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OCIO finalmente aprova o
orçamento para o projeto
que ele tentou vender
durante meses para as

demais áreas da companhia. Re-
solve, então, contratar uma fábrica
de software para desenvolver o
projeto, explica o que quer e acerta
os prazos. O fornecedor garante
que tudo estará pronto conforme
o combinado. Mas o entusiasmo
inicial com o projeto praticamente
desaparece quando o CIO descobre
que o fornecedor não está fazendo
exatamente o que estava combinado
e, por isso, o prazo não será cum-
prido. Adeus, noites de sono!

Essa situação - com todo o abor-
recimento e frustração que causa - é
bastante parecida com o que muitos
profissionais de TI já viveram. "Se
você não tem processos, não sabe
o resultado que vai sair de um
projeto", afirma o CIO da General
Motors, Cláudio Martins. Para evi-
tar esse tipo de constrangimento e
garantir a entrega do que foi solici-
tado em termos de software é que
surgiu o CMM (e, depois, o CMMi),
prometendo uma metodologia - e
uma certificação para a adesão a essa
metodologia - para que os projetos
saiam dentro do prazo, custo e es-
copo solicitados. Música (de ninar)
para os ouvidos dos CIOs.

O CMM (Capability Maturity
Model) foi criado pelo Software En-
gineering Institute (SEI) por volta de
1986 como um guia para melhoria
de processos de software, a partir
de necessidades do governo federal
norte-americano para avaliação de
seus contratados. Em 1991, o modelo
foi liberado para a comunidade e a
versão atual (1.1) surgiu por volta de
1993.0 CMMi (Capability Maturity

Model Integration) integrou o que
existia no CMM às melhores práticas
nas áreas de engenharia de sistemas e
compras ou aquisição, que antes eram
separadas. Os níveis de certificação
vão de 2 a 5 (veja box).

No Brasil, as siglas só come-
çaram a ser mais conhecidas no
fim dos anos 90. De acordo com
dados do Ministério da Ciência e
Tecnologia, a primeira a ser certi-
ficada em CMM foi o Centro de
Desenvolvimento de Software de
Vitória (CDSV), da Xerox do Brasil
(desativado em janeiro de 2005). Já
em CMMi, a pioneira foi a IBM,
que obteve o nível 3, em 2003, e já
chegou ao nível 5.

Hoje, as grandes softwarehouses
do País são certificadas ou estão ca-
minhando para isso. Os clientes estão
cada vez mais exigindo processos
homologados de seus fornecedores.
E o caso da MRS, especializada em
logística. A companhia comprou a
concessão da malha sudeste da rede
ferroviária federal, fatura cerca de
1,5 bilhão de reais ao ano e conta
com 3,1 mil funcionários. "Nosso
sistema de operação ferroviária, por
exemplo, foi construído por uma
fábrica de software, a MSA. Trata-
se de um sistema que, se parar, gera
prejuízos", comenta Décio Tomaz,
superintendente de informática da
empresa, que tem entre seus clientes
gigantes como a Companhia Side-
rúrgica Nacional a Cosipa e a Aço
Minas. "Por isso, optamos por um
fornecedor certificado que garante
que o produto que está me entregan-
do é de melhor qualidade".

Na locadora de carros Unidas,
o CMM também pesou na hora de
contratar uma fábrica de software
para criar a área de seminovos. "É
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um ramo totalmente novo para
nós e precisávamos transformar
os controles feitos em planilhas
em sistemas integrados com o
legado", conta Marcelo Testa,
diretor de tecnologia e proces-
sos da Unidas. A companhia
escolheu a Procwork, que aca-
bou ganhando doze projetos
considerados complexos - seis
iniciados em 2005 e seis que

rer de 2006. A empresa está
considerando certificações em
maturidade para escolher o
fornecedor. "As certificações são
um guia para que determinado
projeto saia dentro do solicitado
e funcione bem".

Caro ou barato?
Grande parte dos executivos

de TI ainda não vê necessidade

Foto: Magdalena Gutierrez

devem começar até a metade
deste ano. "A empresa auxilia
também a otimizar processos
internos, como o levantamento
de necessidades, determinação
de orçamento, gerenciamento
de projetos e de prazos."

Lúcio Nubile, CIO da Cum-
mins, está em vias de homologar
um parceiro na reimplantação
do sistema de gestão integrado,
que deve acontecer no decor-

de utilizar fornecedores certi-
ficados em todos os projetos
- pelo menos, por enquanto.
"Para projetos mais simples
não estamos exigindo ainda as
certificações. Seria como dirigir
uma Ferrari em uma estrada de
terra", opina Nubile. Marcos
Caldas, CIO da Sadia, concorda.
"Se o projeto for pequeno, não
precisamos pagar mais por um
fornecedor certificado."

Mas se paga mais pelos
serviços de uma fábrica de sof-
tware que possui certificação?
De acordo com um relatório do
Gartner sobre o assunto, as fá-
bricas de software gastam entre
1% e 5% de seu orçamento de
desenvolvimento em melhorias
de processos. Quando se trata
de um departamento interno
de uma empresa, esses custos
podem ser três vezes maiores.
E isso, geralmente, acaba na
conta do cliente.

