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GRANDES CORPORAÇÕES NACIONAIS E MUNDIAIS
ADOTAM MODELO CMMi PARA MELHORAR PROCESSO DE
COMPRA E ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO DE
SOFTWARE. EM PARALELO, DESENVOLVEDORES
NACIONAIS INVESTEM NA CERTIFICAÇÃO PARA SE
MANTEREM COMPETITIVOS NO MERCADO LOCAL E ABRIR
PORTAS NO EXTERIOR
por Jackeline Carvalho

A
jornada do software nacional
rumo à qualidade total
começa a ganhar contornos
semelhantes aos
estabelecidos nos Estados

Unidos, quando as Forças Armadas
daquele país foram o maior incentivador da
corrida das software houses à certificação
SW-CMM - Capability Maturity Model for
Software. Por aqui, grandes empresas
nacionais ou multinacionais estão
percorrendo o caminho da certificação ou
qualificação para aperfeiçoar os seus
processos de compra de software e
serviços. Como conseqüência, e também
com vistas à exportação, o movimento
provoca uma corrida desenfreada de
prestadores de serviços que não querem
ficar de fora de grandes concorrências e
licitações públicas.

Paralelamente, para os produtores
que já se enquadraram nos padrões de
qualidade internacional, um segundo
movimento do Software Engineering
Institute - SEI, da Carnegie Mellon
University, força o estabelecimento de um
plano de busca contínua da qualidade,
pois a partir de dezembro as empresas
deixarão de ser avaliadas pelo CMM para

serem enquadradas no CMMi, a versão
integrada do modelo, que reúne a
evolução do SECM - ElA 731 - System
Engineering Capability Model, e IPD-CMM
- Integrated Product Development CMM,
que está alinhada com a Norma ISO/IEC
15504: Information Technology - Process
Assessment.

O interesse das grandes corporações
pelo tema se traduz em poucas palavras:
comprar serviços melhores e mais baratos.
Um desses exemplos é o Santander. Em
processo de certificação CMMi nível 2, o
banco fechou questão e definiu que seus
fornecedores devem ser certificados ou se
habilitarem à certificação em no máximo
dois anos, além de estabelecer que todos
os seus novos projetos têm que seguir o
mesmo padrão de qualidade, monitorado
por uma equipe dedicada à atividade.

Também a General Motors (GM), que
possui CMMi Nível 2 desde dezembro de

"Se cada fornecedor montar um
projeto com o seu modelo,

criaremos uma situação difícil de
gerenciar neste novo ambiente"

Hélio Silva, da General Motors

2004, não vai contratar ou permitir a
contratação de fornecedores fora deste
padrão. A decisão foi motivada pelo que a
empresa chama internamente de terceira
onda da terceirização, modelo no qual
deixa de concentrar a aquisição de boa
parte dos seus serviços junto à EDS - sua
antiga área de TI - e passa a comprar as
melhores ofertas de mercado.

"Estamos em um processo de
concorrência global, e os fornecedores
atenderão à GM em 200 países. A partir de
2006, a companhia sai de um estágio
multivendor, com a EDS predominando,
para um ambiente com aproximadamente
uma dezena de fornecedores", revela Hélio
Silva, gerente de planejamento estratégico
de TI da montadora de veículos na
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América Latina, uma das quatro regiões
com meta de atingir o nível de maturidade
CMMi Nível 5. "Se cada fornecedor montar
projeto com o seu modelo de
implementação e documentação,
criaremos uma situação difícil de gerenciar
neste novo ambiente", aponta o
executivo, ao defender que para
padronizar a comunicação neste cenário,
optou-se pelo CMMi.

A estratégia da GM traduz bem a
preocupação das software houses
brasileiras. Depois que obteve a
certificação nível 2, a montadora definiu
que só compraria produtos e serviços de
fornecedores com nível de qualidade igual
ou superior ao seu, e não pretende
cessar a sua busca por qualidade,
chegando ao nível 3 em 1 ano e meio. Os
fornecedores primes, aqueles com
atuação mundial, como EDS, IBM e HR
todos estão alinhados com essa
estratégia e passam, agora, a cobrar dos
seus prestadores de serviços,
respectivamente, um posicionamento
mais alinhado a esta especialidade.

E não vale certificar apenas uma área
ou pessoa para empresa apregoar ao
mercado que tem CMMi. Este e outros
tipos de avaliação são feitos por serviço,
ou seja, uma determinada fábrica de
software ou time de profissionais, e não
por empresa. "Se a companhia está
contratando uma prestadora que delegará
a atividade ao seu grupo em Recife, por
exemplo, é aquele time que deve ter a
avaliação CMMi", explica Carlos Alberto
Caram, diretor executivo da ISD Brasil,
uma das grandes avaliadoras mundiais em
CMM. "A regionalização também é
insuficiente, porque é preciso que o grupo
envolvido com o projeto tenha a avaliação.
Por isso, digo que pedir o nível não é
suficiente, é importante solicitar o laudo de
avaliação, se certificar da isenção do
avaliador", defende.

