 

□ Falta de gerenciamento das atividades 

□ Modelo/norma não adequado à realidade de empresa 
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□ ▲Outro. Qual?__________________________________ 

 
48. Você acredita que os modelos existentes atualmente s e adequam ao processo da sua empresa?  
☻ 

□ Sim, integralmente 

□ Sim, com adaptações 

□ Não atende 

□ Não conheço o suficiente para responder 

 
49. As atividades de melhoria de processo requerem comp rometimento de pessoas-chave da empresa. 

Quanto tempo sua empresa despenderia dessas pessoas  para implantar melhoria de processo? 

[P42 – 5] ☻ 

□ Mais de 50 % do tempo 

□ De 30% a 50% do tempo 

□ De 15% a 30% do tempo 

□ Menos de 15% do tempo 

□ Não envolveria pessoas-chave nestas atividades 
 

50. Qual o nível de comprometimento da equipe com proje tos de melhoria em geral? [P42, 1,2,3,4]  ☻  

□ Toda a equipe é totalmente comprometida 

□ A maioria da equipe é totalmente comprometida 

□ A minoria da equipe é totalmente comprometida 

□ Nenhum comprometimento pela equipe 

 

51. Quantas pessoas na empresa já participaram de algum  processo de melhoria? ☺(N) 

□ Como participantes de processo de melhoria: _________ 

□ Como participantes de equipe de melhoria/avaliação: _________ 

□ Como avaliadores de processo: _________ 
 

52. Qual o montante que a empresa investe, investiu ou estaria disposta a investir anualmente em 

melhoria de processo? ☻ 

□ Nada 

□ 0,1 a 5% do faturamento 

□ 5,1 a 10% do faturamento 

□ 10,1 a 20% do faturamento 

□ 20,1 a 50% do faturamento 

□ Mais de 50% do faturamento 
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□ Não sei 
 

53. Em quanto tempo a empresa teve ou imagina ter retorn o do investimento na melhoria de processo? 

☻ 

□ Até 1 ano 

□ Até 2 anos 

□ Até 5 anos 

□ Mais de 5 anos 

□ Não temos essa medição 
 

54. Numa visão geral, como você avalia o processo de su a empresa depois da melhoria? [P42 – 1,2,3,4] 

☻ 

□ Excelente 

□ Muito bom 

□ Bom 

□ Regular 

□ Ruim 
 

55. O que mais melhorou na organização após a melhoria (escolha as 3 mais significativas)? [P42 – 

1,2,3,4] ☼ 

□ Aumento da qualidade (diminuição de defeitos)  

□ Diminuição da manutenção (menos retrabalho) 

□ Aumento na produtividade (diminuição de custo de desenvolvimento) 

□ Ciclos mais rápidos (agilidade para mercado) 

□ Aumento de valor (mais funcionalidades de produto) 

□ Aumento da satisfação dos clientes (mais contratos) 

□ Facilidade na execução das atividades (treinamento de novos funcionários, agilidade das atividades) 

□ Aumento da satisfação dos funcionários 

□ Melhora no cumprimento dos prazos 

□ ▲Outro. Qual? ____________________________ 

Identificação 

Esse tópico visa identificar a organização e a pessoa responsável pelo preenchimento, com o objetivo 
de mapear a origem das empresas e eventualmente entrar em contato para quaisquer dúvidas. Porém, 
ressaltamos que os dados aqui informados (assim como todos os demais) serão mantidos em sigilo, 
não sendo divulgados individualmente. 
 

Organização 
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56. Nome da Organização: ☺          

57. Cidade: ☺    Estado: ☺   

58. Telefone: ☺ (     )          -         

59. Website: ☺__________________________________       

60. Ano de fundação: ☺    

61. A empresa é associada à(s) seguinte(s) organização( ões): ☼ 

□ ASSESPRO  □ ACATE  

□ SUCESU  □ CETIC  

□ BLUSOFT  □ SOFTVILLE  

□ DEATEC  □ CELTA 

□ INSTITUTO GENE □ JARAGUATEC 

□ GTEC □ SEPIJ 

□ ▲OUTRA...........................:  

 

Responsável (pessoa responsável pelo preenchimento do questionário)  

62. Nome: ☺        

63. E-mail:  ☺       

64. Cargo: ☺       

 


