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RESUMO 

 

 

Diante de diversos estudos que relacionam a qualidade do software à qualidade do 
processo que o gera e da crescente pressão do mercado de TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) pela criação de produtos qualidade com prazos e 
custos cada vez menores, as empresas produtoras de software passaram a investir 
na utilização de processos no desenvolvimento  de softwares. Diversos padrões e 
modelos de qualidade foram criados e difundidos com foco na definição de 
processos, dentre eles os modelos de maturidade da capacidade CMM (Capability 
Maturity Model) e CMMI (Capability Maturity Model Integration), criados pelo SEI 
(Software Engineering Institute), que tiveram uma grande aceitação mundial. Em 
face desta realidade, a SUNAC/SDR (Superintendência de Negócio, Administração 
Tributária e Comércio Exterior/Salvador), regional do SERPRO (Serviço Federal de 
Processamento de Dados), conquistou em 2003 o nível dois do CMM e desde então 
trabalha no aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento de software para 
atingir níveis superiores do modelo CMMI. A presente pesquisa explicita a percepção 
dos profissionais da SUNAC/SDR, que trabalharam nesta unidade no intervalo de 
]2003 - 2008], sobre como a utilização dos modelos CMM / CMMI afeta a qualidade 
dos produtos gerados ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software. 
Verificou-se que os profissionais perceberam a importância de utilizar um processo 
de desenvolvimento para a melhoria dos produtos gerados. Além disso, perceberam 
que houve melhoria nos produtos desenvolvidos por eles e também no produto final 
entregue ao cliente após a implantação do processo. 
 

 

Palavras-chave: Qualidade de Software. Processo de Software. Modelos de 
Maturidade da Capacidade. CMM. CMMI. 



 

ABSTRACT 

 

 
Due to a high number of studies linking software quality to the quality of the process 
used to create it and the mounting pressure from the Communication and Information 
Technology Market to develop quality products with shorter budgets and timelines, 
software producing companies started investing heavily on the use of software 
development processes. Many standards and quality models were created and 
delivered with a focus on process definition, among them the Capability Maturity 
Model (CMM) and the Capability Maturity Model Integration (CMMI) both created by 
the Software Engineering Institute (SEI) and both gained worldwide acceptance. 
Faced with this reality, the SUNAC/SDR (Business, Foreign Commerce and Tax 
Administration Superintended from the city of Salvador), a SERPRO (Data 
Processing Federal Service) regional, achieved in 2003 CMM’s level two and since 
then have worked in improving software development process to attain higher CMMI 
levels. This research depicts the perception by SUNAC/SDR professionals that 
worked from 2003 to 2008 on the impact of the use of CMM/CMMI models on the 
quality of the software developed. It has been verified that those professionals 
perceived the importance of utilizing a software development process to improve the 
quality of the software produced. Furthermore, they have also perceived an 
improvement in their own work, as well as, the final product delivered to their clients 
after the introduction of the process. 
 

 

Key words: Software Quality. Software Process. Capability Maturity Models. CMM. 
CMMI. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao alto grau de exigência dos clientes, as empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) vêm sofrendo uma grande pressão para oferecer 

produtos de qualidade em prazos reduzidos e com baixo custo. Diante desta 

realidade e da complexidade inerente ao processo produtivo de softwares, é 

crescente o número de empresas de TIC que buscam alcançar a qualidade do 

produto através do aprimoramento do processo de desenvolvimento de software 

(SOMMERVILLE, 2007, p.439).  

 

Nesse cenário, a Engenharia de Software tornou-se uma aliada das empresas de 

TIC, fornecendo embasamento para a construção de processos de software. 

Todavia, para a garantia da qualidade é essencial que o processo de 

desenvolvimento não se limite a determinadas etapas, mas englobe todo o ciclo de 

vida do software, uma vez que a qualidade não pode ser imposta depois que o 

produto está finalizado (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001, p.67). Este ponto é 

abordado por Bartié (2002, p.16) da seguinte forma:  

 
[...] o produto final do processo de desenvolvimento é exatamente o somatório de 
todas as decisões e realizações geradas durante todo o ciclo de desenvolvimento. Se 
desejamos produzir software com alta qualidade, é necessário investir em qualidade 
em todos os pontos do processo. 

 

A relação existente entre processo e produto sofreu uma grande mudança de 

enfoque na indústria de software, pois o foco principal passou a ser a garantia da 

qualidade do próprio processo produtivo, uma vez que o processo tem se mostrado 

um fator relevante para o alcance da qualidade do produto final. Diversos autores 

compartilham este ponto de vista: 

 

Humphrey (1996, p.253) enfatiza que a qualidade do software é 

determinada pela qualidade do processo.  

 

“A qualidade de um sistema ou produto é diretamente influenciada pela 

qualidade do processo usado no seu desenvolvimento e manutenção.” 

(CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003, p.5) [tradução nossa.]. 
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“Para alguns engenheiros de software, a qualidade do processo de 

software é tão importante quanto a qualidade do produto.“ (ROCHA; 

MALDONADO; WEBER, 2001, p.1).  

 

A qualidade do software é altamente dependente da qualidade do 

processo utilizado no seu desenvolvimento e manutenção (NICOLA; 

PESSOA, 2005, p.57). 

 

“Se o processo for fraco, o produto final irá inevitavelmente sofrer.” 

(PRESSMAN, 2002, p.44). 

 

A busca pela implantação de modelos e padrões de qualidade no processo produtivo 

vem aumentando devido ao fato das empresas de TIC estarem preocupadas com a 

qualidade do software produzido (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001, p.192).  

 

Os modelos de qualidade de software sugerem boas práticas a serem seguidas 

durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento, para auxiliar a empresa a alcançar 

um resultado positivo na produção de software. Com isso, as organizações podem 

aliar qualidade ao controle de outras variáveis vitais para a gestão, tais como: prazo, 

custo, esforço, retrabalho, produtividade e número de defeitos. 

 

Com o foco voltado para a definição de processos de software, surgiram novas 

abordagens e foram criados normas e modelos de maturidade da capacidade, 

integrando as melhores práticas no campo da Engenharia de Software. Estes 

padrões foram bem difundidos e estão sendo utilizados por diversas organizações 

ao redor do mundo, dentre eles: família ISO (International Standards Organization), 

CMM (Capability Maturity Model), SPICE (Software Process Improvement and 

Capability dEtermination), CMMI (Capability Maturity Model Integration) e MPS.BR 

(Melhoria de Processo do Software Brasileiro) (SOFTEX, 2006, p.11).  

 

O modelo CMM foi criado pelo SEI (Software Engineering Institute) e teve uma 

grande aceitação mundial (SEI, 2007, p.6). No entanto, as organizações que 

utilizavam mais de um modelo nos seus processos enfrentavam problemas devido à 

falta de integração deles, uma vez que os modelos, apesar de terem sido 
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desenvolvidos pelo próprio SEI, eram desintegrados (CHRISSIS; KONRAD; 

SHRUM, 2003, p.6). O CMMI foi criado para sanar este problema e, atualmente, é 

reconhecido como um respeitável modelo internacional de qualidade de software.  

 

Assim como o CMM, o CMMI na representação por estágio, possui cinco níveis de 

maturidade, em que cada nível representa um estágio de maturidade no processo de 

desenvolvimento de software. Segundo Chrissis, Konrad e Shrum (2003, p.614), um 

modelo de maturidade da capacidade descreve a evolução do caminho da melhoria, 

como uma espécie de guia, que norteia a caminhada de processos imaturos para 

processo maduros, com qualidade e efetividade. Quanto mais alto o nível atingido, 

maior a maturidade alcançada pela organização no processo produtivo e, em tese, 

maior o controle da qualidade do produto final. 

 

É importante salientar que quando o presente texto abordar o CMM, estará se 

referindo ao modelo SW-CMM (Capability Maturity Model for Software), quando 

abordar o CMMI, estará tratando do CMMI-SW (Capability Maturity Model Integration 

for Software). A palavra sistema, se referirá sempre a sistema de software, uma vez 

que o termo sistema é muito geral. 

 

A contribuição do CMM como elemento que aperfeiçoa o produto final é ressaltada 

por Bartilé (2001, p.8) da seguinte maneira: 

 
Um dos mais importantes trabalhos de avaliação da maturidade 
organizacional de uma empresa de software  foi produzido pelo SEI [...] sua 
missão foi produzir um trabalho que possibilitasse às organizações 
aperfeiçoar a qualidade final de seus produtos finais. 

 

Apesar da crescente procura das empresas de TIC para implantar modelos de 

qualidade de software no processo de desenvolvimento de software, tal implantação 

não é uma tarefa trivial. Além de requerer um alto investimento da organização, 

exige um grande esforço de implantação.  “A grande ameaça à implantação de um 

projeto do porte do CMMI é o dia-a-dia da empresa, que absorve praticamente todos 

os recursos existentes.” (COUTO, 2007, p.9).  

 

A comprovação de que a empresa utiliza as recomendações do modelo CMM e 

CMMI é realizada através de uma avaliação (COUTO, 2007, p.97). As avaliações 
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são realizadas por profissionais credenciados no SEI que visitam a organização para 

verificar a conformidade do processo de desenvolvimento de software aplicado na 

empresa com o modelo de capacidade da maturidade. Na avaliação é identificado o 

nível de aderência do processo utilizado, que pode ser de vital importância para a 

competitividade da empresa. 

 

Para empresas que visam exportar software, implementar um modelo de qualidade 

de software é fator decisivo para a competitividade. Nacionalmente, já existe uma 

forte tendência a se exigir tal indicador de qualidade, como requisito na seleção de 

fornecedores.  

 

A exigência da aplicação de modelos de qualidade de software já é uma realidade. 

Esta conduta vem sendo adotada por clientes, tanto da iniciativa pública quanto 

privada, para filtrar os fornecedores pela maturidade da capacidade, que é medida 

através de avaliações formais desses modelos de qualidade. “A qualificação CMM já 

é exigência dos editais de contratação de empresas de desenvolvimento de software 

pelos governos estaduais e federal, e também pelas grandes empresas privadas 

brasileiras.” (FOLHA DE PERNAMBUCO, 2004). 

 

O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) em 2002 conquistou o 

nível dois de maturidade do CMM e, desde então, está se dedicando ao 

aprimoramento do processo de desenvolvimento de software para futura obtenção 

de níveis mais elevados do CMMI. O SERPRO foi a primeira empresa pública na 

América Latina e a 12a empresa brasileira a obter a qualificação nível dois do 

modelo CMM de qualidade de software (FOLHA DE PERNAMBUCO, 2004).  

 

A regional Salvador do SERPRO possui três pólos de desenvolvimento de software, 

sendo que a projeção regional da Superintendência de Negócio, Administração 

Tributária e Comércio Exterior (SUNAC) é o único deles que possui a certificação 

CMM nível dois, obtido em 2003. 

