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1. RESUMO 

A necessidade de produzir softwares de qualidade, somado com a  exigência 

de aplicações confiáveis que atendam as expectativas de um bom produto e o 

gerenciamento eficaz de equipes de desenvolvimento, cada dia se torna mais 

comum e necessário. Empresas desenvolvedoras de softwares estão intensificando  

o uso de modelos de maturidade, que são responsáveis por definir os processos de 

desenvolvimento, com propósito de gerar produtividade, competitividade, 

organização e maturidade, com custos e prazos menores. O objetivo deste trabalho, 

além de exploração ao modelo MPS.BR (Melhoria de Processo do Software 

Brasileiro), e conhecimento dos modelos internacionais, tais como CMMI e ISO 

12207, é o desenvolvimento de um estudo empírico com empresas da região de 

Ribeirão Preto – SP associadas à PISO (Polo Industrial de Software), afim de 

levantar as principais dificuldades enfrentadas no momento de reestruturação para 

atender os requisitos exigidos pelo modelo, e também os principais benefícios 

conquistados após a conclusão do processo de certificação.  

2. INTRODUÇÃO 

 “Atualmente, mais do que nunca, as empresas desejam entregar melhores 

produtos e serviços, mais rapidamente e com melhor preço. ” (SEI, 2006, p. 3).  As 

empresas desenvolvedoras estão mudando suas culturas organizacionais para 

garantir competitividade em sua área de atuação.  Através de empresas certificadas 

obtêm-se as dificuldades e benefícios em comum. As informações geradas por este 

estudo serão de grande valia para empresas que desejam obter a certificação, 

servindo como possibilidade de previamente se prepararem diante as dificuldades 

persistentes, e deixando claro o que contribui para seu crescimento e os benefícios 

que a certificação pode trazer, baseando-se nos cenários reais das empresas que já 

alcançaram as metas propostas para a obtenção de algum nível do MPS.BR. 

3. OBJETIVOS  

 Com o presente estudo, pretende-se evidenciar em empresas de tecnologia 

da informação, que atualmente já possuem a certificação MPS.BR, quais foram as 

dificuldades mais desafiadoras no processo de reestruturação organizacional. Os 

objetivos são: entender conceitos abrangentes à qualidade de software, e como é o 



 
 

seu método de aplicação; apresentar brevemente os modelos de melhoria em 

processos de softwares que são destaques no mercado, como CMMI, ISO 12207, 

além de uma profunda análise do modelo MPS.BR; analisar o mercado brasileiro de 

tecnologia de informação, com o propósito de apresentar as necessidades 

essenciais para a competitividade e destaque; detalhar as formas e tipos de 

pesquisa existentes atualmente, para o completo entendimento do meio de pesquisa 

utilizado para o desenvolvimento deste trabalho e calcular os dados brutos coletados 

por meio da pesquisa realizada, com a finalidade de obter a conclusão sobre o tema 

proposto. Esta pesquisa busca responder as seguintes perguntas:  

 Quais as principais dificuldades enfrentadas por empresas de tecnologia da informação, no 
momento de reestruturação para atender os requisitos exigidos pela certificação MPS.BR? 

 Quais os principais benefícios conquistados após a conclusão do processo de certificação do 
modelo MPS.BR? 

4. METODOLOGIA 

 O desenvolvimento do referencial teórico deste trabalho baseia-se em 

pesquisas, revisão de literatura, referências bibliográficas, artigos e documentos 

técnicos. Neste estudo, temos como amostra, empresas localizadas na região de 

Ribeirão Preto – SP, associadas à PISO. A solicitação para obtenção dos dados e 

informações essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa é através da 

elaboração de uma carta direcionada aos representantes de qualidade de software 

de cada empresa, solicitando a participação e colaboração com este estudo. Após a 

definição e confirmação das empresas participantes desta pesquisa, é desenvolvido 

um questionário on-line baseado na escala de Likert. Utilizamos Survey e é aplicado 

o coeficiente Alfa de Chronbach. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A qualidade de software é espelhada em um bom projeto de software. Um 

projeto estruturado se resume na geração de um melhor produto. Segundo 

Pressman (2006, p. 4) “O software é desenvolvido ou passa por um processo de 

engenharia; não é fabricado no sentido clássico.  “Todavia, a implicação é clara – o 

software não se desgasta. Mas se deteriora! (PRESSMAN, 2006, p.4). Devido à 

necessidade de entregar softwares cada vez com mais qualidade, para garantir 

competitividade no mercado, surgiram modelos de maturidade, que são 



 
 

responsáveis por organizar e alinhar os processos de desenvolvimento de software, 

e garantir qualidade nas soluções desenvolvidas. No modelo CMMI-DEV, utilizam-se 

níveis para descrever um caminho evolutivo recomendado para uma organização 

que deseja melhorar os processos utilizados para desenvolver e manter seus 

produtos e serviços. (SEI, 2006, p.31). No total são cinco níveis de maturidade, 

organizados da seguinte forma: 

Figura 1 – Níveis de Maturidade CMMI-DEV 

 

Fonte: SEI, 2006, apud RODRIGUES, 2009. 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

           Almeja-se o maior número de empresas certificadas pelo MPS.BR para 

contribuir com esse projeto de pesquisa e atingir todos os objetivos expostos. 

Através das empresas contribuintes, espera-se obter respostas satisfatórias que irão 

possibilitar gerar informações de grande valia para empresas que desejam ser 

certificadas pelo modelo brasileiro. 
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