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Abstract. The quality of software is a knowledge area of software engineering
that aims to ensure a quality product by defining and standardizing processes.
Therefore, sector entities established processes for quality assurance. The mo-
dels introduced by international organizations are still inaccessible to small and
medium enterprises in emerging economies. So they created their own models
inspired by the international ones. In the present work, processes of MoProSoft
mexican model will be studied, creating a relationship with Brazilian model
MPS-BR and identify opportunities and barriers to the implementation of both
in the company.

Resumo. A qualidade de software é uma área de conhecimento da engenharia
de software que visa garantir um produto de qualidade por meio da definição
e padronização de processos. Sendo assim, entidades do setor estabeleceram
processos para a garantia da qualidade. Os modelos instituı́dos por entida-
des internacionais ainda são inacessı́veis para as pequenas e médias empresas
de paı́ses emergentes, por isso, estes criaram modelos próprios inspirados nos
internacionais. No presente trabalho, serão estudados os processos dos mo-
delo mexicano MoProSoft, criando uma relação deste com o modelo brasileiro
MPS-BR, além de identificar oportunidades e obstáculos para a implantação de
ambos na empresa.

1. Introdução
Conforme o crescimento do mercado de software criaram-se meios eficientes para

garantir a qualidade dos produtos. Nesse contexto, surgiram os modelos de qualidade
em processos de software. De forma geral, as empresas elegem um modelo guia para
a definição de seu conjunto de processos, seja em busca de certificações, seja para o
estabelecimento de uma nova cultura organizacional, ou para melhoria de seus processos
de trabalho.

Segundo o filósofo Nietzsche, no século passado: ”Com o aumento da competição,
a qualidade se torna mera propaganda. Vence aquele que melhor engana”. Hoje, no en-
tanto, a qualidade não consiste apenas em uma ferramenta de marketing, visto que os
maiores custos envolvidos com software estão relacionados com manutenção e rotativi-
dade de recursos humanos.

A qualidade passou a ser uma ferramenta de minimização de problemas com o
processo evolutivo do software, adaptando-se à realidade do mercado altamente competi-
tivo, não só nos produtos mas na capacidade de desenvolver e manter estes no mercado.



Entram em cena questões relativas à demanda de projetos, qualidade de entrega,
prazos, custos, etc. Tendo em vista tais questões, recursos escassos e alta demanda, se
enquadram modelos para o controle de qualidade, dentre eles a avaliação MPS.BR, dire-
cionada a pequenas e micro empresas brasileiras, bem como, recente no cenário brasileiro,
a certificação mexicana MoProSoft.

O setor de tecnologia da informação em paı́ses emergentes conta a maior parte
de suas empresas com porte pequeno e médio. As certificações internacionais mais acei-
tas pelo mercado fogem da realidade dessas empresas. Desta forma, pensando em sua
autonomia tecnológica, esses paı́ses criaram seus próprios modelos de qualidade, inspira-
dos nas certificações internacionais, para atingir sua autonomia tecnológica. Na busca por
produtos de qualidade tem mais chances de se destacarem aqueles que produzem software
de forma organizada e seguindo uma metodologia já comprovada eficaz.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Os produtos de software sofreram mudanças, estão a cada dia mais complexos e

maiores. Além disso, ganharam ainda mais importância nas organizações e alguns são
considerados vitais para a sobrevivência de empresas em diferentes ramos. Porém, o
número de problemas enfrentados durante o desenvolvimento desses produtos acompanha
esse crescimento.

Segundo a norma ISO 9000:2000 a qualidade é o grau em que um conjunto de
caracterı́sticas inerentes a um produto, processo ou sistema cumpre os requisitos inicial-
mente estipulados para estes [3]. Para Pressman também, qualidade de software é a con-
formidade a requisitos funcionais e de desempenho que foram explicitamente declarados,
a padrões de desenvolvimento claramente documentados, e a caracterı́sticas implı́citas
que são esperadas de todo software desenvolvido por profissionais [5].

Um processo de software pode ser definido como um conjunto coerente de polı́ticas,
estruturas organizacionais, tecnologias, procedimentos e artefatos necessários para con-
ceber, desenvolver, implantar e manter um produto de software [4]. Porém, mesmo com
um material muito farto a disposição, que indica as melhores práticas para o alcance da
excelência, os processos de software devem ser definidos caso a caso, considerando as
peculiaridades de cada projeto, de cada equipe, de cada empresa.

O ideal dessas normas e modelos é padronizar os processos, descrevendo as ativi-
dades que devem ser realizadas para todos os projetos da empresa, bem como seus ativos,
artefatos, ferramentas, entre outros elementos. Essa padronização permite aos gestores,
responsáveis pelos projetos, definir planos que estejam de acordo com os padrões de qua-
lidade e com os procedimentos da organização.

O MPS.BR é um programa para Melhoria de Processo do Software Brasileiro,
está em desenvolvimento desde dezembro de 2003 e é coordenado pela Associação para
Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), contando com apoio do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia (MCT), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)[2]. Esse modelo foi elaborado
inspirado em modelos internacionais e é voltado para pequenas e médias empresas brasi-
leiras.

Já o MoProSoft, consiste também em um modelo baseado em processos e in-



corpora aspectos de negócios e boas práticas da engenharia de software ajustado para
pequenas e médias empresas. E desde 2004 vem sendo implantado em empresas latino-
americanas [6].