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a percepção dos profissionais da 

SUNAC/SDR (SUNAC da regional Salvador) do SERPRO sobre como a utilização 

dos modelos CMM / CMMI afeta a qualidade dos produtos gerados ao longo do ciclo 
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de vida de desenvolvimento de software.  A estratégia de pesquisa adotada foi o 

Estudo de Caso, realizado com os profissionais que atuam na SUNAC/SDR há mais 

de seis anos (intervalo de ]2003 – 2008]). 

 

Por percepção entende-se o processo pelo qual indivíduos organizam e interpretam 

suas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao seu ambiente (ROBBINS, 2005, 

62). Esta pesquisa se baseou na percepção, pois a SUNAC/SDR, assim como 

grande parte das organizações que implantam processos baseados em modelos de 

qualidade de software, somente cria e alimenta uma base histórica de métricas 

consistente a partir da implantação do modelo. Como a SUNAC/SDR não possui 

indicadores que retratem o antes da implantação, não é possível realizar o 

comparativo com os resultados apresentados e mapeados após a implantação do 

processo de desenvolvimento de software baseado no CMM/CMMI. 

 

Os objetivos específicos desta investigação são os seguintes: 

a) Identificar a idéia dos profissionais sobre o que é qualidade de software; 

b) Explicitar a percepção dos profissionais no que diz respeito a: 

a. produtividade; 

b. número de erros e defeitos; 

c. cumprimento de prazos; 

d. retrabalho; 

e. qualidade do produto final; 

f. sucesso do projeto. 

c) Identificar as facilidades e obstáculos da implantação do processo de 

desenvolvimento de software baseado no CMM/CMMI; 

d) Verificar se há divergência de discurso entre os profissionais de nível 

operacional e  os de nível gerencial.  

 

O objeto do presente trabalho é atual e desafiador, pois há poucos estudos sobre a 

aplicação de modelos internacionais de qualidade de software no setor de TIC 

nacional.   

 

O presente trabalho é composto por oito capítulos, sendo que o primeiro deles é a 

introdução, onde é feita a contextualização do objeto de pesquisa. 
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No segundo capítulo, “Engenharia de Software”, é abordada a evolução da 

Engenharia de Software, a qualidade de processos e produtos de software e como 

as métricas de softwares podem ser utilizadas visando a promoção da melhoria 

contínua dos processos e produtos. 

 

O terceiro capítulo, “Modelos de Maturidade da Capacidade”, apresenta o histórico 

do surgimento dos modelos de maturidade da capacidade que mais se destacam no 

cenário mundial e brasileiro, bem como os patamares do processo de melhoria.  

 

No quarto capítulo, “Os Modelos CMM e CMMI”, são abordados os aspectos 

relevantes dos modelos de maturidade da capacidade criados pelo SEI: CMM e 

CMMI. São apresentadas as possíveis representações destes modelos, os níveis de 

maturidade e como procedem as avaliações nas empresas, além de abordar as 

mudanças ocorridas na versão 1.2 do CMMI. 

 

O quinto capítulo , “Do Conceitual à Prática”, detalha os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa. O local em que a pesquisa de campo foi feita 

é caracterizado e a população definida. Além disso, os instrumentos e 

procedimentos de coleta são apresentados e a forma com que os dados foram 

tratados e analisados é especificada. 

 

O sexto capítulo, “Análise e Discussão dos Resultados”, são apresentadas a análise 

e discussão dos resultados, focando, primeiramente, a análise de cada grupo 

individualmente e, a posteriori, a análise cruzada dos grupos envolvidos. 

 

O sétimo capítulo , “Considerações Finais e Recomendações”, relata a conclusão 

deste trabalho, apresentando as dificuldades encontradas, as principais 

contribuições obtidas e possíveis trabalhos futuros. 
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2. ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 
Este capítulo aborda a evolução da Engenharia de Software, a qualidade de 

processos e produtos de software e como as métricas de softwares podem ser 

utilizadas visando a promoção da melhoria contínua dos processos e produtos. 

 

 

2.1. UM MERGULHO NA ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 
Nos primórdios da computação todas as atenções eram voltadas ao 

aperfeiçoamento da máquina, para que o hardware pudesse oferecer uma maior 

capacidade de processamento e armazenamento de dados (SOMMERVILLE, 2007, 

p.3). Devido às limitações dos hardwares, os softwares eram simples programas de 

computador, de baixa complexidade e com poucas funcionalidades.  

 

Com o avanço da tecnologia, a máquina deixou de ser um fator limitador e o foco 

tornou-se o software, uma vez que com as evoluções do hardware, surgiu demanda 

por programas mais sofisticados e complexos (PRESSMAN, 2002, p.4-5). Todavia, a 

experiência em desenvolver estes softwares da mesma forma em que eram 

desenvolvidos os softwares requeridos anteriormente, mais simplórios, não foi 

positiva. No entendimento de Sommerville (2007, p.3), a conhecida como Crise do 

Software surgiu neste contexto, em que eram freqüentes projetos de 

desenvolvimento de softwares com prazos e custos extrapolados, não confiáveis, 

com desempenho insatisfatório e de difícil manutenção. 

 

O conceito de Engenharia de Software foi inicialmente proposto em 1968 na 

Conference on Software Engineering da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 

Norte), organizada para discutir a Crise do Software (SOMMERVILLE, 2007, p.3; 

MAGELA, 2006, p.21; ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001, p.1), que estava 

afligindo o mundo. Desde então, a Engenharia de Software vem sendo foco de 

estudos e muito tem evoluído, tendo a sua relevância reconhecida para apoiar o 

processo de desenvolvimento de software.  
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A Engenharia de Software possui diversas definições (ROCHA; MALDONADO; 

WEBER, 2001, p.5), a seguir serão apresentadas algumas delas: 

 

“... uma disciplina que integra processo, métodos e ferramentas para o 

desenvolvimento de software de computador.” (PRESSMAN, 2002, 

p.45).  

 

Uma disciplina que reúne metodologias, métodos e ferramentas a ser 

utilizados, desde a percepção do problema até o momento em que o 

sistema desenvolvido deixa de ser operacional, visando resolver 

problemas inerentes ao processo de desenvolvimento e ao produto de 

software (CARVALHO; CHIOSSI, 2001, p.25). 

 

“A engenharia de software é uma disciplina de engenharia relacionada 

com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios 

iniciais de especificação do sistema até sua manutenção [...]” 

(SOMMERVILLE, 2007, p.5). 

 

“Conjunto de técnicas, métodos, ferramentas e processos utilizados 

na especificação, construção, implantação e manutenção de um 

software que visa a garantir a gerência, o controle e a qualidade dos 

artefatos gerados através de recursos humanos.” (MAGELA, 2006, 

p.25, grifo do autor). 

 

Diante das definições apresentadas, observa-se que a Engenharia de Software 

possui elementos que contemplam todas as etapas do ciclo de vida do software, não 

se detendo a etapas isoladas. 

 

 

2.2. QUALIDADE DE SOFTWARE 

 

A definição de qualidade é complexa e relativa , depende, sobretudo, do ponto de 

vista de quem a está definindo. Weinberg (1993, p.17) defende que o conceito de 

qualidade depende da perspectiva de quem o define: “A qualidade é relativa. O que 
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é qualidade para uma pessoa pode ser falta de qualidade para outra.”. Dessa forma, 

mais qualidade para uma pessoa, pode significar menos qualidade para outra.  

 

Como a qualidade está diretamente relacionada à percepção, Garvin em 1984 fez 

um estudo a respeito de como diferentes pessoas percebem a qualidade. Garvin 

descreveu a qualidade a partir de cinco perspectivas diferentes (PFLEEGER, 2004, 

p.7): 

a) a visão transcendental – a qualidade é algo que se pode reconhecer, mas 

não se pode definir; 

b) a visão do usuário – a qualidade é adequada ao propósito pretendido; 

c) a visão do fabricante – a qualidade é a conformidade com a especificação; 

d) a visão do produto – a qualidade será relacionada às características 

inerentes ao produto; 

e) a visão do mercado – a qualidade depende do valor que os consumidores 

estão dispostos a pagar pelo produto. 

 

Diante de tantas possibilidades e perspectivas é notória a dificuldade em se definir 

precisamente o que é qualidade. Quando se especifica o conceito para qualidade de 

software, a dificuldade não é menor. Koscianski e Soares (2006, p.30) ressaltam que 

para se definir qualidade de software, é preciso que antes se decida o que significa 

qualidade. 

 

Com a visão voltada para software, Chrissis, Konrad e Shrum (2003, p.626), definem 

qualidade como sendo a capacidade de um conjunto de características inerentes de 

um produto, componente de produto ou processo cumprir requisitos de clientes.  

 

Para Gustafson (2003, p.98), um software de qualidade é aquele que simplesmente 

faz o que se espera que ele faça. Apesar de existirem diversas formas de mensurar 

a qualidade, o autor defende que a maneira mais fácil de identificar a qualidade de 

software é através da satisfação do usuário. Dessa forma, se o usuário está 

satisfeito com o software, o produto é de qualidade, independente de outras 

variáveis. 
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Sommerville (2007, p. 423) faz um comparativo entre a qualidade na manufatura e a 

qualidade de software: 

[…] qualidade de software é um conceito complexo que não é diretamente 
comparável com a qualidade na manufatura. Na manufatura, a noção de qualidade 
tem sido aquela em que o produto desenvolvido deve atender às suas especificações 
[...]. Em um mundo ideal essa definição deveria ser aplicada a todos os produtos, mas 
para sistemas de software, há problemas com isso [...].  

 

Weinberg (1993, p.39) concorda com a conceituação de qualidade supracitada, 

complementando que: “Em software, a conformidade com os requisitos não é 

suficiente para definir a qualidade, porque os requisitos não podem ser tão exatos 

como numa operação de manufatura.”. 

 

O conceito de qualidade empregado na manufatura não pode ser aplicado a 

software pelas seguintes razões (SOMMERVILLE, 2007, p. 423): 

a) apesar de a especificação ser orientada às características do produto que 

o cliente deseja, podem também existir requisitos técnicos definidos pelos 

analistas de sistemas; 

b) existe dificuldade em especificar determinadas características de software 

de maneira explicita, tais como: facilidade de manutenção, proteção e 

eficiência; 

c) embora um software possa estar de acordo com a especificação definida 

pelo usuário, os próprios usuários podem não o considerar um produto de 

alta qualidade pelo fato dele não corresponder às suas expectativas. 

