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Perfil da Empresa
• Desde 1995 a Empresa A, dedica-se a satisfazer com
eficiência e qualidade todas as necessidades de seus
clientes, desenvolvendo toda uma gama de produtos
e equipamentos com soluções integradas, gerando
um novo conceito em logística;
• Dedicando-se à soluções inteligentes em logística e
movimentação de cargas garantindo como resultado,
alta eficiência e qualidade em seus produtos.

Objetivo do Projeto
• A Empresa ‘A’ resolveu inovar e com isso decidiu
implementar um modelo de maturidade, sendo
escolhido o MPS.BR que é um movimento de
melhoria do software brasileiro e um modelo de
qualidade de processos voltados para a realidade
brasileira;
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Objetivo do Projeto
Manter a qualidade no quesito desenvolvimento de
softwares;
Inovação nos processos já existentes;
Qualificação dos colaboradores para um melhor
desempenho;
Garantia de um produto com qualidade e entregue no
prazo;
Proporcionar a toda equipe benefícios motivacionais.

Benefícios da
implantação MPS.BR
• Maior competitividade em relação a empresas do
mesmo segmento;
• Diminuir os custos dos projetos;
• Diminuição dos esforços dedicados na vida útil de
cada projeto;
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Benefícios da
implantação MPS.BR
• Preocupar-se com a qualidade do processo para
então conseguir uma maior produtividade;
• Melhor distribuição das atividades;
• Melhor alocação dos recursos.

Estudos Relacionados
• Uma lista abrangente e bem fundamentada e que pode
ser aplicável para implementações de TI em geral,
segundo Cater-Steel e Pollard (2008), foi desenvolvida na
pesquisa de Somers e Nelson (2001).
• Muitos dos FCS encontrados pelos autores são
coincidentes com fatores levantados em outras pesquisas
como de Hochstein, Tamm e Brenner (2005), Tan et al.
(2007), Montoni e Rocha (2011) e Santos et al. (2011),
conforme apresenta tabela a seguir
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Estudos Relacionados
Fatores Críticos de Sucesso

Suporte da alta gerência
Treinamento/desenvolvimento pessoal
Equipes virtuais de projetos
Seleção criteriosa de software
Uso de consultores
Comunicação e colaboração interdepartamental
Pequenos ganhos

Caeter-Steel e
Pollard (2008)
X
X
X
X
X
X

Somers e Nelson
(2001)

Hochstein, Tamm e
Brenner (2005)

Tan et al.
(2007)

Montoni e Rocha
(2011)

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

Melhoria contínua

X

X

Campanhas de Marketing
Parceria com fornecedores

X

X
X

X

Uso de comitê diretivo

X

X

X

X

X
X

Plano de benefícios para realizações
Sucesso nas mudanças
Planejar e reforçar os objetivos do projeto
Disponibilização de recursos
Prioridade em processos
Cultura amigável dos modelos
Métricas focadas no cliente

Santos et al.
(2011)

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

Pesquisa de Campo
Questionário de Pesquisa
As atividades desenvolvidas para a implantação foram fáceis ou difíceis? Por quê?
Em relação ao programa de MPS, como você vê o programa de melhoria?
Quais os fatores que mais influenciaram positivamente na implantação do programa MPS?
Quais os fatores que mais influenciaram negativamente na implantação do programa MPS?
No seu ponto de vista o que poderia ter sido diferente na implantação do MPS.BR na organização?
Quais os motivos os quais dificultaram a continuidade do programa de melhoria?
No seu ponto de vista todos os envolvidos no programa de melhoria tinham o entendimento necessário das
atividades a serem feitas?
Quais as dificuldades encontradas durante a implantação do programa de melhoria?
O que você acredita que poderia ter sido diferente no programa de melhoria para incentivar a todos os
colaboradores?
O fato de a implantação estar ocorrendo somente em um setor da empresa possui fatores negativos?

