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Este artigo apresenta a pesquisa realizada na implantação de um processo de qualidade em um laboratório de 
pesquisa através da integração dos processos de design e de engenharia de software. Após a aplicação do 
processo durante o desenvolvimento de três projetos foi conduzida uma análise junto aos integrantes do grupo de 
pesquisa para obtenção de informações qualitativas sobre os resultados obtidos. 
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This paper presents the research performed for implantation of a quality assurance process in the context of a 
research lab by the integration of the design process with software engineering. Once the proposed process was 
applied to three projects under development an analysis was conducted with the team members in order to 
obtain qualitative feedback about its results. 
 
 
 
1– Introdução 
Processo não é, nem deveria ser, a adoção cega de práticas que representam o que a indústria dita como correto, 
fato que pode ser encarado como uma antítese à filosofia das melhorias processuais. Processo consiste em 
especializar uma metodologia de trabalho e formalizá-la para que outros possam adotá-la. 
Melhoramentos de processo estão embasados pelo profundo conhecimento das áreas de atuação, focando nas 
atividades dominadas por determinada instituição (ou que deseja dominar), definindo ferramentas para que 
outros possam executá-las de maneira similar, atentando sempre para a melhoria contínua ao longo do tempo 
(Persse, 2006). Existem alguns mitos que criam resistência por parte das corporações em adotar processos 
formais. Persse (2006) comenta alguns deles: 
 
1º Mito – Tudo funciona como deveria: Processos podem ser vistos como uma ferramenta para refletir como a 
companhia opera, o que pode levar a gerência a negar a necessidade de um processo por temer questionamentos 
em relação a sua posição e visão futura do mercado. 
 
2º Mito – As atividades da instituição não se encaixam em um processo: Esta afirmação revela essencialmente a 
própria necessidade de um processo, pois a gerência de uma organização precisa ter o entendimento holístico de 
seu empreendimento para poder extrair melhores resultados. 
 
3º Mito – Processos são custosos: Processos devem ser adequados às necessidades da organização, podendo 
instanciá-los de maneira pontual ou mais abrangente para ambientes diferenciados, para não diminuir o ritmo de 
produção ou confundir seus membros. 
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