PÁREO DURO
Primeira a obter CMMi Nível 5 no Brasil,

a TCS (TATA Consultancy Services) - braço

"No mercado externo, a empresa
que não tem CMMi nível 3 está
fora do processo comercial",
Roman Dario Cuttrin, da Politec

de serviços na área de tecnologia da
informação do grupo indiano TATA - fez da
unidade de Brasília um dos 33 deliverys
centers mantidos ao redor do mundo para
suporte aos clientes em regime de
offshore. Para a empresa, a certificação
oferece dois benefícios importantes: a
exploração da imagem que a empresa

Karkaria, diretor de operações do delivery
center da TCS. "Nossos custos, hoje, são
no mínimo 10% menores do que o de
outras empresas que não têm o CMM",
completa.

Entre os clientes, Karkaria cita a
Renault, Goodyear, Equifax, Brasil Telecom
e a Deustch. Para a Equifax, fornecedora
de informações financeiras e comerciais
para empresas dos setores de varejo e
finanças, a certificação da TCS foi crucial
para a contratação do serviço. "Um
fornecedor com CMMi 5 é mais eficiente",
sentencia Patrícia Resenfeld, CIO da
Equifax para a América Latina. Antes do
contrato de offshore com a TCS a
companhia tinha uma equipe interna
desempenhando as tarefas de tecnologia
da informação (TI), com levantamento das
necessidades, desenvolvimento, testes,
implementação e produção, uma cadeia
que não garantia qualidade.

Pedir o nível não é suficiente, é
importante solicitar o laudo de avaliação
e se certificar da isenção do avaliador
pode dar em suas campanhas de
marketing e a garantia de qualidade
interna. "O CMMi representa maturidade na
gestão dos processos, o que reduz os
custos de produção", defende Hormuzd

Um fornecedor com
CMMi 5 é mais eficiente"
Patrícia Resenfeld da Equifax

Em junho de 2004, a empresa decidiu
migrar para um modelo baseado 100% em
outsourcing, mantendo um pequeno time
para contato com as unidades de negócios
internas. "Trabalhando com uma empresa
como a TCS, colocamos o produto mais
cedo no mercado. Antes, um novo
desenvolvimento levava meses ou até um
ano e hoje entregamos em 3 ou 4 meses",
aposta a executiva.

É este tipo de demanda que atrai a
Politec, com grande experiência no
atendimento ao governo e às empresas
públicas. As suas fábricas de software de
Brasília e São Paulo são avaliadas pela ISD
Brasil no nível 3 de CMM e agora a se
preparam para encarar o processo de
qualificação para o CMMi Nível 3 - - passo
que deve ser reconhecido no final deste
ano—, e continuar na busca do nível 5 até
o final de 2006. "No mercado externo a
empresa que não tem CMMi Nível 3 está
fora do processo comercial", afirma Román
Dario Cuttrin, consultor da empresa.

Mas qual é o custo desta
competitividade ou posicionamento
estratégico no mercado internacional? Para
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a Unitech, que foi avaliada no nível 2 em
janeiro último, o preço foi de R$ 1 milhão.
E não se sabe quando o retorno virá. "É
difícil medir o ROÍ desse investimento", diz
Likiso Hattori, diretor de inovação e
conhecimento da empresa, ao dar uma
dica: "50% das licitações que a empresa
participa dão pontuação para o CMM".

Para Armando Nazaré de Oliveira,
diretor de governança e qualidade da G&P
consultoria, empresa certificada no CMMi
Nível 2 desde 2003, os gastos na
instauração e controle de processos de
qualidade retornam à empresa através de
bens intangíveis, como a satisfação do
cliente. A diferença, diz ele, é a entrega de
um melhor produto ao cliente e a
conquista de novos mercados. Hoje, a
empresa tem CMM nível 2 para a sua
fábrica de Pederneiras, a qual está em
processo de migração para o CMMi 3, e a
unidade de São Paulo deve ser avaliada
em CMMi nível 2 até o final deste ano. Um
projeto que consome algo como R$ 2
milhões anuais e que já apresenta
resultados palpáveis, como o aumento de
50% da produtividade; queda dos defeitos
para quase zero; crescimento em três
vezes do nível de satisfação do cliente;
além de aumento de 25% no cumprimento
dos prazos logo no primeiro ano.

