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Atualmente, estamos presenciando a busca das empresas nacionais pelo aumento na exportação 
de software. De acordo com o levantamento da IPSOS (www.ipsos.com.br), 48% das empresas 
brasileiras de desenvolvimento de software pretendem aumentar as exportações nos próximos 
cinco anos.  
 
Conforme informado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (www.mct.gov.br), esse nicho com 
um enorme potencial de negócios é hoje liderado pela Índia, China e Canadá. No Brasil, existe a 
Softex – Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – que foi criada com 
objetivo de gerar exportações na ordem de US$ 1 bilhão, mas que atualmente gera exportação na 
ordem de US$ 100 milhões.  
 
Das 3.265 empresas de software brasileiras, somente 2,1% exportaram seus produtos ou serviços 
em 2004, de acordo com um estudo da consultoria em TI, MBI. Outro estudo conduzido pelo 
Massachussets Institute of Tecnology, posiciona o Brasil como o 7º maior mercado do mundo em 
vendas de software, tendo atingido o total de US$ 7,7 bilhões no ano de 2001. Seguindo essa 
mesma pesquisa, a qualidade e o grau de sofisticação dos produtos desenvolvidos no país são 
similares aos produzidos na Índia e China.  
 
Quanto à venda interna, boa parte refere-se à software desenvolvido externamente, dentre os 
quais podemos citar fabricantes como Microsoft, Oracle, SAP entre outros. E quanto à qualidade, a 
similaridade datada de 2001 é vaga, pois não foram apresentados detalhes da conclusão.  
 
Mas o que é qualidade de software? Como medir a qualidade de um artefato de software? Como 
concluir que um produto tem qualidade inferior a outro? Podemos tentar responder essas 
perguntas a partir de vários argumentos, mas para alcançarmos exatidão, gastaremos tempo e 
dinheiro.  
 
Uma das formas de atestar a qualidade de uma empresa fabricante de software e seus produtos 
e, ainda, abrir as portas para a exportação é investir na aquisição de modelos de qualidade, como 
o CMMI - Capability Maturity Model Integration (www.sei.cmu.edu/cmmi).  
 
Nota: CMMI não é uma certificação, é o resultado de uma avaliação que atesta a 
maturidade/capacidade de uma empresa para desenvolver software com qualidade. A avaliação 
positiva é concluída a partir da emissão de um laudo pelo SEI – Software Engineer Institute. Este 
laudo atesta que a empresa avaliada está em conformidade com as boas práticas do CMMI.  
 
O investimento médio para adequação dos processos às praticas do CMMI é de R$ 250 mil, mas 
existe variação do investimento de acordo com os cenários avaliados. No Brasil, esse valor já 
oscilou entre R$ 150 mil e R$ 1,5 milhões.  
 
Já o tempo médio para chegar a um nível de maturidade oscila entre 12 e 45 meses (tanto o 
investimento quanto o tempo variam de acordo com o porte da unidade avaliada e o nível de 
maturidade almejado).  
 
Nota: Os dados citados não incluem empresas que possuem o SW/CMM ou o SE/CMM.  
 
Hoje, apenas 25 empresas brasileiras têm o CMMI.  
 
Mas porque o número de empresas brasileiras que possuem CMMI é tão pequeno? Se temos 
3.265 empresas de software, 0,76% é o percentual de empresas brasileiras detentoras do “selo”. 
Onde está o fator limitador para as empresas obterem o CMMI? Cultura, carência financeira, 
comodismo, falta de incentivo do governo?  
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