 

A relação estreita existente entre a qualidade dos produtos e a qualidade dos 

processos de software utilizados em seu desenvolvimento é amplamente 

reconhecida (BERTOLO; SEGRINI; FALBO, 2006, p.72).  Neste sentido, existe uma 

tendência das organizações trabalharem os processos de software para o alcance 

da qualidade almejada. 
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2.3. PROCESSO DE SOFTWARE 

 

Humphrey (1996, p.123) define processo como sendo:  

 
“[...] um conjunto de passos definidos para fazer um trabalho. Cada passo ou fase do 

trabalho tem critérios de entrada especificados que devem ser satisfeitos antes de 

iniciar a fase. Similarmente, cada fase tem critérios de saída para serem satisfeitos 

antes de completar a fase.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Entradas e Saídas de um Processo 

 

A figura 1 ilustra o conceito de processo conforme definição de Humphrey, que leva 

em consideração as entradas e saídas de cada fase, que são de grande importância 

para o produto final oriundo do processo. Os artefatos de saída de cada fase devem 

satisfazer os requisitos definidos para não comprometer os artefatos gerados na fase 

seguinte. Esta conceituação é amplamente utilizada na produção de software, 

refinada por outros autores da seguinte forma: 

 

Um roteiro, uma série de passos previsíveis, seguidos para criar a 

tempo um resultado de alta qualidade. (PRESSMAN, 2002, p.17).  

 

“[...] um conjunto de atividades e resultados associados que produz um 

produto de software.” (SOMMERVILLE, 2007, p.6). 
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O processo de desenvolvimento de software envolve o conjunto de 

atividades e resultados associados a essas atividades, com o objetivo 

de construir o produto de software (CARVALHO; CHIOSSI, 2001, p.23).  

 

O processo de desenvolvimento contém as atividades que compõem o 

ciclo de desenvolvimento de software (ROCHA; MALDONADO; 

WEBER, 2001, p.43). 

 

A elaboração de um processo de desenvolvimento de software não é uma tarefa 

trivial, em virtude da própria complexidade envolvida na confecção de softwares 

(SOMMERVILLE, 2007, p.42; CAMPOS, 2006, p.101). Devido a isto, a criação de 

um processo de software é uma atividade que deve ser realizada de forma bastante 

cuidadosa. Rocha, Maldonado e Weber (2001, p.192) salientam que a definição de 

processos de software envolve diversas e complexas facetas e são poucos os 

profissionais qualificados para realizar esta tarefa.  

 

É importante frisar que não apenas os aspectos técnicos devem ser levados em 

consideração durante a elaboração e/ou mudanças no processo, outros fatores 

também são de grande importância para o sucesso da utilização do processo. “[...] 

além dos aspectos técnicos, tão ou mais importantes são os aspectos culturais e 

organizacionais da empresa, que devem ser cuidadosamente considerados quando 

do estabelecimento e desenvolvimento de processos de software.” (ROCHA; 

MALDONADO; WEBER, 2001, p.109). 

 

De acordo com estudo reali zado por Rocha et al (2005, p.17), os seguintes fatores 

demonstraram ter influencia positiva  quando estavam fortemente presentes e 

negativa quando eram fracos ou ausentes na implantação de processos de software 

utilizando o modelo CMMI: 

a) comprometimento da empresa; 

b) grau de acompanhamento dos processos implantados; 

c) disponibilidade de recursos; 

d) motivação da empresa; 

e) apoio ferramental; 

f) treinamento. 
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O processo não deve ser estático, muito pelo contrário, deve ser vivo e estar em 

constante evolução, aplicando o conceito de melhoria contínua para a lapidação do 

processo. No entanto, a melhoria contínua do processo pode se mostrar mais 

complicada e sujeita a falhas do que a definição primária do processo padrão 

(MALHEIROS et al, 2006, p. 219). Estes autores defendem que o grande desafio é 

identificar procedimentos que possam ser estabelecidos e automatizados, 

promovendo o tratamento efetivo das melhorias propostas, revertendo-as em 

otimização do processo. 

 

O processo adequado para uma organização dificilmente serve para outra, isto 

porque o processo deve considerar as características peculiares da empresa e de 

seus grupos de trabalho (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001, p.185). 

Sommerville (2007, p.6) ressalta que o uso de um processo inadequado pode gerar 

sérias conseqüências para o setor produtivo, podendo elevar o custo de 

desenvolvimento, reduzir a qualidade ou a utilização do software. 

 

Chrissis, Konrad e Shrum (2007, p.97-98) ressaltam que o passo mais importante 

para o processo de melhoria é a construção de um forte suporte organizacional 

através do patrocínio da alta gerência. 

 

Para que a implantação do processo de desenvolvimento de software traga 

benefícios para a organização, é necessário conceber um processo inteligente, que 

venha a impulsionar o negócio, facilitar a vida dos envolvidos e não criar burocracia, 

somente para atender aos quesitos descritos no modelo (COUTO, 2007, p.10). 

 

Quanto ao produto de software, é fundamental que sua qualidade seja independente 

de quem o produziu (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001, p.5). Portanto, o 

indicado é trabalhar na definição de um processo padrão para o desenvolvimento de 

software de forma a garantir a qualidade dos produtos gerados ao longo do ciclo de 

vida do software. Vale salientar que a qualidade do processo é essencial para a 

obtenção da qualidade do produto, mas não é suficiente para garantir essa 

qualidade (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001, p.126). 
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2.4. MÉTRICAS DE SOFTWARE 

 

A utilização de métricas para avaliar o processo e produto de software é de grande 

importância para que a análise da situação do projeto possa ser realizada de forma 

objetiva, baseada em indicadores e fatos passados. Dessa maneira, é possível 

identificar áreas de problemas ou passíveis de otimização e ter condições de agir de 

forma direcionada (PRESSMAN, 2002, p.75). No entendimento de Bartié (2002, 

p.219), tomar decisões baseadas somente na intuição, na subjetividade, é altamente 

perigoso, ainda mais se tratando de um processo complexo como o de software.  

 

Weinberg (1994, p.3) define medição como “[...] a arte e a ciência de se fazer 

observações confiáveis.” Pressman (2002, p.75) ressalta como as medições podem 

ajudar os engenheiros de software: “[...] medição pode ser usada pelos engenheiros 

de software para ajudar a avaliar a qualidade dos produtos de trabalho técnico e 

para auxiliar a tomada de decisões táticas, à medida que o projeto evolui.”. O 

mesmo autor (2002, p.103) ressalta ainda que as métricas de software englobam o 

processo, projeto e produto. 

 

Uma métrica é qualquer tipo de medição que se refere a um sistema de software, 

processo ou documentação relacionada (SOMMERVILLE, 2007, p.432). Na visão de 

Pressman (2002, p.75), métricas são medidas quantitativas que permite se ter idéia 

da eficácia do processo de software e dos projetos que são conduzidos usando o 

processo como arcabouço. Este autor enfatiza ainda que a partir de medições 

sistemáticas, as tendências (boas e más) podem ser detectadas, melhores 

estimativas podem ser feitas e aperfeiçoamentos podem ser alcançados. Além disso, 

através da análise das medidas coletadas, é possível verificar se ocorreram 

melhorias no processo e no produto .  

 

A figura 2 fornece uma visão geral da utilização de uma base de conhecimento no 

gerenciamento de projetos de software, composta de métricas de projetos 

concluídos ou em andamento. Tais métricas contribuem para o controle de projetos 

que estão sendo realizados, bem como para o planejamento de projetos futuros. 
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Figura 2 – Utilização de base de conhecimento. 
 Fonte: Adaptação de Koscianski e Soares (2006, p.72). 

 

 

Para Rocha, Maldonado e Weber (2001, p.101), os seguintes objetivos são 

almejados com a prática da utilização de métricas: 

a) melhorar o entendimento sobre o processo, produto, recursos e ambiente de 

desenvolvimento; 

b) avaliar o andamento do projeto, comparando o realizado com o planejado; 

c) fazer previsões sobre o andamento do projeto com base em comportamentos 

passados; 

d) promover melhorias identificando falhas, ineficiências e outras oportunidades 

para melhorar a qualidade do produto e o desempenho do processo (apud 

Park, 1996). 

 

Infelizmente, atividades de medição e análise não são comumente realizadas pelas 

empresas de TIC (PRESSMAN, 2002, p.77). Somente após implantar um processo 

de software, que contemple a utilização de práticas de medições e análise, é que as 

organizações passam a realizar tais atividades de forma sistemática. Com isso, 

existe uma grande dificuldade em verificar os ganhos e/ou perdas, de forma 

quantitativa, da implantação de modelos de qualidade de software no processo 

produtivo, comparando-se indicadores do antes e depois. Sem dados objetivos em 

mãos, a percepção passa a ser a forma de se estimar os ganhos e/ou perdas com a 

implantação destes modelos. 
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De acordo com Sommerville (2007, p.440), a melhoria do processo de software é 

uma atividade cíclica, conforme figura 3, que compreende os seguintes estágios 

principais: 

a) medição – é realizada a medição de atributos de projeto ou artefatos; 

b) análise – o projeto é avaliado, sendo os pontos fracos e os entraves 

identificados; 

c) mudança – são introduzidas mudanças identificadas na análise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ciclo de melhoria do processo. 
 Fonte: Adaptação de Sommerville (2007, p.440). 

 

 

Os modelos de qualidade de software CMM e CMMI reconhecem a importância de 

utilizar métricas para promover a melhoria contínua do processo e produtos, 

contemplando atividades de medição e análise ao longo do ciclo de vida de 

desenvolvimento do software. Inclusive, percebe-se que esta preocupação foi 

intensificada pelo SEI no modelo CMMI em relação ao CMM, uma vez que no CMMI 

foi criada uma área de processo (PA) chamada Medição e Análise já no nível dois. 

PA é um conjunto de práticas relacionadas a uma determinada área que, quando 

implementadas coletivamente, satisfaz a um conjunto de metas consideradas 

importantes para promover uma significante melhoria nesta área (CHRISSIS; 

KONRAD; SHRUM, 2003, p.622). 
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3. MODELOS DE MATURIDADE DA CAPACIDADE 

 

Este capítulo apresenta o histórico do surgimento dos modelos de maturidade da 

capacidade que mais se destacam no cenário mundial e brasileiro, bem como os 

patamares do processo de melhoria.  

 

 

3.1. UM BREVE HISTÓRICO DOS MODELOS DE MATURIDADE DA     

CAPACIDADE 

 

De acordo com Chrissis, Konrad e Shrum (2003, p.614), um modelo de maturidade 

da capacidade contém os elementos essenciais de processos para uma ou mais 

disciplinas e descreve a evolução do caminho da melhoria, ou seja, a trilha entre 

processos imaturos para processo maduros, com qualidade e efetividade. 

 

Os modelos CMM e CMMI foram desenvolvidos pelo SEI, ligado à Universidade 

Carnegie Mellon e patrocinado pelo Departamento de Defesa Norte -Americano 

(DoD) (BARTIÉ, 2002, p.9; ROCHA, MALDONADO, WEBER, 2001, p.22), 

integrando as melhores práticas no campo da Engenharia de Software. Estes 

modelos foram criados com a finalidade de estabelecer um padrão de qualidade 

para os softwares desenvolvidos para as forças armadas americana, auxiliando a 

determinar se um fornecedor é realmente capaz de desenvolver um software de 

acordo com as especificações solicitadas e com o padrão de qualidade requerido.   

