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Abstract.This article presents the plan for a case study of the Quality 

Assurance process implementation, based on MPS.BR. To this end, the open 

tool named Redmine is used inside the scenario of a small software 

development company which seeks to adapt its projects and processes, meeting 

the expected results of MPS.BR’s level F and MoProSoft’s levels 1 and 2.   

Resumo. Este artigo apresenta o plano para um estudo de caso da 

implementação do processo de Garantia da Qualidade, baseado no MPS.BR 

(Melhoria de Processo do Software Brasileiro). Para tal, utiliza-se a 

ferramenta aberta Redmine no cenário de uma empresa de desenvolvimento de 

software, de pequeno porte, que busca adequar seus projetos e processos, 

atendendo aos resultados esperados do nível F do MPS.BR e níveis 1 e 2 do 

MoProSoft (Modelo de Procesos para la Industria del Software). 

1. Introdução 

Com o constante avanço e crescente necessidade do uso de novas tecnologias, empresas 

provedoras de serviços de Tecnologia da Informação buscam maneiras de garantir um 

produto final melhor e, consequentemente, tornarem-se mais competitivas no mercado. 

Uma forma de obter um produto final melhor é garantindo padronização e controle 

sobre os processos de desenvolvimento.  

Considerando-se a grande quantidade de modelos, como MPS.BR, MoProSoft e CMMI 

(Capability Maturity Model Integration), e normas, como ISO/IEC 12207, ISO/IEC 

15504 e ISO 9000, que podem ser adotados para melhorar os processos de 

desenvolvimento, surgem alguns questionamentos. Qual (ou quais) o melhor modelo 

e/ou norma a seguir? Qual (ou quais) atende melhor à sua realidade? Muitas empresas 

encontram dificuldade em selecionar o que melhor se adapta à sua realidade e, também, 

uma vez feita a escolha, em adequar seus processos e projetos. 

A ferramenta Redmine é proposta como uma forma de auxiliar na implementação dos 

modelos escolhidos. Além disso, a ferramenta pretende ser utilizada como forma de 

centralizar dados de processos e projetos, de forma a facilitar auditorias requeridas pelo 

processo de Garantia da Qualidade. 



  

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte 

Esta sessão apresenta uma fundamentação teórica sobre o MPS.BR, com foco no 

processo de Garantia da Qualidade, MoProSoft e a ferramenta aberta Redmine utilizada 

para centralizar e auxiliar a implementação e controle de processos e projetos. 

2.1. MPS.BR 

Até 2003, as empresas tinham o CMMI como principal forma de estabelecer e melhorar 

suas práticas de desenvolvimento. Porém, dados da Secretaria de Política da Informática 

do Ministério da Ciência e Tecnologia apontavam que, em 2003, somente 30 empresas 

brasileiras possuíam avaliação CMMI. Sendo 24 no nível 2, 5 no nível 3, 1 no nível 4 e 

nenhuma no nível 5.  

Sendo assim, ficou clara a necessidade de um programa para melhorar os processos de 

software no Brasil. 

Neste contexto, ainda em dezembro de 2003, o MPS.BR foi desenvolvido, coordenado 

pela SOFTEX (Associação para Promoção de Excelência do Software Brasileiro) [1]. O 

programa surgiu como uma alternativa acessível, principalmente às pequenas e médias 

empresas, por apresentar menor custo e implementação mais gradual, mas ainda 

mantendo compatibilidade com o modelo CMMI e complementando-o. 

O programa proposto apresenta um modelo adaptável à realidade das empresas, por 

permitir liberdade quanto à sua implementação. É separado por níveis (compatíveis com 

o do CMMI) que aferem a capacidade e nível de maturidade para desenvolvimento da 

empresa.  

Além disso, o MPS.BR está em conformidade com as normas ISO/IEC 12207, norma de 

processos, e ISO/IEC 15504, que apresenta um framework para avaliação e melhoria de 

processos. Também, apresenta grande potencial de replicabilidade no Brasil e de 

exportação de serviços com alto valor agregado. 

Tabela 1. Equivalência dos níveis de maturidade entre o CMMI e MPS.BR 

 

2.1.1. Garantia da Qualidade (GQA) 

No nível F, do MPS.BR, há o processo de GQA. 



  

“O propósito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os produtos de trabalho 

e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, procedimentos e 

padrões estabelecidos.” [3] 

Através da implementação do processo de GQA, espera-se obter os seguintes resultados 

esperados: 

GQA 1.  A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos 

aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos 

predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto; 

GQA 2.  A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e 

procedimentos é avaliada objetivamente; 

GQA 3.  Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e 

comunicados; 

GQA 4.  Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas 

até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalamento das ações corretivas 

para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução. 

2.2. MoProSoft 

O propósito do MoProSoft (Modelo de Procesos para la Industria de Software)  é 

fomentar a  padronização da operação da indústria de software no México por meio da 

incorporação das melhores práticas em gestão e engenharia de software com o objetivo 

de elevar a capacidade das organizações em oferecer serviços com qualidade e alcançar 

níveis internacionais de competitividade [5]. 

