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Assim como um curso universitário ou o domínio do idioma inglês virou requisito básico para 
qualquer aspirante a bom profissional, a avaliação de maturidade de processos CMMI tornou-se 
fundamental para as empresas que desenvolvam projetos e produtos dependentes de tecnologia 
interessadas em conquistar novos mercados. A prerrogativa é duplamente válida no caso das 
empresas que buscam romper fronteiras rumo ao mercado internacional.  
 
As empresas nacionais estão bem atrás das internacionais no que diz respeito ao nível de 
maturidade de seus processos, segundo Marcos Nascimento, professor do curso de pós-graduação 
da Faculdade IBTA. "A alta carga tributária e a falta de políticas e investimentos do governo no 
setor inibem gastos para o alcance dessa maturidade", critica Nascimento. 
 
Mesmo assim, é um diferencial cada vez maior para as organizações interessadas em fazer 
negócio com multinacionais ou fora do País. "O CMMI auxilia os mercados menos desenvolvidos a 
exportarem para os mais avançados", diz Nascimento.  
 
Além disso, em licitações do governo, o fato de possuir a qualificação também conta pontos. "O 
CMMI é uma comprovação da qualidade do serviço do fornecedor", diz Ana Maria Lopes Correa, 
gerente do software engineering and process center da CPM, que atualmente corre atrás do nível 
máximo da qualificação, o CMMI nível 5. 
 
As companhias no Brasil sentem a importância de ter o CMMI para os seus negócios e começam, 
aos poucos, a implementar políticas e metodologias para alcançar a qualificação. Atualmente, 47 
organizações detêm a o laudo de CMMI no Brasil (veja gráfico ao lado). Dessas, 36 possuem 
CMMI nível 2, oito alcançaram o nível 3 e somente três estão qualificadas como CMMI nível 5. 
 
O modelo para avaliação da maturidade dos processos de software é estabelecido pelo Software 
Engineering Institute (SEI), da Carnegie Mellon University (www.sei.cmu.edu/cmm/cmm.html).  
 
Carlos Alberto Caram, diretor-executivo da ISD Brasil, uma das empresas habilitadas pelo SEI 
para conduzir avaliações de processos, esclarece que o CMMI não é técnica, não é metodologia e 
não é um processo apenas. "O CMMI é um guia de melhores práticas, criado para ser utilizado 
como base para a melhoria da qualidade das empresas na área de tecnologia", diz Caram. 
 
O diretor, que também é um dos poucos brasileiros credenciados pelo SEI como avaliador, explica 
que é impossível a uma empresa melhorar todos os seus processos simultaneamente. "Ela precisa 
estabelecer prioridades, mesmo por conta da falta de recursos humanos e financeiros", 
exemplifica. Daí a divisão do processo de qualificação em cinco níveis de maturidade.  
 
Caram resume os níveis da seguinte maneira: o primeiro apenas indica que a empresa possui o 
processo de busca pela maturidade. O nível 2 foca nas atividades básicas de gestão, enquanto o 
terceiro estágio comprova a existência de um padrão corporativo para o desenvolvimento de 
processos. No quarto nível, a organização consegue medir quantitativamente a capacidade desses 
processos. E no nível máximo, além de dominar todos as atividades exigidas anteriormente, a 
empresa consegue, por meio de ações tecnológicas, melhorar a capacidade de seus processos, 
identificados e mensurados nos níveis anteriores. 
 
Longa estrada 
A CPM trabalha em busca do CMMI nível 5 há quase dois anos. Em junho de 2003, a 
desenvolvedora de software implementou um programa de melhoria da qualidade e produtividade 
de software. "É um programa de longo prazo, previsto para durar quatro anos", diz Ana Maria, da 
CPM. 
 



"Criamos um projeto pelo qual iremos, aos poucos, institucionalizando as práticas sugeridas pelo 
SEI dentro da organização", explica a gerente. A primeira etapa do processo foi concluída 14 
meses após seu início, quando a CPM alcançou o SW-CMM (atual CMMI) nível 2.  
 
Depois, em setembro de 2004, a companhia iniciou o processo de preparação para o CMMI no 
centro de desenvolvimentos de aplicações de web e cliente-servidor e, em outubro do mesmo 
ano, deram início ao segundo processo em suas fábricas de software (em São Paulo e 
Florianópolis). Os dois processos devem ser encerrados este ano. Paralelamente, a CPM deve 
estruturar, a partir de junho deste ano, as práticas do nível 3 do CMMI. "O objetivo é conseguir o 
CMMI nível 5 até o fim de 2006", prevê Ana Maria. 
 
De acordo com Kelly Kimberland, relações públicas do SEI, o foco da adoção do CMMI deve ficar 
mais sobre os resultados que uma empresa alcança em conseqüência dos aprimoramentos feitos 
em suas práticas do que no "nível de maturidade" alcançado pela organização. 
 
Caminho mais curto 
O tempo para se chegar à qualificação varia muito de uma organização para outra, especialmente 
porque cada uma delas adota uma estratégia diferente para chegar ao CMMI. "Os parâmetros, 
objetivos de negócios e necessidades estabelecidas variam de uma organização para outra.", de 
acordo com Kelly, do Sei. 
 