 

Em 1987 foi criada a primeira versão do modelo CMM, sob a coordenação de Watts 

Humphrey. Nesta versão, o modelo era composto pelos documentos de maturidade 

de processo e pelo questionário de maturidade. Em 1991 a estrutura de maturidade 

do processo foi aprimorada e o SW-CMM foi lançado, estabelecendo cinco níveis de 

maturidade, em que cada um deles indica a capacidade do processo de 

desenvolvimento de software. (COUTO, 2007, p.45-46).  

 

O CMM teve uma grande aceitação e foi difundido pelo mundo, sendo reconhecido 

como um respeitável modelo de qualidade de software (BARTIÉ, p.4). Para Couto 
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(2007, p.3): “... [o CMM] tornou-se, ao longo de uma década, o modelo de qualidade 

mais conhecido, usado e respeitado pela comunidade de engenharia de software.“. 

 

Devido ao sucesso obtido com o SW-CMM, outras modalidades do CMM foram 

criadas, visando abranger outras áreas de interesse. Neste contexto, surgiram os 

seguintes modelos (COUTO, 2007, p.53-54): 

a) Software Acquisition CMM (SA-CMM): avalia a maturidade dos processos 

de seleção, compra e instalação de softwares desenvolvidos por terceiros; 

b) Systems Engineering CMM (SE-CMM): avalia a maturidade dos processos 

de Engenharia de Sistemas; 

c) Integrated Product Development CMM (IPD-CMM): é mais abrangente que 

o SE-CMM, incluindo outros processos necessários à produção e suporte 

ao produto, tais como: suporte ao usuário, processos de fabricação, dentre 

outros; 

d) People CMM (P-CMM): avalia a maturidade dos processos de 

administração de recursos humanos referentes a software, recrutamento e 

seleção de desenvolvedores, treinamento e desenvolvimento, 

remuneração, dentre outros. 

 

O surgimento de todos esses modelos gerou alguns problemas, pois apesar deles 

terem sido desenvolvidos pelo próprio SEI, não havia integração e harmonia entre 

eles. As inconsistências englobavam nomenclatura, processo de avaliação e modo 

de implementação (COUTO, 2007, p.4). Estes problemas se agravavam quando as 

organizações utilizavam mais de um modelo, uma vez que as diferenças existentes 

entre as disciplinas específicas deles, incluindo arquitetura, conteúdo e abordagem, 

estavam trazendo limitações para as organizações (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 

2003, p.6). 

 

Devido às inconsistências existentes entre os modelos CMMs, melhorias que foram 

identificadas ao longo de uma década de utilização do SW-CMM e a intenção em 

compatibilizar o CMM com a ISO/IEC 15504, o SEI foi motivado a elaborar um 

modelo que integrasse os outros modelos referentes a software e sistema (COUTO, 

2007, p.53). Assim, no ano de 2000, o CMMI foi lançado (COUTO, 2007, p.46). 
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Em 1995, foi publicada a norma ISO/IEC 12207, criada em parceria pela ISO e IEC 

(International Electrotechnical Commission). No ano de 1998 foi divulgada a versão 

brasileira desta norma, que possui o mesmo nome da versão internacional, 

acrescida apenas das iniciais NBR. Em 2002 e 2004 foram feitas atualizações, 

criando-se as emendas um e dois respectivamente, em que foram feitas melhorias, 

retratando a evolução da Engenharia de Software (SOFTEX, 2006, p.13-14). 

 

A norma ISO/IEC 12207 estabelece uma arquitetura comum para o ciclo de vida de 

processos de software com uma terminologia bem definida, contendo processos, 

atividades e tarefas a serem aplicadas durante o fornecimento, aquisição, 

desenvolvimento, operação e manutenção de produtos de software e serviços 

correlatos (SOFTEX, 2006, p.13). 

 

Em 1992 foi realizado um estudo pela ISO chamado de “Necessidades e Exigências 

para uma Norma de Avaliação de Processos de Software”, que apontou a 

pertinência da elaboração de uma norma que fosse aplicável à melhoria de 

processos e à determinação da capacidade, considerando os métodos e normas já 

existentes. Com isso, foi iniciado o projeto SPICE, que originou a norma ISO/IEC 

15504 (SOFTEX, 2006, p.13-14). 
 

O projeto SPICE nasceu devido à pressão existente com o surgimento de vários 

modelos de qualidade específicos para o desenvolvimento de software (ROCHA, 

MALDONADO, WEBER, 2001, p.33).  O objetivo deste projeto foi, inicialmente, 

produzir um relatório técnico que fosse mais geral e abrangente do que os modelos 

já existentes, sendo mais específico do que a norma ISO 9001 (ROCHA; 

MALDONADO; WEBER, 2001, p.29).   

 

O projeto SPICE originou a norma ISO/IEC 15504 (SOFTEX, 2006, p.13), que foi 

concebida levando em consideração as normas e modelos já existentes. Desta 

forma, herdou da norma ISO/IEC/12207 a arquitetura dos processos do ciclo de vida 

do software e do modelo CMM o conceito de níveis de maturidade do processo 

(ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001, p.33).   
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De acordo com Rocha, Maldonado e Weber (2001, p.33), a ISO/IEC 15504 possui 

uma abordagem de duas dimensões, de processo e capacidade de processo, sendo 

muito flexível e fonte de inspiração para outros modelos criados posteriormente, 

como, por exemplo, o CMMI na representação contínua. 

 

O Quadro 1 relaciona os níveis de capacidade da norma ISO/IEC 15504 e as 

características dos processos correspondentes a cada nível. 

 

Nível de Capacidade Características do Processo 

0 

Incompleto 

Processo não existe ou, geralmente, é  falho. 

1 

Executado 

Processo executado atinge os objetivos, porém 

não possui padrão de qualidade nem controle de 

prazos / custos. 

2 

Gerenciado 

Processo gerenciado, planejado, monitorado e 

controlado. Satisfaz os requisitos definidos de 

qualidade, prazos / custos. 

3 

Estabelecido 

Processo estabelecido, executado e gerenciado 

mediante adaptação do processo padrão definido, 

eficaz e eficiente. 

4 

Previsível 

Processo previsível, executado dentro de limites 

de controle definidos e com medições detalhadas. 

5 

Otimizando 

Processo em otimização, melhorado de forma 

contínua e disciplinada. 

 

Quadro 1 – Níveis de capacidade de processo da ISO/IEC 15504. 
Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.21). 

 

O MPS.BR é um modelo de referência brasileiro que define níveis de maturidade, 

compatível com os padrões de qualidade de software aceitos internacionalmente 

(SOFTEX, 2006, p.5), visando a adequação das organizações nacionais às 

exigência do mercado (CORGOSINHO, 2006, p.23). Desde 2003, o MPS.BR está 

em desenvolvimento e foi inspirado nas normas internacionais ISO/IEC 12207, 
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ISO/IEC 15504 e o modelo CMMI-SE/SW (Capability Maturity Model Integration for 

System Engineering/Software) (SOFTEX, 2006, p.4).  

 

A intenção do MPS.BR não é definir algo de novo no tocante de normas e modelos 

de maturidade, mas sim elaborar uma estratégia para a implementação deste 

modelo, de acordo com a realidade das empresas brasileiras (WEBER et al, 2004, 

p.5). Desta forma, este modelo foi concebido como uma alternativa para as 

empresas brasileiras que possuem poucos recursos e que necessitam obter 

melhorias nos seus processos de software em um ou dois anos, prazo menor do que 

os modelos desenvolvidos pelo SEI, cuja implantação leva de quatro a dez anos 

(SOFTEX, 2006, p.5).   

 

O MPS.BR possui sete níveis de maturidade, conforme apresentado na figura 4. A 

divisão por estágios, apesar de inspirada no CMMI-SE/SW, possui uma graduação 

diferente, visando uma implementação e avaliação mais adequada para micros, 

pequenas e médias empresas, bem como promover a melhorias de processos em 

prazos mais curtos (SOFTEX, 2006, p.15) e com custos acessíveis (WEBER et al, 

2004, p.3). De acordo com Couto (2007, p.131), o MPS.BR reorganizou os níveis 

dois e três do CMMI, criando patamares intermediários, facilitando a passagem entre 

os níveis de maturidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Níveis de maturidade do modelo MPS.BR. 
Fonte: SOFTEX (2006, p.15). 

E – PARCIALMENTE DEFINIDO 
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G – PARCIALMENTE GERENCIADO 
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A figura 5 apresenta a cronologia do surgimento de modelos de qualidade de 

software voltados ao aprimoramento do processo de produção. 

 

 

 

Figura 5 – Cronologia dos modelos de qualidade de software. 
 Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.47). 

 

 

3.2. PATAMARES DO PROCESSO DE MELHORIA: NÍVEIS DE MATURIDADE E 

CAPACIDADE 

  

Crosby em seu livro Quality is Free criou um esquema de estratificação da qualidade 

em categorias, que abrange desde o nível que se trabalha usando o método de 

tentativa e erro, até o nível ideal, cujas decisões são tomadas com o mínimo de erro 

(KOSCIANSKI; SOARES, 2006, p.81-82). Weinberg (1994, p.6) ressalta que Radice 

e outros no artigo A Programming Process Study adaptaram o esquema de Crosby 

ao desenvolvimento de software. Posteriormente, Watts Humphrey, ampliou o 

trabalho deles e identificou cinco níveis de maturidade de processo, pelos quais uma 

empresa de desenvolvimento de software pode crescer. Os níveis de maturidade do 

modelo CMMI foram inspirados nas categorias criadas por Crosby. 

 

Os níveis de maturidade estabelecem patamares de evolução de processos, 

caracterizando estágios de melhoria do processo na organização (SOFTEX, 2006, 

p.15).  Para Chrissis, Konrad e Shrum (2003, p.619), os níveis de maturidade são 

degraus da melhoria do processo através de um conjunto predefinido de PAs, em 

que todas as metas existentes neste conjunto são atendidas.  
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Na visão de Couto (2007, p.85), os níveis de maturidade representam um caminho a 

ser percorrido para o processo de melhoria da organização, em que cada nível 

obtido retrata a evolução da melhoria do processo. Weber et al (2004, p.9) acreditam 

que estes níveis são capazes de estabelecer uma forma de prever o desempenho 

futuro de uma organização com relação a uma ou mais disciplinas.  

 

Na percepção de Koscianski e Soares (2006, p.82), os níveis de maturidade não 

devem ser interpretados como níveis de perfeição idealizados, mas como 

oportunidades de ganho para a empresa. 

 

Existem cinco níveis de maturidade, numerados de um à cinco, em que cada um 

deles estabelece um importante passo para o processo da organização, preparando-

a para evoluir para o nível seguinte (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003, p.78-79).  