Foi baseado na ISO 9000:2000, nos níveis 2 e 3 do CMM v1.1 (a versão anterior do 

CMMI), na ISO/IEC 15504 e também contém elementos e melhores práticas de outros 

modelos de referência como o PMBOK e o SWEBOK. 

O modelo apresenta 3 categorias de processos:  

Alta direção: Gestão de Negócio; 

Gerência: Gestão de Processos, Gestão de Projetos e Gestão de Recursos (com 

subprocessos: Recursos Humanos e Ambiente de Trabalho, Bens, Serviços e 

Infraestrutura e Conhecimento da Organização); 

Operação: Administração de Projetos Específicos e Desenvolvimento e Manutenção de 

Software 

2.2.1. Equivalência MPS.BR e MoProSoft 

O interesse das empresas brasileiras, em relação ao modelo, tem surgido pela 

equivalência do modelo com o MPS.BR. Por conta da Fase de Expansão do programa, 

que busca aumentar o uso do modelo na América Latina e Caribe (LAC), foram 

realizadas reuniões entre equipes técnicas do Brasil e do México, sob coordenação da 

SOFTEX, com o objetivo de definir o mapeamento  e o sistema de equivalência entre 

ambos os modelos [4]. 

 

 



  

2.3. Redmine 

Aplicação web flexível para gerenciamento de projetos. Sendo assim, permite cadastrar 

recursos humanos, cadastrar tarefas associadas as pessoas, gerar cronogramas e 

diagramas temporais de acompanhamento de execução (Gantt) e também disponibiliza 

recursos colaborativos como wiki, fóruns, repositório de versões de código, 

armazenamento de arquivos e documentos [6]. 

Ferramenta de código aberto que utiliza framework Ruby on Rails, apresentanado 

facilidade de extensão e configurações personalizadas.  

3. Objetivos 

O trabalho a ser realizado tem como objetivo principal apresentar um caso de uso da 

ferramenta Redmine como auxílio para implementação e manutenção do processo de 

Garantia da Qualidade do MPS.BR, considerando-se o cenário de uma empresa de 

desenvolvimento de software, de pequeno porte, já avaliada em nível G do MPS.BR. 

4. Métodos e Técnicas 

Os modelos a serem estudados e/ou implementados mantém seu foco nos processos de 

desenvolvimento, uma vez que problemas no processo provavelmente resultarão em 

problemas no produto. Desta forma, é necessário buscar maneiras de garantir a 

qualidade dos processos, a fim de se obter qualidade do produto, mantendo-se fiel às 

necessidades do negócio. 

Sendo assim, o trabalho apresentará grande foco no processo de Garantia da Qualidade 

do MPS.BR, documentando a utilização da ferramenta Redmine como suporte para a 

implementação e manutenção do mesmo. 

Por ser uma aplicação web flexível e de código aberto, o Redmine permite a 

implementação de adaptações através de configurações, implementação de formulários 

eletrônicos e de plug-ins específicos para a obtenção dos resultados esperados nos 

processos do MPS.Br, que se integram no ambiente juntamente com os demais plug-ins 

nativos da própria plataforma. 

O trabalho apresentará adaptações realizadas no Redmine para permitir que o mesmo 

mantenha registros e garanta o controle de projetos e processos da empresa. Assim, 

espera-se atender e evidenciar os processos requeridos pelo nível F do MPS.BR e níveis 

1 e 2 do MoProSoft, utilizado de forma complementar ao MPS.BR, proporcionando 

maior foco na estratégia da empresa. 

Constantemente busca-se obter referências em empresas que já foram avaliadas no 

MPS.BR, verificando a forma como a implementação em si foi realizada e, também, 

analisando fatores de sucesso e pontos de aprendizagem obtidos ao longo do 

processo[7]. 

5. Cronograma e Execução 

Atividades: 

1. Estudo de modelos e normas de qualidade (CMMI, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504, 

ISSO 9000, MoProSoft e MPS.BR); 



  

2. Estudo da ferramenta Redmine e realização de adaptações; 

3. Implementação do processo de Garantia da Qualidade do MPS.BR; 

4. Avaliação do processo implementado; 

5. Conclusões e próximos passos; 

6. Redação do TCC. 

Tabela 2. Cronograma de Execução 

 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Atividade 1           

Atividade 2           

Atividade 3           

Atividade 4           

Atividade 5           

Atividade 6           

6. Contribuições e/ou Resultados Esperados 

Com a conclusão deste trabalho, espera-se que o conhecimento acerca da garantia da 

qualidade dos processos de desenvolvimento de software possa ser ampliado.  

Pretende-se também servir como uma base de conhecimento para auxiliar no 

aprendizado dos futuros pesquisadores da área e, também, de empresas que intencionam 

melhorar e controlar seus processos de desenvolvimento. 

7. Espaço para assinaturas 
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