No entanto, há quem desconfie dos métodos usados pela Tata Consultancy Services do Brasil 
(TCS) para chegar ao CMMI nível 5. O motivo é que menos de dois anos após sua chegada no 
Brasil, a empresa já estava listada como CMMI nível 5 pelo SEI.  
 
Hormuzd Karkaria, diretor da TCS Brasil, assegura que não há falcatruas. "Trabalhamos com 
processos de consultoria desde os anos 80 para conseguir as avaliações e certificações disponíveis 
no mercado de tecnologia", garante. 
 
Karkaria conta que a empresa possui um programa chamado Enterprise Wide CMM, bem como 
criou um sistema interno de qualidade, o iQMS (Integrated Quality Management System). O 
sistema reúne as características e exigências de todos os processos relevantes de qualidade 
existentes, de acordo com Karkaria. "Fazemos constantes análises de gap, planos de ação, 
auditorias periódicas e avaliações dos processos de gerenciamento", diz.  
O executivo atribui a rápida qualificação como CMMI nível 5 a fatores como a estratégia mundial 
da TCS em busca da maturidade exigida pelo SEI, ao suporte oferecido pela corporação e ao fato 
de a TCS Brasil ter sido planejada com vista no CMMI.  
 
O SEI permite que a avaliação de qualificação para o CMMI seja feita por profissionais internos 
das empresas analisadas, desde que devidamente habilitados pelo instituto. No entanto, Karkaria 
faz questão de destacar que a companhia determinou que cada um dos processos fosse avaliado 
por auditores e avaliadores independentes. Os dois escritórios da TCS Brasil (em São Paulo e 
Brasília) possuem qualificação CMMI nível 5. 
 
Na hora de contratar, os especialistas alertam para a existência de empresas que usem a 
qualificação apenas como ferramenta de marketing. O CMMI é concedido a determinados projetos 
e unidades de negócios de uma corporação. Ou seja, se uma empresa alcança a maturidade em 
um de seus escritórios, não significa que ela adote as mesmas práticas nos demais. Da mesma 
maneira, se a qualificação é atribuída a uma prática específica na companhia, ela não pode ser 
válida para as outras. "É preciso questionar o fornecedor. E, eventualmente, solicitar um laudo 
com data recente", sugere Ana Maria, da CPM. 
 
Embora mantenha um programa de qualidade para tentar assegurar que as organizações dêem 
continuidade às práticas consideradas maduros, o SEI não audita as empresas aprovadas, nem 
estipula validade para o CMMI.  



"A organização qualificada com o CMMI assina um "Código de Conduta Profissional", no qual se 
compromete a fornecer dados completos ao SEI e a dar continuidade ao modelo de negócios", 
explica Kelly, do SEI.  
 
Apenas dizer que tem o CMMI não basta. Algumas perguntas asseguram que a avaliação está de 
acordo com aquilo que será contratado. 
 
1. O avaliador pertence aos quadros de qual empresa? 
O ideal é que o líder da avaliação pertença a uma empresa independente daquela que está sendo 
avaliada.   
 
2. Qual foi o método de avaliação utilizado? 
Os métodos SCE (Software Capability Evaluation) ou SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method 
for Process Improvement) são os indicados para empresas com foco na prestação de serviços.  
 
3. Qual o escopo geográfico da avaliação? 
Este é um parâmetro importante para uma empresa prestadora de serviços. A avaliação é relativa 
a uma determinada unidade de negócios, e não à empresa como um todo.  
 
4. Qual o escopo de processos avaliado? 
Assim como a questão geográfica, este é um parâmetro a ser considerado. Por exemplo, a 
empresa pode prestar serviços de desenvolvimento e manutenção, e ter apenas os processos 
relativos a um desses serviços avaliados.  
 
5. Os profissionais pertencentes a todas as unidades do unidade avaliada foram entrevistados? 
Mesmo que por amostragem, é um requisito que profissionais pertencentes ao escopo definido 
sejam entrevistados e demonstrem conhecimento e adotem os processos nos projetos 
executados.  
6. Qual o critério utilizado para a escolha dos projetos e profissionais que foram avaliados? 
A avaliação considera projetos e pessoas que atuem nestes projetos. A escolha da amostra deve 
seguir critérios objetivos e cobrir todo o escopo da avaliação.  
 
7. Quais as PAS (Process Areas) envolvidas na avaliação? 
Para a atribuição de um nível de maturidade à organização, todas as áreas de processo aplicáveis 
precisam ser avaliadas e cobertas.  
 
8. Quando a organização começou seu programa de melhoria de qualidade no escopo avaliado? 
Programas rápidos de melhoria de qualidade tendem a ser menos eficazes, pois a incorporação de 
novos conceitos e seu efetivo uso ao longo do tempo só trazem resultados com constância de 
propósitos. Mudanças culturais tipicamente não acontecem do dia para a noite, em nenhuma área 
do conhecimento humano.   
 
9. Foi emitido um laudo e um relatório da avaliação?  
 
O laudo é um resumo da avaliação, devendo conter a maioria das informações sobre o escopo e o 
método utilizado, além de informações sobre o líder e o modelo de referência.  
 
10. Há quanto tempo a avaliação foi realizada? 
Diferentemente de certificações como o ISO, o CMMI não requer renovações temporárias. Por isso 
vale checar se os processos aprovados pelo SEI na ocasião da emissão do laudo continuam em 
prática. 
 
Fonte: Computerworld online - acesso em 13/6/2005 


