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ISO, CMM, CMMI, PMP, CAPM. Esses são alguns dos modelos internacionais de certificações 
usados em tecnologia que rondam o mercado. Adotá-los é garantia de aceitação internacional.  
   
As certificações podem influenciar diretamente na aquisição de produtos e serviços das empresas 
de tecnologia da informação. O fato é que, além de preço competitivo, soluções que atendam às 
necessidades locais e profissionais competentes, entre outros fatores, a conquista de certific ações 
alinhadas aos padrões internacionais têm sido prova de competitividade. No Brasil, para obtê-las 
não sai barato. Por enquanto, as companhias ficam com opções nas quais o investimento alto e a 
mudança cultural ainda pesam muito.  
 
Os passos são lentos perto de outros países. A Índia, por exemplo, está anos-luz à frente dos 
brazucas. Lá, os indianos, além de ansiarem pelo domínio do mercado offshore, lutam e se 
aprimoram em grande velocidade para ganhar a confiança dos mercados norte-americano e 
europeu.  
 
No Brasil, o modelo ISO ainda é o favorito. Cerca de 220 empresas da área de TI, até o ano 
passado, tinham obtido a certificação na norma, contra apenas 30 nos níveis CMM e CMMI, 
segundo dados divulgados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) . At é o fim do ano 
passado, cerca de 32 empresas indianas já haviam atingido o nível cinco de maturidade CMM. A 
China já tinha uma empresa no mesmo patamar, enquanto o Brasil não tinha nenhuma, segundo 
o estudo Slicing the Knowledge based Economy in Brazil, China and India: A Tale of 3 Software 
Industries, do MIT, realizado em 2003. Neste ano, por meio da representante da gigante indiana 
Tata Consultancy Services, a TBA foi certificada. Mas a coisa deve ser revertida ou o País ficará 
para trás. 
 
Para dar certo 
 
Iniciativas isoladas podem salvar a pátria. A Sociedade Softex, por exemplo, criou o programa 
MpsBR. O projeto tem por objetivo implantar o Modelo de Referência (MR mps) para melhoria no 
processo de software, principalmente nas pequenas e médias empresas. O modelo é baseado nos 
padrões ISO 15504/12207 e no CMMI. O primeiro passo dado em busca da implementação foi o 
treinamento realizado pelos agentes Softex nas cidades de Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São 
Paulo. 
 
Desde dezembro de 2003, em quatro cursos, 250 pessoas foram treinadas e 53 foram aprovadas 
na primeira prova para consultores de implementação do MR mps, no último mês de agosto, em 
dez cidades brasileiras. ´´Só o fato de treinar profissionais brasileiros já reduz consideravelmente 
o custo,`` explica Eratóstenes Ramalho de Araújo, coordenador-adjunto da Sociedade Softex, 
responsável pela qualidade. Além disso, outra idéia da Softex implica implementar nas 
universidades brasileiras ligadas à tecnologia da informação, uma disciplina específica para 
estudar os processos.  
 
´´Assim, os futuros desenvolvedores e profissionais da área, já teriam noção do que fazer desde 
o início do desenvolvimento de qualquer solução``, complementa. Parcerias acertadas com 
instituições que acreditam na idéia já estão a caminho.  
 
A Rede de Instituições com Competências Complementares já é composta pelo Coppe/UFRJ, com 
participação da Universidade Católica de Brasília (UCB), CenPRA - Centro de Pesquisas Renato 
Archer, Cesar - Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife, Celepar - Companhia de 
Informática do Paraná, juntamente com o Núcleo Softex de Campinas, Riosoft . O programa já 
têm 40 empresas em vias de certificação.  
 



O processo de implementação pode demorar até 18 meses. A meta é implementar o MR mps em 
120 empresas até junho de 2006 e em 180 até 2008. Araújo deixa claro que eliminar a 
implementação do modelo CMMI no Brasil não integra os planos da Softex. ´´A proposta é colocar 
as micro, pequenas e médias empresas habilitadas em um modelo que tenha forças sufic ientes 
para competir com o mercado internacional,`` conta. No modelo MR mps em seu nível inicial, são 
estabelecidos o que a companhia deve executar para ter qualidade na produção, fornecimento, 
aquisição e operação de software.  
 
Em seguida, são estudados os conjuntos de atributos de um processo, que vêem o grau de 
refinamento e institucionalização do processo, distribuídos em sete níveis, organizados em 
otimização, gerenciamento quantitativamente definido, largamente definido, parcialmente 
definido, gerenciado e parcialmente gerenciado. Treinar pessoas para a aplicação da avaliação, 
também reflete diretamente na economia. No modelo MR mps há a possibilidade de 
compartilhamento dos treinamentos, além do estímulo para a formação de grupos de empresas 
para a conquista da certificação. A avaliação é individual, mas só o fato de ter uma consultoria 
conjunta para a preparação dos processos já facilita a economia.  
 