A figura 6 ilustra a hierarquia dos níveis de maturidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Níveis de maturidade. 
Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.176). 

 

Segundo Bartié (2002, p.13-14), o SEI informa que à medida que a empresa adquire 

maturidade no processo de desenvolvimento de software, o esforço dedicado à 

correção de defeitos do produto decresce gradativamente, conforme mostra a figura 

7.  

 

Nível 5 

Nível 4 

Nível 3 

Nível 2 

Nível 1 
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Figura 7 – Esforço dedicado à correção de defeitos por nível de maturidade. 
Fonte: Adaptação de Bartié (2002, p.14). 

        

O esforço gerencial também apresenta um comportamento decrescente à medida 

que a organização obtém níveis mais elevados de maturidade (BARTIÉ, 2002, p.14). 

No entendimento de Bartié (2002, p.14), isto ocorre devido ao fato dos papéis, 

responsabilidades, atividades e o fluxo das tarefas não estarem bem definidos nas 

organizações que possuem processos imaturos, necessitando de um esforço 

gerencial maior para que o projeto transcorra. Esta questão é demonstrada na figura 

8.  
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Figura 8 – Esforço gerencial dedicado por nível de maturidade. 
Fonte: Adaptação de Bartié (2002, p.15). 

 

Um nível de capacidade é um patamar evolutivo bem definido, que indica a 

capacidade da PA na organização (COUTO, 2007, p.168). Na visão de Chrissis, 

Konrad e Shrum (2003, p.12), os níveis de capacidade são usados para medir o 
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caminho de melhoria por meio de cada PA, partindo de um processo de baixo 

desempenho para um processo otimizado. 

 

Existem seis níveis de capacidade, numerados de zero à cinco (CHRISSIS; 

KONRAD; SHRUM, 2003, p.75), sendo que cada PA pode estar em um determinado 

nível, conforme ilustrado na figura 9. Cada nível é acumulativo, funcionando como 

uma camada de fundação para o processo de melhoria contínua, isto é, o mais alto 

nível de capacidade inclui todos os atributos dos níveis mais baixos (COUTO, 2007, 

p.168). 

 

 

Figura 9 – Níveis de capacidade. 
Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.176). 

 

 

 

4. OS MODELOS CMM E CMMI 

 

Este capítulo aborda aspectos relevantes dos modelos de maturidade da 

capacidade criados pelo SEI: CMM e CMMI. São apresentadas as possíveis 

representações destes modelos, os níveis de maturidade e como procedem as 

avaliações nas empresas, além de abordar as mudanças ocorridas na versão 1.2 do 

CMMI. 
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4.1. CONHECENDO MELHOR O CMM E CMMI 

 

O CMM, também conhecido como SW-CMM, é um modelo em estágios, que possui 

cinco níveis incrementais de maturidade do processo de desenvolvimento e 

manutenção de software (COUTO, 2007, p.46). 

 

Couto (2007, p.3) conceitua o CMM como “... um modelo de capacitação de 

arquitetura em estágios, que serve de referência para avaliar a maturidade dos 

processos de uma organização.“.  

 

O primeiro nível é apenas um ponto de referência, pois estar no nível um é negativo 

para a organização, uma vez que significa imaturidade do setor produtivo. Desta 

forma, o nível dois é o primeiro patamar a ser buscado pelas organizações e o maior 

desafio em alcançá-lo está relacionado à mudança cultural (COUTO, 2007, p.6). 

 

O CMM é composto por 18 Key Process Area (KPA) distribuídas a partir do segundo 

nível de maturidade, nas quais são estabelecidas metas de maturidade a serem 

alcançadas e sugeridas práticas que conduzem o atendimento das metas. Como se 

trata de um modelo incremental, para estar em um determinado nível é necessário 

cumprir as exigências do nível referência e de todos os níveis inferiores (COUTO, 

2007, p.6, p.57). 

 

No Quadro 2 é apresentada a distribuição das KPAs por nível de maturidade do 

modelo CMM (COUTO, 2007, p.59-60):  

 

Nível de 

Maturidade 

KPA 

Gerência de Requisitos 

Planejamento de Projeto de Software 

Acompanhamento e Supervisão de Projeto de Software 

Gerência de Subcontratado de Software 

Garantia da Qualidade de Software 

2 

Repetível 

Gerência da Configuração de Software 
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Foco no Processo da Organização 

Definição do Processo da Organização 

Programa de Treinamento 

Gerência Integrada de Software 

Engenharia de Produto de Software 

Coordenação entre Grupos 

 

 

3 

Definido 

 

 
Revisões Técnicas Formais 

Gerência Quantitativa do Processo 4 

Gerenciado Gerência da Qualidade de Software 

Prevenção de Defeitos 

Gerência da Mudança Tecnológica 
5 

Otimizado 
Gerência da Mudança do Processo 

 

Quadro 2 – Distribuição das KPAs por nível de maturidade do CMM. 
Fonte: COUTO (2007, p.59-60) 

 

Para Couto (2007, p.58), os obje tivos do modelo CMM são os seguintes: 

a) auxiliar a gerência e mudança de processo; 

b) fornecer uma estrutura básica para métodos de avaliação de empresas de 

software; 

c) auxiliar a melhoria do processo de software; 

d) fornecer um guia para as empresas implementarem melhorias em seu 

processo. 

 

O CMMI é um modelo de integração da maturidade da capacidade cujo propósito é 

estabelecer um guia para ser utilizado no desenvolvimento de processos da 

organização (COUTO, 2007, p.12). 

 

Assim como o CMM, o CMMI também possui cinco níveis de maturidade, em que 

cada nível representa um estágio de maturidade do processo de desenvolvimento de 

software.  No entanto, o CMMI é mais flexível, permitindo que a organização opte 

por enfocar a capacitação de uma determinada PA ou a maturidade da organização 

como um todo para melhorar os seus processos (COUTO, 2007, p.4). O suporte 

para tal flexibilidade é dado pela existência de duas representações a serem 
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seguidas: por estágio, assim como o SW-CMM, e contínua, como a ISO 15504 

(SOFTEX, 2006, p.14; COUTO, 2007, p.6).   

 

O CMMI combina os modelos Capability  Maturity Model for Software (SW-CMM), 

Systems Engineering Capability Model (SECM) e  Integrated Product Development 

Capability Matutity Model (IPD_CMM) (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003, p.6; 

SOFTEX, 2006, p.14). O SEI se preocupou, no projeto de desenvolvimento deste 

modelo de maturidade, em construir um framework, que possibilita a geração de 

outros modelos sem os problemas de desintegração (COUTO, 2007, p.56).   

 

O framework do CMMI contempla  os seguintes modelos (COUTO, 2007, p.56): 

a) CMMI-SW: contém as disciplinas de Engenharia de Software; 

b) CMMI-SE (Capability Maturity Model Integration for System Engineering): 

contém a disciplina de Engenharia de Sistemas; 

c) CMMI-SE/SW: integra as disciplinas de Engenharia de Software e 

Engenharia de Sistemas; 

d) CMMI-SE/SW/IPPD (Capability Maturity Model Integration for System 

Engineering/Software/Integrated Product and Process Development): 

integra as disciplinas de Engenharia de Software e Engenharia de 

Sistemas e Desenvolvimento de Produto e Processo Integrado; 

e) CMMI-SE/SW/IPPD/SS (Capability Maturity Model Integration for System 

Engineering/Software/Integrated Product and Process 

Development/Supplier Sourcing): integra as disciplinas de Engenharia de 

Software e Engenharia de Sistemas, Desenvolvimento de Produto e 

Processo Integrado e Desenvolvimento com Sub-contratação. 

 

O CMMI é composto por 22 PAs, distribuídas a partir do segundo nível de 

maturidade. Assim como o CMM, para estar em um determinado nível é necessário 

cumprir as exigências do nível referência e de todos os níveis inferiores.  

 

No Quadro 3 é apresentada a distribuição das PAs por nível de maturidade do 

modelo CMMI, seguindo a representação por estágio (CHRISSIS; KONRAD; 

SHRUM, 2003, p.86) [tradução nossa]: 
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Nível de 

Maturidade 

PA 

Gerência de Requisitos 

Planejamento de Projeto 

Monitoração e Controle de Projeto 

Gerência de Acordo com Fornecedores 

Medição e Análise 

Garantia da Qualidade de Processo e do Produto 

2 

Repetível 

Gerência de Configuração 

Desenvolvimento de Requisitos  

Solução Técnica  

Integração do Produto  

Verificação  

Validação  

Foco no Processo Organizacional 

Definição do Processo Organizacional 

Treinamento Organizacional 

Gerência de Projeto Integrada  

Gerência de Riscos 

Integração de Equipe 

Gerência de Fornecedor Integrada  

Análise de Decisão e Resolução 

3 

Definido 

Ambiente Organizacional para Integração 

Desempenho do Processo Organizacional 4 

Gerenciado Gerência Quantitativa do Projeto 

Inovação e Melhoria Organizacional 5 

Otimizado Análise e Resolução de Causas 

 

Quadro 3 – Distribuição das PAs na representação por estágio. 
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No Quadro 4 apresentada a distribuição das PAs do modelo CMMI, seguindo a 

representação contínua (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003) [tradução nossa]: 

 

Categoria de 

Processo 

PA 

Foco no Processo Organizacional 

Definição do Processo Organizacional 

Treinamento Organizacional 

Desempenho do Processo Organizacional 

Gerência de 

Processo 

Inovação e Melhoria Organizacional 

Planejamento de Projeto 

Monitoração e Controle de Projeto 

Gerência de Acordo com Fornecedores 

Gerência de Projeto Integrada  

Gerência de Riscos 

Integração de Equipe 

Gerência de Fornecedor Integrada  

Gerência de  

Projeto 

Gerência Quantitativa do Projeto 

Gerência de Requisitos 

Desenvolvimento de Requisitos 

Solução Técnica 

Integração do Produto 

Verificação 

Engenharia 

Validação 

Gerência de Configuração 

Garantia da Qualidade de Processo e do Produto 

Medição e Análise 

Análise de Decisão e Resolução 

Ambiente Organizacional para Integração 

 

Suporte 

Análise e Resolução de Causas  

 

Quadro 4 – Distribuição das PAs na representação contínua. 
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Do ponto de vista de Chrissis, Konrad e Shrum (2003, p.17-19) os benefícios do 

CMMI são inquestionáveis, em comparação com outros modelos de processo de 

software. Algumas das vantagens citadas são: 

a) fornece uma cobertura mais detalhada do ciclo de vida do produto; 

b) os produtos incorporam diversas lições que foram aprendidas durante o 

desenvolvimento e manutenção; 

c) as organizações pioneiras que atingiram os níveis de maturidade quatro ou 

cinco usando o SW-CMM, relataram os seus sucessos e dificuldades ao 

SEI, que foram levados em consideração pelo modelo CMMI; 

d) provê oportunidade de eliminar obstáculos e barreiras que normalmente 

existem em diferentes partes de uma organização e que geralmente não 

são tratados por outros modelos de melhoria de processo; 

e) promove uma colaboração entre a Engenharia de Software e Engenharia 

de Sistemas, mudando o foco para o produto final e para os processos 

associados. Além disso, permite que o treinamento no modelo e nas 

avaliações seja simplificado e mais efetivo; 

f) permite que os usuários selecionem a representação mais adequada para 

os objetivos de negócio, que pode ser por estágio ou contínua; 

g) apesar do foco do CMMI ser a engenharia de produtos e serviços, foi 

definido para atender também a outras disciplinas, como dar suporte a um 

processo de melhoria organizacional. 