No entanto, a consultoria
aponta como vantagens o fato
de os fornecedores certificados
saberem calcular preço e prazo
de desenvolvimento. "Um for-
necedor certificado tende a ser
mais custoso, a princípio, até pela
maneira de compor a equipe de
trabalho, que é mais constante.
Essa estabilidade se reflete no
projeto e, quando discutimos esse
valor junto ao board, a companhia
reconhece (as vantagens)", afirma
Nubile. "Quando um projeto é
feito dentro dessa metodologia,
o custo final (do desenvolvedor)
acaba sendo menor do que
quando não é feito, pois há um
ganho de performance", opina
Sheila Maceira, coordenadora de
sistemas da GM.

Em algumas empresas, as
certificações de maturidade no
desenvolvimento de software
estão sendo incluídas nas exi-
gências para a homologação de
fornecedores. No banco Santan-
derBanespa, o departamento res-
ponsável por isso avalia critérios
como tamanho da empresa, áreas
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de atuação, portfólio de clientes,
faturamento, investimento em
treinamento, quadro de fun-
cionários, atualização cadastral,
compliance e certificação.

"Neste último quesito, além
da verificação do nível obtido
pela empresa, é aplicado um
questionário para avaliar o
nível de maturidade da empre-
sa quanto ao gerenciamento
de requisi tos, engenharia
de produtos, planejamento,
monitoramento e controle de
projetos, gerenciamento de
riscos, garantia de qualidade,

diretor-executivo da ISD Brasil,
subsidiária da norte-americana
Integrated System Diagnostics,
que conta com as credenciais
do SEI para efetuar avaliações
oficiais do CMM e CMMi.

Para realizar as requisições
de maneira correta e evitar
dores de cabeça no decorrer
do projeto, muitas empresas
têm adotado metodologias
próprias baseadas nos padrões
de mercado. Isso acontece na
Cummins, por exemplo, que
adotou procedimentos base-
ados nos parâmetros do FMI

entre outros itens , enumera
Lilian Mulinari, gerente-geral
da área de planejamento e ges-
tão da tecnologia da instituição.
É só a partir daí que a questão
de custo é abordada."

Saber pedir
Até aqui, tudo parece o eldo-

rado do CIO: entregas pontuais,
requisitos atendidos, custos
cumpridos, qualidade... Mas
não basta contratar uma fábrica
que tenha a "grife" do CMM
ou CMMi para tudo sair bem.
"A certificação é uma garantia
de que o fornecedor segue um
padrão de desenvolvimento e
qualidade, mas é preciso que
o cliente saiba fazer os requisi-
tos", diz Carlos Alberto Caram,

(Project Management Institute,
entidade voltada à dissemina-
ção de melhores práticas no
gerenciamento de projetos).
"Também fazemos questão
que os fornecedores participem
da concepção de um projeto",
complementa Nubile.

O Santander Banespa pro-
cura definir e aprovar o projeto
com bastante antecedência em
relação à contratação em si.
"Combinamos com o fornece-
dor uma série de procedimen-
tos para a condução e reporte','
de acordo com a nossa meto-
dologia", argumenta Lilian.

Na Alstom, que atua nas
áreas de energia e transportes,
o escopo considera requisitos
levantados, confirmados e açor-



ESTRATÉGIA • CMM

dados com o cliente interno.
"Além disso, cada requisito
precisa ser rastreado com as
exigências do edital e de nossa
proposta de serviços", ressalta
Rinaldo Tsuruda, gerente de
operações e processos.

Essa técnica de "pedir certo"
foi um dos motivos que levou
a General Motors a investir
na certificação de funcionários
internos em CMMi 2, no ano
passado. "Quando me apro-
ximo desse universo, posso
fazer uma interpretação mais
acurada sobre as necessidades
dos clientes internos", destaca
Sheila Maceira, da GM.

A subsidiária brasileira da
montadora foi uma das pri-
meiras empresas que não têm
o desenvolvimento de software
como core-business investindo
na certificação. Esse cenário
ainda não é comum, mas já
existe um movimento nesse
sentido. A organização de cash
management do SantanderBa-
nespa, por exemplo, obteve o
CMM2 em maio de 2005. "O

banco busca a certificação
para corroborar o nível de ex-
celência no desenvolvimento
de software", pontua Lílian.
Segundo ela, a instituição vai
trabalhar no desenvolvimento
da metodologia compatível
com o CMMi ao longo de
2006.

A Alstom conseguiu o
CMM 2 em junho de 2002.
A empresa não terceiriza o
desenvolvimento de sistemas,
as plataformas são criadas
pela equipe interna. Por isso,
avaliou que o certificado
capacitaria a área de TI a
desenvolver produtos me-
lhores. "O CMM é o modelo
mais aceito no mundo para
melhoria de software e tem
demonstrado resultados em
empresas de vários setores".
O executivo acrescenta que a
Alstom está buscando níveis
mais altos, por tratar-se de um
processo em evolução.

Nesse movimento de avan-
ço, é provável que o CMMi
agregue novas práticas, mude

de nome, dê lugar para novos
padrões. Mas definitivamente
os CIOs respiram mais alivia-
dos e dormem (um pouco)
melhor depois de experi-
mentar desenvolvedores de
software certificados. IWB




