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Introdução e Objetivo 

Estruturar pesquisa de modelos de MPS, buscando 
identificar indicações da vantagem da melhoria de 
processo e a melhoria e a gestão de processo de PDI 
como uma extensão de MPS. 

Melhoria de Processo de Software (MPS) 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) 

Pesquisa de modelos de PDI como extensão de MPS 
buscando responder: 

a) Estes modelos e suas utilizações indicam a vantagem da extensão de 
MPS para PDI e gestão de PDI?; e 

b) Qual é o panorama de MPS para PDI revelado por estes modelos? 



Fundamentação Teórica 

PDI – Análise de 60 definições de inovação da literatura  
“inovação é o processo multiestágio pelo qual as organizações 
transformam ideias em produtos, serviços ou processos, novos 
ou melhorados, para avançar, competir e se diferenciar com 
sucesso em seu mercado” [Baregheh et al. (2009)] 

MPS – “abordagem sistemática para aumentar, por meio do 
estabelecimento e melhoria contínua dos processos, a eficiência 
e a eficácia de uma organização intensiva em desenvolvimento 
de software para melhorar os produtos de software” [SEI 2010] 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS-q736IjeAhWMDJAKHdNdDagQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftecsidel.com%2Fen%2Fpress%2Fiso-iec-15504-certification-in-tecsidel%2F&psig=AOvVaw1vjG_Bah6SzwafTDj8mXfC&ust=1539705615986233


Fundamentação Teórica 



Metodologia 

a) identificação de modelos de referência para MPS para PDI, e 

b) análise destes modelos e sua utilização para conclusão sobre 
o panorama de MPS para PDI e sobre a vantagem da 
utilização de MPS para PDI. 

Termos/ 
Palavras-
Chave 
para 
pesquisa 

16 modelos identificados 



Modelos - melhoria de processo PDI 

(*) modelos que não estão identificados nos artigos por um nome ou sigla, foi atribuído, nestes casos, um 

nome ou sigla neste artigo. 



Modelos - melhoria de processo PDI 



Modelos - MGPDI 

Marca Registrada no INPI 
Propriedade da SOFTSUL  http://www.softsul.org.br/ 

http://www.softsul.org.br/


Modelos - CERTICS 



Resultados – Panoramas revelados 

•SPICEforResearch:2007(*), 
•CERTICS:2013, 
•MMSSE:2015(*), e  
•MGPDI:2017 



Resultados - Conclusões 

• A quantidade de modelos identificados (16) e o aumento da quantidade de 
modelos nos tempos mais recentes sinalizam a vitalidade desta área e a 
vantagem da utilização de modelos de referência para melhoria de 
processo de PDI; 

• Dois modelos com origem no Brasil (CERTICS e MGPDI), apresentam foco 
direto em inovação e gestão de inovação. Estes modelos tiveram 46 e 3 
utilizações, respectivamente, até fevereiro de 2018. sendo que o MGPDI 
apresenta mais perspectivas de crescimento de sua utilização; 

• Trabalhos futuros podem envolver uma revisão sistemática para orientar 
análises mais profundas dos resultados práticos de MPS para PDI e de como 
PDI tem sido considerado nos modelos de referência de MPS para PDI; 

• A melhoria de processo de PDI pode ser realizada nas organizações de 
tecnologia, pelo caminho da evolução da capacidade e maturidade da 
capacidade dos processos de PDI. 
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