 

 

4.2. REPRESENTAÇÕES POR ESTÁGIO E CONTÍNUA 

 

Tanto a representação por estágio quanto a contínua já eram utilizadas por outros 

modelos, porém nenhum deles oferecia a flexibilidade da organização poder 

selecionar qual destas representações seria aplicada no processo de melhoria. De 

acordo com Chrissis, Konrad e Shrum (2003, p.11) e SOFTEX (2006, p.14), a 

representação por estágio é usada pelo SW-CMM, enquanto que a contínua é 

utilizada pelos modelos SECM e IPD-CMM.  

 

O CMMI contempla tanto a representação por estágio quanto a contínua (CHRISSIS; 

KONRAD; SHRUM, 2003, p.11; SOFTEX, 2006, p.14), cabendo à empresa optar por 
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àquela que mais se adequa aos objetivos organizacionais. Chrissis, Konrad e Shrum 

(2003, p.11) aconselham as empresas que já utilizam a representação por estágio 

no modelo CMM, continuarem com esta abordagem para ser mais tranqüila a 

transição para o CMMI, uma vez que a representação por estágio já é aplicada na 

organização.  Entretanto, caso a empresa não esteja ainda familiarizada com estas 

representações, deve ficar a vontade para decidir por qualquer uma delas, sendo 

que existem vantagens e desvantagens que devem ser avaliadas antes da escolha 

(CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003, p.11-12). 

 

A representação por estágio oferece à organização uma sistemática, um caminho 

estruturado para o processo de melhoria, indicando um passo por vez, que são os 

níveis de maturidade (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003, p.12). Para Chrissis, 

Konrad e Shrum (2003, p.12), esta representação é uma boa escolha para as 

organizações que não sabem como começar o processo de melhoria, pois oferece 

um caminho pré-determinado a ser seguido, fruto de pesquisas realizadas por 

especialistas. 

 

A representação contínua é uma abordagem que permite a seleção de determinada 

PA como prioritária no programa de melhoria da organização (CHRISSIS; KONRAD; 

SHRUM, 2003, p.11-12). Para Couto (2007, p.61), a representação contínua 

proporciona flexibilidade para as organizações escolherem os processos prioritários 

para a melhoria (COUTO, 2007, p.61). “A representação contínua usa níveis de 

capacidade para caracterizar a melhoria relacionada a uma área de processo.” 

(SOFTEX, 2006, p.14). Todavia, Chrissis, Konrad e Shrum (2003, p.12) salientam 

que há algumas limitações na escolha devido à existência de dependências entre 

algumas PAs. Desta forma, esta representação pode ser uma boa escolha se a 

organização conhece o processo que necessita ser melhorado e compreende as 

dependências existentes entre as PAs. 

 

Os níveis de maturidade são relacionados à representação por estágios e se aplicam 

para retratarem a maturidade da organização como um todo, em que cada um dos 

níveis corresponde a um conjunto pré-definido de PAs. Os níveis de maturidade do 

CMM e CMMI serão detalhados no item 3.3.2 deste capítulo. 
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Os níveis de capacidade são relacionados à representação contínua e se aplicam às 

PAs no estabelecimento do processo de melhoria da organização (COUTO, 2007, 

p.180). Nesta representação, cada PA é verificada isoladamente, obtendo uma 

determinada classificação. Assim, para cada PA pode ser atribuído um nível distinto 

(COUTO, 2007, p.173). Os níveis de capacidade do CMMI serão detalhados no item 

3.3.3 deste capítulo. 

 

O Quadro 5 apresenta uma comparação entre os níveis de capacidade e 

maturidade.  

 

Representação 

Contínua 

Representação 

Por Estágios Nível 

Nível de Capacidade Nível de Maturidade 

0 Incompleto Não Aplicável 

1 Executado Inicial 

2 Gerenciado Repetível 

3 Definido Definido 

4 Gerenciado Quantitativamente Gerenciado Quantitativamente 

5 Otimizado Otimizado 

 

Quadro 5 – Comparação entre níveis de capacidade e maturidade. 
Fonte: (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003, p.75) 

 

 

4.3. NÍVEIS DE MATURIDADE DOS MODELOS CMM E CMMI 

 

Nos modelos CMM e CMMI a implantação de processos de qualidade de software 

segue um amadurecimento gradativo em patamares de cinco níveis de maturidade 

(COUTO, 2007, p.7). Cada nível progressivamente alcançado retrata um 

amadurecimento do processo de desenvolvimento de software, incorporando 

práticas relativas a um conjunto de disciplinas. 
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De acordo com Bartié (2002, p.18), mudar de nível não é uma tarefa simples, pois 

requer uma ruptura nos padrões culturais da organização. Todavia, “... dar os 

primeiros passos é a tarefa mais complexa a ser realizada.” (BARTIÉ, 2002, p.18). 

 

A figura 10 ilustra os níveis de maturidade dos modelos CMM e CMMI, em que 

quanto maior o nível, maior a maturidade alcançada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Níveis de maturidade dos modelos CMM e CMMI.  
Fonte: Adaptação de Rocha, Maldonado e Weber (2001, p.24). 

 

 

4.3.1. NÍVEL UM: INICIAL 

 

O nível um representa a ausência de processos bem definidos e estáveis para o 

desenvolvimento e manutenção de software, ou seja, o processo de produção é 

desorganizado e caótico (NOGUEIRA, 2006, p.29).  Na visão de Chrissis, Konrad e 

Shrum (2003, p.79), o sucesso de organizações que estão neste nível de maturidade 

depende da competência e heroísmo de membros da equipe. 

 

Para Rocha, Maldonado e Weber (2001, p.10), as empresas de software do nível um 

têm plenas condições de desenvolverem produtos de alta qualidade. Todavia, o 

sucesso do projeto depende da competência das pessoas, de esforços individuais, 

de heróis. Com isso, a qualidade está diretamente associada às pessoas, não 

existindo garantia da qualidade do produto, caso haja mudança dos indivíduos. Para 
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estes autores: “Nesse nível, os maiores problemas são de ordem gerencial e não de 

ordem técnica.”. 

 

Conforme ilustrado na figura 11, o processo de desenvolvimento é uma caixa preta e 

a visibilidade interna dos processos é limitada (COUTO, 2007, p.39). 

  

 

 

 

 

Figura 11 – Nível Um: o processo é uma caixa preta. 
Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.39). 

 

 

4.3.2. NÍVEL DOIS: REPETÍVEL 

 

O nível dois assegura que os processos básicos de gerência de projeto estão 

estabelecidos e documentados, permitindo o acompanhamento de variáveis vitais 

para o projeto: prazo, esforço, custo e funcionalidades. Além disso, este nível indica 

que é possível repetir o sucesso de um processo já utilizado em projetos similares 

que obtiveram bons resultados (NOGUEIRA, 2006, p.29).   

 

Os requisitos são gerenciados e o processo é planejado, executado, medido e 

controlado. Existem pontos de controle ao longo do projeto, proporcionando maior 

visibilidade do projeto e processo (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003, p.79). 

 

Bartié (2002, p.10) salienta que o planejamento e gerenciamento de novos projetos 

em organizações que estão nesse nível de maturidade são baseados em 

experiências adquiridas em projetos similares anteriormente executados. Assim, 

práticas bem-sucedidas podem ser repetidas em novos projetos (ROCHA; 

MALDONADO; WEBER, 2001, p.25). 

 

A figura 12 representa o processo segundo o nível dois, que prevê pontos de 

controle, em que o gerente verifica o andamento do projeto. Neste nível existe um 
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sistema de gerenciamento em vigor que garante o cumprimento de custos e prazos 

em projetos similares (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001, p.25). No entanto, 

ainda existem caixas pretas entre os pontos de verificação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Nível Dois: caixas pretas com pontos de controle. 
Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.39). 

 

 

4.3.3. NÍVEL TRÊS: DEFINIDO 

 

O nível três de maturidade significa que o processo de produção de software é 

padronizado, documentado, seguindo o padrão de desenvolvimento estabelecido 

pela empresa. Assim, existe a segurança de que todos os projetos seguem uma 

versão aprovada e adaptada do processo padrão de desenvolvimento de software 

da organização (NOGUEIRA, 2006, p.29-30). 

 

Bartié (2002, p.12) salienta que os processos utilizados por empresas que estão 

nesse nível são ajustados para auxiliarem os gerentes e demais profissionais 

envolvidos a ganharem mais produtividade.  Com isso, é possível que o processo 

padrão da empresa seja adaptado às necessidades específicas de cada projeto 

(BARTIÉ, 2002, p.13; ROCHA, MALDONADO, WEBER, 2001, p.25). 

 

Como apresentado na figura 13, o processo, além de prever pontos de controle, em 

que o projeto é verificado pelo gerente, as caixas pretas são abertas, dando 

visibilidade às atividades executadas no processo (ROCHA; MALDONADO; 

WEBER, 2001, p.26). 
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Figura 13 – Nível Três: as caixas pretas são abertas. 
Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.39). 

 

 

4.3.4. NÍVEL QUATRO: GERENCIADO QUANTITATIVAMENTE 

 

No nível quatro o processo é monitorado através de medições detalhadas e 

consistentes, capazes de estabelecer as bases para análises do processo seguido e 

produto desenvolvido. A qualidade e desempenho do processo são compreendidos 

em termos estatísticos e são gerenciados por toda a vida do processo (CHRISSIS; 

KONRAD; SHRUM, 2003, p.80). Dessa forma, a gerência possui bases objetivas 

para a tomada de decisões, uma vez que o processo é medido e gerenciado 

quantitativamente (NOGUEIRA, 2006, p.30; ROCHA, MALDONADO, WEBER, 2001, 

p.26). 

 

A figura 14 ilustra o processo de desenvo lvimento de organizações nível quatro, cujo 

processo é medido e estas medidas fornecem subsídios para realimentar o próprio 

processo (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001, p.26). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Nível Quatro: processo gerenciado quantitativamente. 
Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.39). 
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4.3.5. NÍVEL CINCO: OTIMIZADO 

 

O nível cinco foca a melhoria contínua do processo, cujas mudanças tecnológicas e 

aperfeiçoamento incremental do processo são gerenciados de modo a não 

causarem impacto na qualidade do produto final (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 

2001, p.26). Neste nível são realizadas sistemáticas de causas de defeitos, o 

processo é avaliado para prevenir recorrências de defeitos e as lições aprendidas 

são disseminadas para os demais projetos da organização (NOGUEIRA, 2006, 

p.30).  