O trabalho nos moldes de cooperativa já é parte do Softex desde 1994, quando formou-se o 
primeiro grupo ´´Rumo a ISO 9000``. O sucesso se espalhou e novas iniciativas foram criadas ao 
longo dos anos. Outro ideal da Sociedade Softex é levar o programa para outros países da 
América Latina e outros continentes. É torcer para o Brasil virar referência no assunto.  
 
Nem tão atrasado assim 
 
Em outras certificações, o Brasil não está tão atrasado quanto parece. Tanto que o primeiro 
Chapter no mundo aberto pelo PMI - Project Management Institute fora dos Estados Unidos foi no 
País, ainda na década de 1980. Apesar da procura pelas certificações PMP (Project Management 
Professional), a sede local foi fechada e reaberta somente em 1998, na cidade de São Paulo.  
 
Desde então, o PMI SP credencia profissionais na certificação para a melhoria de projetos em 
qualquer área da indústria. Não sozinho, pois o PMI Brasil conta com escritórios aptos nas 
principais capitais brasileiras. Para se obter a certificação individual há um árduo trabalho. As 
exigências são grandes.  
 
´´O profissional interessado tem de comprovar sua experiência prática com o assunto``, explica 
Luiz Augusto Iervolino Pereira, vice-presidente do PMI São Paulo. Assim, somente para se 
inscrever, é necessário ser eleito a se candidatar. Para um profissional interessado que já seja 
graduado é preciso comprovar 36 meses de experiência em projetos, 35 horas de treinamento 
formal e aproximadamente 4,5 mil horas divididas em seis anos.  
 
Se o interessado não tiver curso superior fica ainda mais difícil. Por menos de 7,5 mil horas, 60 
meses, 35 horas de treinamento formal, o indivíduo não se elege. ´´Tudo isso evita o 
amadorismo do mercado``, complementa Pereira. Apesar do investimento e da grande gama de 
associados ao PMI, não é essencial associar-se para obter a certificação. O custo não é 
inacessível. Investimento de tempo é o principal. As diretrizes seguidas devem ser do Pmbok - 
Project Management Body of Knowledge.  
 
O guia estabelece um padrão para qualquer indústria e qualquer ramo, por ser dividido em nove 
áreas de conhecimento: gestão da integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 
humanos, comunicação, fornecimentos e riscos. Muitas vezes o investimento parte da própria 
organização interessada em ter alguém certificado para gerenciar seus projetos. Afinal, ter seu 
projeto gerenciado por um especialista desde o início minimiza falhas e, conseqüentemente, reduz 
gastos desnecessários``, finaliza. 
 
 



Calma 
 
Para minimizar o atraso das companhias brasileiras na conquista de certificações é preciso 
entender como funcionam as empresas no Brasil. Carlos Alberto Caram, diretor-executivo da ISD 
Brasil, explica que os dirigentes brasileiros, até o falado bug do milênio, não se preocupavam 
muito com a qualidade. ´´Os investimentos eram feitos nas áreas de produtos, desenvolvimento, 
marketing, vendas, mas não em qualidade``, diz Caram.  
 
O executivo é um dos quatro profissionais brasileiros aptos a certificarem empresas em CMM 
(Capability Maturity Model) e CMMI (Capability Maturity Model Integration) em todo o País. As 
dificuldades de se implementar o modelo nas fábricas de software brasileiras refletem no 
resultado colocado no início desta matéria. Para correr contra o tempo perdido, muitas empresas 
querem fazer as coisas com pressa.  
 
Nesse caso, usar o chavão de que a pressa é inimiga da perfeição é cabível. ´´Um grande erro 
ainda cultural nas organizações brasileiras é acreditar que a rapidez da implementação de um 
modelo CMMI é positiva``. O processo é moroso e deve ser calmo. Caram orienta que não 
adianta passar por cima dos conceitos, simplesmente para ter o ´´título``. De nada vale não 
definir o processo, não ajustar as práticas, deixar de treinar os profissionais e pensar na 
certificação como ferramenta de vendas. Se no final o processo não estiver realmente adequado, 
a empresa corre o risco de ter dado um tiro no próprio pé.  
 
´´Não há atalhos. O caminho precisa ser percorrido para chegar à maturidade. Celebrar cada 
conquista e conviver com a tensão natural nos meses de avaliação é muito importante``, 
comenta Caram. O momento de atingir a maturidade é o momento da qualidade. É preciso 
encarar a realidade e verificar se realmente está preparado. 
 
Um caso de sucesso na área foi o da Unitech . A empresa baiana seguiu os conselhos da ISD 
Brasil e, mesmo sabendo que o modelo CMM deve acabar no final do próximo ano, preferiu se 
certificar em CMM nível 2. O investimento para certificar sua fábrica de software foi de 
aproximadamente 500 mil reais.  
 
Agora, a Unitech se prepara para galgar posições e já está em processo de busca da certificação 
CMMI nível 2. A decisão de passar primeiro pelo CMM partiu do trabalho de aprendizagem e da 
mudança de cultura, além da criação de novas estruturas, que teve de passar para conquistar a 
certificação. ´´Agora, temos uma série de processos ganhos para facilitar a chegada ao CMMI``, 
conta Ana Paula Braun, diretora de produção de software. 
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