A DBA, primeira software house brasileira
a receber o CMM nível 2, relata dois índices
importantes: melhorias de 78% no indicador
de aplicativos entregues no prazo e redução
de 82% no indicador de aplicativos com
defeitos pós-entrega. "Conseguimos reduzir
20% do custo de programação, por
dedicarmos menos tempo à correção de
defeitos", afirma o diretor de processos
corporativos, Ricardo Costa.

Sem ainda usufruir destas vantagens, a
CPM é uma das grandes empresas
brasileiras que ainda não obteve
certificação CMMi, mas promete
conquistar o título até o início do próximo
ano. Em contra-partida, anunciou, em
meados de julho, a conquista da
recertificação da ISO 9001:2000 em suas
fábricas, um documento que afirma a sua
competência na fabricação de software,
codificação, inspeção e validação de

Modelo nacional
O Banco interamericano de Desenvolvimento
(BID) está investindo US$ 1,3 milhão no
desenvolvimento de um modelo que assegura
a melhoria da qualidade do software nacional,
o mps BR. Além deste montante, o processo
irá receber R$ 1,5 milhão, aportados pela
Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).
O objetivo do mps BR é facilitar o acesso de
empresas nacionais aos níveis internacionais
de qualidade de software, a um custo
financeiramente mais atraente.
"O CMMi não é acessível a um conjunto tão
grande de empresas locais", afirma o
secretário de Política de Informática do MCT,
Marcelo Lopes. Por isso, o mps BR vem
sendo desenvolvido, há um ano e meio, como
uma adaptação das normas e padrões
internacionais ao porte das empresas
brasileiras, tanto no tempo de qualificação
quanto no custo para execução do processo.
O modelo tem três componentes de custo: o
interno da empresa (disponibilidade de horas
dos seus empregados); o da consultoria; e o
da avaliação. Um total que varia entre R$ 30
mil e R$ 80 mil, dependendo do nível de
maturidade da corporação. "O modelo
brasileiro é totalmente aderente ao CMMi",
frisa Eratostenes Ramalho de Araújo,
coordenador da Softex, entidade que está à
frente da iniciativa.
Cerca de 30 empresas participam do projeto
piloto, seis delas em processo de avaliação e
com previsão de confirmação no modelo de
qualidade até setembro. Em quatro anos, o

programas de acordo com a necessidade
e solicitação de cada cliente.

O órgão responsável pela certificação
é o BVQI (Bureau Veritas Quality
International), que já garantiu a qualidade
de serviços de mais de 3 mil empresas no
Brasil em áreas como inspeção de
aeronaves, veículos, obras de engenharia
civil, e até mesmo classificação de
navios. Ao certificar a CPM com o ISO
9001:2000, o BVQI classifica a
empresa como entidade autêntica em
fabricação de códigos em mais de
30 respeitados órgãos de acreditação
em países de todo o mundo.

objetivo da Softex é avaliar 300 empresas, ou
um décimo das software houses brasileiras de
micro, pequeno e médio portes. "Queremos
ter, até o final de 2006, 120 empresas
implementadas ou implementando o mps. E,
até 2008, devem ser 180 empresas", revela
Araújo.
Para chegar a esses números, a Softex
treinou, até o momento, 637 profissionais no
modelo -137 treinados e credenciados para a
implementação; e 27 avaliadores. Tal como o
CMMi, o mps não certifica, mas avalia as
empresas. Processo no qual elas confirmam
que atingiram maturidade nos níveis de A a G,
ou seja, dois níveis adicionais ao CMMi. "O
nível C é igual ao 3 do CMMi e o F eqüivale ao
nível 2. Quem atingir o nível B eqüivale ao 4
do CMMI e o nível A ao 5. O que vem no meio
é intermediário e uma forma de acesso a
empresas menores", explica o coordenador da
Softex.
Como contrapartida ao financiamento, o BID
sugere que a Softex implemente o modelo em
mais dois países da América Latina. Os
candidatos mais prováveis são o Chile e a
Argentina.
Cerca de 30 empresas participam do projeto
piloto da Softex, das quais seis delas em
processo de avaliação e com previsão de
confirmação no modelo de qualidade até
setembro. Em quatro anos, o objetivo da
Softex é avaliar 300 empresas, ou um décimo
das software houses brasileiras de micro,
pequeno e médio portes. Até o final de 2006,
120 empresas devem ter implemento ou estar
em fase de implementação do mps-BR. E, em
2008, devem ser 180 empresas.

E difícil medir o ROÍ desse
investimento, mas um exemplo

pode ser o seguinte: 50% das
licitações que a empresa participa

dão pontuação para o CMM",
Likiso Hattori, da Unitech
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