 

A figura 15 apresenta a melhoria contínua aplicada no processo, visando a 

otimização do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Nível Cinco: melhoria contínua do processo. 
Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.39). 

 

 

4.4. NÍVEIS DE CAPACIDADE DO MODELO CMMI 

 

Para Chrissis, Konrad e Shrum (2003, p.76-77), o nível zero (Incompleto) significa 

que o processo não é executado ou é parcialmente, isto é, existe uma falha geral em 

se alcançar o objetivo do processo. O nível um (Executado) retrata que o processo 

satisfaz metas específicas da PA, havendo na organização o reconhecimento que 

uma ação deve ser tomada para o cumprimento do objetivo do processo. O nível 

dois (Gerenciado) reflete que o processo, além de ser executado, é também 
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planejado, monitorado e controlado para atingir o objetivo. Os artefatos são 

produzidos pelo processo com qualidade aceitável e dentro do prazo.  

 

Na visão de Koscianski e Soares (2006, p.112), no nível três (Definido) o processo é 

gerenciado, adaptado de um conjunto de processos padrão da organização. O nível 

quatro (Gerenciado Quantitativamente) possui processo definido, controlado, 

utilizando técnicas estatísticas. O processo é realizado de forma consistente, dentro 

dos limites de controle para atingir os objetivos e as medidas são coletadas e 

analisadas. O último nível, o cinco (Otimizado), foca a melhoria contínua do 

desempenho, buscado através de melhorias tecnológicas incrementais e de 

inovação. 

 

A figura 16 apresenta como os níveis de capacidade podem ser visualizados, quanto 

maior o nível, maior a capacidade do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Níveis de capacidade do modelo CMMI. 
Fonte: Adaptação de Couto (2007, p.165). 

 

 

0 - INCOMPLETO 

1 - EXECUTADO 

2 - GERENCIADO 

3 - DEFINIDO 

4 – GERENCIADO 
QUANTITATIVAMENTE 

5 - OTIMIZADO 

 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
S 
O 

Capacidade 



 

 

54 

4.5. A AVALIAÇÃO NO CMM E CMMI 

 

A organização pode apenas aplicar as práticas do CMM e CMMI no seu processo 

produtivo, visando alcançar os benefícios da utilização de tais práticas, como pode 

também ser avaliada. Nos modelos CMM e CMMI a aferição do atendimento do 

conjunto de práticas prescritas ou recomendadas pelo modelo é realizada através de 

uma avaliação, não de certificação como ocorre em outros modelos (COUTO, 2007, 

p.97). 

 

A avaliação é uma espécie de auditoria, em que um grupo de avaliadores oficiais 

credenciados pelo SEI auditam rigorosamente os produtos elaborados pela empresa 

ao longo do ciclo de vida do software, averiguando se as práticas do modelo foram 

devidamente aplicadas.  Ao final da avaliação é elaborado um diagnóstico dos 

processos da organização, que serve como base para recomendações de melhoria 

de processos (COUTO, 2007, p.5). Caso a empresa obtenha sucesso na avaliação, 

fará parte do seleto grupo mundial de organizações que possuem o “selo“ CMM / 

CMMI.  Ao final da ava liação, a empresa avaliada pode autorizar o SEI a publicar no 

seu site (www.sei.cmu.edu) o resultado da avaliação. Esta divulgação é muito 

interessante para empresas que obtiveram sucesso na avaliação, uma vez que o site  

do SEI é acessado por fornecedores de todo o mundo. 

 

Como o modelo CMM foi descontinuado, as organizações que possuiam o “selo” 

CMM tiveram que passar por um processo de adaptação dos seus processos de 

qualidade para atender as exigências do CMMI e se submeterem a uma nova 

avaliação formal até 2006. O SEI no seu site orienta as organizações a compararem 

seus processos embasados no CMM com as práticas do modelo CMMI e, então, 

elaborarem uma estratégia para a migração. Couto (2007, p.10) salienta que, 

nenhum esforço empreendido com a utilização do CMM como modelo de referência 

se perde na migração para o CMMI. 

 

Diferentemente das certificações, as avaliações não possuíam um prazo de 

validade, que obrigasse as empresas a se submeterem a reavaliações periódicas, ou 

seja, uma vez conquistado o nível de maturidade, a organização somente precisaria 

passar por uma outra avaliação caso desejasse alcançar níveis superiores. Mas com 
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esta sistemática, o SEI estava enfrentando problemas de credibilidade, conforme 

visão de Couto (2007, p.5): 

 
... por não serem procedimentos de certificação, não há exigência de reavaliações e 
nem há validade para o laudo, ou seja, o prazo é indeterminado. Isto significa que a 
organização pode obter um laudo oficial [da avaliação] de maturidade como válido, ter 
descontinuado o processo de desenvolvimento e mesmo assim continuar a ter o 
laudo como válido, e vai poder utilizá-lo em processos licitatórios, por exemplo. 

 

Em agosto de 2006 o SEI anunciou oficialmente a versão 1.2 do CMMI.  Uma das 

mudanças da versão 1.2 é a criação de uma periodicidade de três anos para a 

validade das avaliações, que anteriormente era definitivo. Mais detalhes sobre a 

versão 1.2 serão apresentados 4.6. 

 

 

4.5.1. MÉTODO DE AVALIAÇÃO SCAMPI 

 

O CMMI possui um método de avaliação rigoroso para benchmarking1, chamado 

Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI), que 

implementa os seguintes princípios das avaliações CMMI (CHRISSIS; KONRAD; 

SHRUM, 2003, p.98): 

a) patrocínio da gerência sênior; 

b) foco nos objetivos de negócio da organização; 

c) confidencialidade das entrevistas; 

d) utilização de um método de avaliação documentado; 

e) utilização de um modelo de referência de processo como base (CMMI); 

f) equipe colaborativa; 

g) foco em ações para melhoria do processo. 

 

De acordo com WEBER et al (2004, p.8), o SCAMPI está em conformidade com o 

método de avaliação da ISO/IEC 15504. 

 

A avaliação CMMI é composta pelas fases Planejamento e Preparação, Condução 

da Avaliação e Relatório dos Resultados, ilustradas na figura 17. Na primeira fase 

são realizadas atividades de definição da logística, escopo da avaliação e as PAs 
                                                 
1 Processo de comparação de práticas de gestão, podendo incluir a comparação de estratégias, 
procedimentos, operações, sistemas, processos, produtos e serviços (COUTO, 2007, p.73).  
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que serão avaliadas, além de ser realizado o treinamento do método SCAMPI para a 

equipe avaliadora.  Na segunda fase a equipe avaliadora verifica o grau de 

implementação dos registros de dados dos projetos avaliados e chega a um 

consenso da capacidade das PAs e do nível de maturidade da organização. Na 

terceira fase a equipe avaliadora apresenta os resultados da avaliação para o 

patrocinador da avaliação e para a organização, informando os pontos fortes e 

fracos dos processos e o nível de maturidade ou capacidade (SEI, 2006, p.10-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Fases da avaliação CMMI. 

 

 

4.6. MUDANÇAS PROMOVIDAS NA VERSÃO 1.2 DO CMMI 

 

Em agosto de 2006, o SEI anunciou oficialmente a versão 1.2 do modelo CMMI, que 

também inclui definições quanto a método de avaliação - Standard CMMI Appraisal 

Method for Process Improvement (SCAMPI) - e materiais de treinamento ISD Brasil 

(2006, p.1).  A versão 1.2 do CMMI foi elaborada utilizando cerca de 2 mil sugestões 

de mudanças enviadas por usuários do modelo CMMI. Destas, mais de 750 foram 

incorporadas à versão 1.2 do referido modelo (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2007, 

p.18). 
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A iniciativa do SEI com o lançamento desta nova versão, segundo a ISD Brasil 

(2006, p.9), reflete ações de preservação da credibilidade do CMMI, buscando 

minimizar problemas de qualidade e confiança em relação aos níveis de maturidade 

obtidos de forma suspeita. Esta questão de alcançar uma maior confiabilidade em 

relação aos resultados das avaliações oficiais é abordada pela ISD Brasil da 

seguinte maneira (2006, p.6): 

 

Isto se deve a alguns problemas de ‘qualidade’ que vem sendo encontrados e 
relatados ao SEI ao redor do mundo, incluindo China, Índia e Brasil. Estes problemas 
estão relacionados a questões éticas e principalmente a níveis de maturidade sendo 
obtidos em tempos exageradamente curtos. 

 

Com o intuito de promover uma maior confiabilidade nos resultados das avaliações, 

o SEI criou algumas ações na versão 1.2 do CMMI. De acordo com a ISD Brasil 

(2006, p.6), as mais significantes são: 

a) publicação dos níveis de maturidade em site público do SEI 

(www.seir.sei.cmu.edu/pars/pars_list_iframe.asp); 

b) canal de reclamações e qualidade do SEI; 

c) período de três anos para expiração de uma avaliação, que antes era 

definitivo. 

 

Devido ao lançamento da versão 1.2 do CMMI, as organizações do mundo inteiro 

que utilizam processos embasados neste modelo terão que passar por mais uma 

migração se quiserem continuar com o “selo“ CMMI válido, pois a partir de 25 de 

agosto de 2006 foi dado início à descontinuação da versão 1.1 do CMMI ISD Brasil 

(2006, p.2).  

 

A ISD Brasil (2006, p.1) orienta as organizações a entenderem as mudanças 

existentes entre as versões e iniciarem o planejamento da migração. A ISD Brasil 

(2006, p.5) tranqüiliza as organizações, ressaltando que: “... as alterações presentes 

na versão 1.2 do CMMI e seus demais componentes, incluindo o método de 

avaliação SCAMPI não refletem mudanças profundas, estruturais ou de propósito.“.  

 

A migração de versão, mesmo se tratando do mesmo modelo – CMMI, acarreta em 

uma série de custos. Além das adaptações necessárias nos processos de software 
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da organização, existe a necessidade de uma nova avaliação formal, que possui um 

custo considerável, principalmente quando se leva em conta não apenas os custos 

com a avaliação em si, mas também os internos. Outro importante fator a ser 

considerado é o risco inerente a qualquer avaliação, em que a empresa pode não 

manter o nível de maturidade já conquistado.    

