
CMMI: processos sob controle
Seja por
programas de
longa duração
ou por estratégias
globais, as
empresas no
Brasil buscam
cada vez mais
obter a
qualificação
de maturidade
de seus
processos
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ssim como um curso uni-

versitário ou o domínio

do idioma inglês virou re-

quisito básico para qualquer aspi-

rante a bom profissional, a avalia-

ção de maturidade de processos

CMMI tornou-se fundamental

para as empresas que desenvol-

vem projetos e produtos depen-

dentes de tecnologia interessadas

em conquistar novos mercados. A

prerrogativa é duplamente válida

no caso das companhias que bus-

cam seguir rumo ao mercado in-

ternacional.

As empresas nacionais estão

bem atrás das internacionais no

que diz respeito ao nível de matu-

ridade de seus processos, segundo

Marcos Nascimento, professor do

curso de pós-graduação da Facul-

dade IBTA."A alta carga tributária

e a falta de políticas e investimen-

tos do governo no setor inibem

gastos para o alcance dessa matu-

ridade", critica Nascimento.

As companhias no Brasil sen-

tem a importância de ter o CMMI

para os seus negócios e começam,

aos poucos, a implementar políti-

cas e metodologias para alcançar a

qualificação. Atualmente, 47 orga-

nizações detêm o laudo de CMMI

no Brasil (veja gráfico ao lado). O

modelo para avaliação da maturi-

dade dos processos de software é

estabelecido pelo Software Engi-

neering Institute (SEI), da Carne-

gie Mellon University.

"O CMMI é um guia de melho-

res práticas, criado como base para

a melhoria da qualidade das em-

presas na área de tecnologia", de-

fine Carlos Alberto Caram, diretor-

executivo da consultoria ISD Brasil.

O diretor explica que é impos-

sível a uma empresa melhorar to-

dos os seus processos simultanea-

mente. Daí a divisão do processo

de qualificação em cinco níveis de

maturidade.

Caram resume os níveis da se-

guinte maneira: o primeiro indica

que a empresa possui o processo

de busca pela maturidade. O nível

2 tem foco nas atividades básicas

de gestão, enquanto o terceiro es-

tágio comprova a existência de um

padrão corporativo para o desen-

volvimento de processos. No

quarto nível, a organização conse-

gue medir a capacidade desses

processos. E no nível máximo, a

companhia consegue, por meio de

ações tecnológicas, melhorar a ca-

pacidade de seus processos.

A CPM trabalha em busca do

CMMI nível 5 há quase dois anos.

Em 2003, a empresa implementou

um programa de melhoria da qua-

lidade e produtividade de softwa-

re."É uma iniciativa de longo pra-

zo, prevista para durar quatro

anos", conta Ana Maria Lopes

Corrêa, gerente do centro de enge-

nharia de software. "Criamos um

projeto pelo qual iremos, aos pou-

cos, institucionalizando as práticas

sugeridas pelo SEI dentro da orga-

nização", explica a gerente.

A CPM levou 14 meses para al-

cançar o SW-CMM (atual CMMI)

nível 2. Em setembro de 2004, a

companhia iniciou o processo de

preparação para o CMMI e, em

outubro do mesmo ano, começou

o segundo processo em suas fábri-

cas de software (em São Paulo e

Florianópolis). Ambos devem ser

encerrados este ano.

Paralelamente, a CPM deve

estruturar, a partir de junho des-

te ano, as práticas do nível 3 do

CMMI."Queremos o CMMI nível

5 até o fim de 2006", prevê Ana

Maria.
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O tempo para se chegar à
qualificação varia de uma empre-
sa para outra, especialmente por-
que elas adotam estratégias dife-
rentes. No entanto, há quem des-
confie dos métodos usados por al-
gumas companhias. Um dos casos
é a Tata Consultancy Services do
Brasil (TCS), que menos de dois
anos após sua chegada ao País já
estava listada como CMMI nível 5
pelo SEI.

Hormuzd Karkaria, diretor da
TCS Brasil, assegura que não há fal-
catruas. "Trabalhamos com proces-
sos de consultoria desde os anos 80
para conseguir as avaliações e cer-
tificações do mercado de tecnolo-
gia", garante. O executivo atribui a
rápida qualificação a fatores como
a estratégia mundial em busca da
maturidade exigida pelo SEI, ao su-
porte oferecido pela corporação e
ao fato de a empresa ter sido plane-
jada com vistas ao CMMI.

Mas ,na hora de contratar um
fornecedor, os especialistas alertam
para a existência de empresas que
usam a qualificação apenas como
ferramenta de marketing. O CMMI
é concedido a determinados proje-
tos e unidades de negócios de uma
corporação. Ou seja, se uma em-
presa 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 ou-
tras."É preciso questionar o forne-
cedor. E, eventualmente, solicitar
um laudo com data recente", suge-
re Ana Maria, da CPM.

Embora mantenha um progra-
ma de qualidade para tentar asse-
gurar que as organizações dêem
continuidade às práticas considera-
das maduras, o SEI não audita as
empresas aprovadas, nem estipula
validade para o CMMI."A organiza-
ção qualificada com o CMMI assina
um Código de Conduta Profissio-
nal, no qual se compromete a for-
necer dados completos ao SEI e a
dar continuidade ao modelo de ne-
gócios", explica Kelly Kimberland,
coordenaora de relações públicas
do SEI. Ainda assim, Caram, da IDS,
destaca que cabe ao mercado fazer
esse papel fiscalizador.
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