Esse modelo mexicano propõe uma estrutura de três nı́veis, os quais correspondem
às categorias básicas organizacionais: Alta Direção, Gestão e Operação [1]. A figura 1, a
seguir, mostra essas categorias e a distribuição dos processos entre elas.

Figura 1. Categorias e processos de software. Fonte: Adaptado do Guia de
Implementação do MoProSoft.

A Gestão do Negócio procura estabelecer a razão da empresa e seus objetivos
estratégicos. E com base nessas informações definidas, instituir processos padrões dentro
da organização, com base nos processos que forem considerados essenciais a partir da
análise do plano estratégico da empresa (Gestão de Processos) [1].

Junto com a Gestão de Projetos vem a garantia de que os projetos executados
pela organização estarão alinhados à seus objetivos estratégicos e organizacionais. E para
todas as atividades da organização, deve ocorrer um planejamento dos recursos humanos,
infraestrutura e conhecimento requeridos (Gestão de Recursos) [1].

Na categoria de operações vem os processos de Gestão de Projetos Especı́ficos e
Desenvolvimento e Manutenção, que consistem na realização de atividades como análise,
projeto, construção, integração e testes de produtos de software novos ou modificados,
cumprindo os requisitos especificados [1].

A adoção desse modelo mexicano vem sendo incentivada por um projeto da RE-
LAIS (Rede Latino-Americana das Indústrias de Software) visando implantar o modelo
brasileiro em algumas empresas mexicanas e vice-versa. O MoProSoft é bem dissemi-
nado no México, Colômbia e Peru e essa troca de modelos de qualidade possibilita que as
empresas expandam seus negócios na América.



3. Objetivos
O objetivo principal deste trabalho consiste em implantar os processos do modelo

de qualidade MoProSoft, junto com o alinhamento da área operacional aos objetivos es-
tratégicos e organizacionais, a fim de alcançar softwares de qualidade. Seguem abaixo os
objetivos especı́ficos:

• Relacionar os processos do MPS-BR nı́vel E aos processos sugeridos pelo Mo-
ProSoft.

• Definir processos que gerenciam de forma eficiente os recursos dentro de uma
organização com base nos requisitos do modelo mexicano.

• Identificar e analisar os resultados trazidos para a empresa quando implementa-
dos de forma conjunta, bem como filtrar e descrever as melhores práticas entre
MoProSoft e MPS-BR.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica baseada principalmente em

guias dos modelos de qualidade e livros da área de engenharia de software. Bem como,
durante todo o processo de elaboração do presente trabalho, serão assistidos workshops,
cursos e consultorias de processos dos modelos de qualidade.

Finalizada a fase de capacitação, seus resultados serão apurados para que sejam
registrados os pontos principais a respeito do tema. Serão estabelecidas relações en-
tre os modelos, brasileiro e mexicano, através da comparação de seus processos e sua
colaboração para os resultados dentro da organização.

Com base nessas informações, o status atual dos processos da empresa serão anali-
sados e então serão levantadas as divergências entre o proposto pelo modelo e o executado
na organização.

Durante, e após, todo o suporte recebido para a estruturação dos processos tanto
do modelo brasileiro, quanto do mexicano, com base nos Guias disponibilizados pela Sof-
tex, a implementação dos processos correspondentes ao nı́vel E do MPS-BR será acom-
panhada.

E com base no Guia de Implementação disponibilizado pela Comunidad MoPro-
Soft do México,serão definidos e implantados os processos de gestão de negócios, gestão
de processos, gestãos de projetos, gestão de recursos e desenvolvimento e manutenção
de software na empresa. Para que se alcance um bom resultado, após a implantação de
cada um dos processos, os resultados serão observados e refinados para que os pontos
relevantes sejam registrados junto ao resultado da pesquisa.

5. Cronograma de Execução
O cronograma cumprirá as seguintes tarefas, nesta sequencia:

Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Capacitação;
3. Apuração das informações pesquisadas;
4. Análise do status dos processos atuais da empresa;



5. Acompanhamento da definição e implantação dos processos em uma empresa;
6. Relatório dos resultados observados relacionados aos dados anteriormente pesqui-

sados.

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X X X X X X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X X X X
Atividade 6 X X

6. Contribuições e/ou Resultados Esperados
Os conceitos apresentados determinam que se faz necessário para a implantação

de modelos de melhoria de processos a forte preocupação com a Estratégia Organiza-
cional. A aproximação do gestor do negócio com a produção permite que ele primeiro
mapeie seus objetivos estratégicos e organizacionais para que, com base neles, preocupe-
se com os processos operacionais.

Pretende-se, ao final do presente trabalho, ter definido, documentado e instituı́do
processos de gestão de processos, de portifólio, de projetos, de recursos humanos e ma-
teriais, entre outros, alinhados aos objetivos da empresa, que gerenciem os recursos e
projetos da organização de forma simples e satisfatória.

Esse estudo visa um melhoramento de forma geral a maturidade da empresa com
relação à gestão do negócio e definição de processos, não se tratando apenas de aumentar
seu capital, mas também da formação de todos os colaboradores ligados aos processos.

Ao final do estudo, um artigo com os resultados obtidos será elaborado e subme-
tido para eventos da área de Qualidade de Software, a fim de contribuir para o conheci-
mento do modelo MoProSoft, assunto ainda pouco difundido no Brasil.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de Abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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