5

11/12/2015

Pesquisa de Campo
 Os colaboradores não consideraram difíceis as atividades desenvolvidas
na implementação por se tratarem de atividades conhecidas;
 Atividades foram consideradas trabalhosas;
 O fator que mais influenciou negativamente na implantação do
programa MPS.BR foi a falta de definição de papéis;
 O fator que mais influenciou positivamente foi ter o apoio da alta
gerência;
 Outro fator que também influenciou positivamente foi a equipe ter o
conhecimento do que realmente precisava ser melhorado no processo
existente, além da padronização de processos e documentos utilizados;

Pesquisa de Campo
 Uma das grandes dificuldades encontrada em todo o processo de
implementação foram os diferentes níveis de interesse e
comprometimento da equipe como um todo;
 Equipe reduzida e sobrecarga de tarefas;
 Implementação ocorreu somente em um setor da empresa;
 Tarefas realizadas paralelamente com o desenvolvimento de
outros projetos;
 O maior objetivo da padronização foi aperfeiçoar o planejamento,
execução e o acompanhamento de todas as atividades realizadas
no setor de TI;

6

11/12/2015

Resultados e Discussões
• A implantação do MPS.BR na empresa foi tratada
como um novo projeto para o setor de TI;
• A Empresa ‘A’ contratou o serviço de uma
consultoria externa que prestou auxílio em todo o
processo de desenvolvimento do projeto de
melhoria;
• Mesmo com o apoio da consultoria externa os
colaboradores responsáveis pelo projeto ainda
tiveram dificuldades na definição de tarefas;

Resultados e Discussões
• A alta gerência apoiou financeiramente o setor de
desenvolvimento de software no projeto de
melhoria;
• O gerente do setor deu seu apoio com incentivos
motivacionais;
• O gerente fez o acompanhamento de todas as
atividades;
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Resultados e Discussões
• Auxilio da metodologia RUP;
• Principal motivo da escolha da metodologia é que
todas as fases existem as iterações e cada iteração
possui seus documentos e atividades;
• Dificuldades na implantação do projeto de melhoria
foi a quantidade de evidências necessárias para a
avaliação do nível almejado;

Resultados e Discussões
• Os colaboradores tiveram dificuldades em elaborar a
documentação por fatores como o de não ter a
experiência em documentação;
• Grande desafio da equipe envolvida no projeto foi
repassar todos os processos já existentes, e verificar
o que deveria ser adaptado ao MPS.BR ou que
deveria ser criado;
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Resultados e Discussões
• Dificuldade encontrada foi em relação a resistência
às mudanças e padronizações de atividades;
• Resistência a padronização de processos;
• Resistência a mudança organizacional;

Resultados e Discussões
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fatores Críticos de Maior Relevância
Suporte da alta gerência
Treinamento /desenvolvimento pessoal
Equipes virtuais de projeto
Seleção criteriosa de software
Uso de consultores
Comunicação e colaboração interdepartamental
Pequenos ganhos
Melhoria contínua
Campanhas de Marketing
Parceria com fornecedores
Uso de comitê diretivo
Plano de benefícios para realizações
Sucesso nas mudanças
Planejar e reforçar os objetivos do projeto
Disponibilização de recursos
Prioridade em processos
Cultura amigável dos modelos
Métricas focadas no cliente

Empresa A
X
X
X
X
X
X

X
X
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Resultados e Discussões
• Novos fatores identificados
implementação;
ID
1
2
3
4
5
6

no

decorrer

FCS
Resistência a mudanças de colaboradores
Definição de papéis
Comprometimento da equipe
Implantação realizada em apenas um setor da
empresa
Empresa não ser uma fábrica de softwares
Padronização de Processos

Empresa A
X
X
X

da

X
X
X

Conclusões
• Todos os novos FCS identificados foram considerados
muito importantes para o entendimento do que é
preciso melhorar e quais as adequações precisam ser
feitas no processo de melhoria de software.
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Conclusões
• A Empresa A não passou pela avaliação e por isso o
projeto não foi concluído, mas ainda é utilizado parte
do que foi proposto na implementação, e com isso é
possível notar a vantagem de passar por um
processo de melhoria contínua, visando a facilidade
de gerenciamento centralizado do projeto, sinergia
do trabalho em grupo e compartilhamento de
experiências.
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