 

O calendário de mudanças divulgado pelo SEI possui quatro marcos (ISD BRASIL, 

2006, p.2): 

a) 31 de dezembro de 2005 – a partir desta data o modelo SW-CMM não é 

mais aplicável; 

b) 25 de agosto de 2006 – lançamento da versão 1.2 do CMMI e início da 

descontinuidade da versão 1.1; 

c) 31 de agosto de 2007 – data de validade das avaliações para 

organizações avaliadas oficialmente no SW-CMM. Para empresas 

avaliadas no CMMI v1.1, o prazo de validade destas avaliações é de três 

anos ou um ano após a liberação da versão 1.2 do CMMI, ou seja 31 de 

agosto de 2007, valendo a opção de tempo mais longo; 

d) primeiro de setembro de 2007 – a partir desta data somente serão aceitas 

avaliações conduzidas utilizando o método SCAMPI v1.2, bem como a 

versão 1.2 do CMMI. 
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5. DO TEÓRICO AO EMPÍRICO 

 

Neste capítulo é realizado o detalhamento da metodologia utilizada na pesquisa. A 

estratégia da pesquisa é apresentada, o local em que a pesquisa de campo foi feita 

é caracterizado e a população definida. Além disso, os instrumentos e 

procedimentos de coleta são apresentados e a forma com que os dados foram 

tratados e analisados é especificada. 

 

 

5.1. A ARTE DE PESQUISAR 

 

O intuito da pesquisa é investigar um problema, bem delimitado e elaborado, 

buscando o embasamento teórico como fundamentação da pesquisa. A inter-relação 

da fundamentação teórica com a prática, a vivência da realidade, enriquece e 

sedimenta a pesquisa.  

 

A pesquisa deve ser bem delimitada e orientada para que não corra o risco de se 

tornar infinita, interminável, uma vez que é uma atividade de aproximação da 

realidade que nunca se esgota, combinando teoria e prática, na visão de Minayo 

(2002, p.23). 

 

Demo (1995, p.34) propõe que o ato de pesquisar seja um processo interativo entre 

a visão crítica, inovadora e questionadora do pesquisador e a realidade existente, 

independente do tempo cronológico em que ela ocorreu, mas sempre fundamentada 

na literatura existente. 

 

A pesquisa científica não se reduz apenas a procedimentos metodológicos, uma vez 

que requer criatividade, disciplina, organização e modéstia (GOLDENBERG, 2000, 

p.13). Portanto, o perfil do pesquisador é de fundamental importância para que a 

pesquisa seja bem conduzida, tendo um resultado final de qualidade. 

 

O pesquisador desempenha um papel determinante em todas as etapas da 

pesquisa, pois apesar do envolvimento existente entre a pesquisa e o pesquisador, 
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cabe a ele se manter imparcial para que o resultado final da pesquisa seja o mais 

fidedigno possível. Chizoott (1998, p.82) aborda esta questão da seguinte forma:  

 
O pesquisador é parte fundamental da pesquisa qualitativa. Ele deve, 
preliminarmente, despojar-se de preconceitos, predisposições para assumir 
uma atitude aberta a todas as manifestações que observa, sem adiantar 
explicações nem se conduzir pela aparência imediata, a fim de alcançar 
uma compreensão global do fenômeno. 

 

 

5.2. ABORDAGEM 

 

Devido ao caráter subjetivo da problemática desta pesquisa, a abordagem qualitativa 

é a que melhor se aplica ao desenvolvimento deste estudo. No entanto, classificar 

esta pesquisa como meramente qualitativa seria um engano, uma vez que uma 

pesquisa qualitativa pode também apresentar aspectos quantitativos para tornar-se 

mais consistente.  

 

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa pode proporcionar uma melhor 

compreensão do problema estudado, sendo positiva para o trabalho de pesquisa 

(GOLDENBERG, 2000, p.66). 

 

A qualidade e a quantidade se complementam, não são excludentes. Neves (1996, 

p.7) trata essa questão da seguinte perspectiva : 
 
Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. [...] Combinar 
técnicas quantitativas e qualitativas torna uma pesquisa mais forte e reduz 
os problemas de adoção exclusiva de um desses grupos; por outro lado, a 
omissão no emprego de métodos qualitativos, num estudo em que se faz 
possível e útil empregá-los, empobrece a visão do pesquisador quanto ao 
contexto em que ocorre o fenômeno.  

 

A pesquisa quantitativa é aplicada quando na coleta ou tratamento de dados são 

utilizadas técnicas estatísticas, sejam mais simplórias como média, mediana, desvio 

padrão, ou mais sofisticadas como coeficiente de correlação ou análise de regressão  

(BOAVENTURA, 2004, p.56). 
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Dessa forma, a classificação mais adequada para esta pesquisa é considerá-la 

qualitativa e quantitativa, uma vez que elas se complementam, enriquecendo o 

resultado final. 

 

Esta pesquisa inclui teoria e prática. O referencial teórico foi construído a partir de 

diversas fontes, levando em conta a visão de vários autores em relação ao tema. Na 

parte prática foi realizada uma pesquisa de campo para confrontar as teorias com a 

realidade vivida no estudo de caso. 
Prática é condição de historicidade. Teoria é maneira de ver, não de ser. 
Nem por isso uma é inferior à outra. Cada uma tem seu devido lugar. Para 
as ciências sociais, uma teoria desligada da prática não chega a ser teoria, 
pois não diz respeito à realidade histórica. À base disso facilmente se coloca 
prática como critério da verdade, o que também é unilateral. DEMO (1995, 
p.100-101). 

 

 

O estudo de caso foi a modalidade escolhida para esta pesquisa, em virtude da 

riqueza de detalhes que pode apresentar, relacionando o embasamento teórico com 

o empirismo. Além disso, é caracterizado, principalmente, pela análise profunda de 

um objeto, buscando o detalhamento e elucidação de aspectos relacionados ao 

problema investigativo  (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.156).  

 

Na visão de Goldenberg (2000, p.33): 

 
[...] o estudo de caso tornou-se uma das principais modalidades de pesquisa 
qualitativa em ciências sociais. O estudo de caso não é uma técnica 
específica, mas uma análise holística, a mais completa possível, que 
considera a unidade social estudada como um todo, seja um indivíduo, uma 
família, uma instituição ou uma comunidade, com o objetivo de 
compreendê-los em seus próprios termos. GOLDENBERG (2000, p.33). 
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5.3. LOCAL 

 

A caracterização do local desta pesquisa é dividida em duas partes. Na primeira 

delas, a organização SERPRO é apresentada e, na segunda, o pólo SUNAC/SDR é 

abordado visto que o Estudo de Caso foi realizado nele . 

 

Vale salientar que esta pesquisa de campo foi realizada no período de junho de 

2007 à janeiro de 2009 e que o corte temporal foi ]2003 à 2008]. Vale salientar que 

foi em 2003 que ocorreu a avaliação oficial do SEI na atual SUNAC/SDR, atestando 

que o processo de desenvolvimento de software deste pólo está em confo rmidade 

com o modelo CMM nível dois.  

 

5.3.1. A ORGANIZAÇÃO SERPRO 

 

O SERPRO é uma empresa pública de prestação de serviços em TIC do Brasil, 

criada desde dezembro de 1964 pela Lei no 4.516, com o objetivo de modernizar e 

dar agilidade a setores estratégicos da administração pública. Esta organização é 

vinculada ao Ministério da Fazenda e atende aos órgãos da Administração Federal, 

Estadual e Municipal, oferecendo soluções em informática.  

 

O SERPRO possui uma sede localizada em Brasília e dez regionais distribuídas nas 

seguintes capitais: Brasília, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre (SERPRO, 2008), conforme ilustra a 

figura 18.  
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Figura 18 – Rede do SERPRO  
Fonte: (SERPRO, 2008). 

 

O SERPRO atua no segmento de finanças públicas, constituído pelo Ministério da 

Fazenda com suas secretarias e demais órgãos. Atua também no segmento das 

ações estruturadoras e integradoras da Administração Pública Federal, cuja gestão e 

articulação competem ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

O negócio da organização é a prestação de serviços em TIC para o setor público, 

desenvolvendo programas e serviços que permitem maior controle e transparência 

sobre a receita e os gastos públicos, além de facilitar a relação dos cidadãos com o 

governo (SERPRO, 2008).  

 

O SERPRO investe no desenvolvimento de soluções tecnológicas em Software 

Livre, como uma política estratégica que permite otimizar os recursos públicos, 

incentivar o compartilhamento de conhecimento e estimular a cooperação entre as 

esferas federal, estadual, municipal, iniciativas do segmento acadêmico e sociedade. 

 

A organização, também, desenvolve projetos e programas que contemplem as 

questões sociais de acessibilidade e inclusão digital, e apóia as políticas do governo 

federal (SERPRO, 2008). 
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A visão do SERPRO é ser líder em soluções de TIC para realização das Políticas 

Públicas. A missão é prover e integrar soluções em TIC para o êxito da gestão das 

finanças públicas e da governança do Estado, em benefício da sociedade (SERPRO, 

2008). 

 

O SERPRO é uma organização que, historicamente, investe na implantação de 

metodologias e padrões no processo de desenvolvimento de software, visando a 

melhoria do produto final. Em 2000, deflagrou o Programa de Modernização de 

Desenvolvimento (PMoD), baseado no modelo CMM, objetivando melhorar a 

qualidade e produtividade das áreas de desenvolvimento de software (KOSHINO, 

2004). 

 

Segundo Caramés (2004, p.45), a implantação do PMoD trouxe benefícios para 

todos os envolvidos, pois com a criação de normas e padrões, bem como a definição 

de técnicas e ferramentas, são beneficiados: 

a) a empresa: com a redução de custos provenientes de manutenção 

corretiva e retrabalho e o aumento de faturamento é esperado; 

b) os técnicos: devido ao aumento da satisfação promovida pelos 

treinamentos realizados, aumento da automação e transparência de 

papéis e responsabilidades; 

c) os clientes: com o melhor cumprimento de cronogramas e redução de 

defeitos dos produtos. 

 

O Processo SERPRO de Desenvolvimento de Soluções (PSDS) surgiu como parte 

do PMoD, sendo um processo padrão e corporativo implantado de forma gradativa 

nas unidades da organização. Malheiros (2005, p.105), enfatiza que um dos 

principais objetivos do PSDS é elevar a qualidade do produto final oferecido para os 

clientes.  

 

O PSDS é organizado em macroatividades e atividades. Cada atividade é detalhada 

em subatividades e estruturada em: definição, artefatos de entrada, artefatos de 

saída e papéis envolvidos (MALHEIROS; PINHO, 2003, p.1-2). Dessa forma, o 

processo estabelece “quem faz o que“, “quando“ e “como“. 
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Para cada projeto é criada uma instância do PSDS, onde é armazenado todo o 

conhecimento relevante acerca do projeto (MALHEIROS; FARIAS; MENDONÇA 

NETO, 2002, p.2-3). Com isso, as informações dos projetos são registradas ao longo 

do ciclo de desenvolvimento de forma padronizada, alimentando a base de 

conhecimento. 

 

Em novembro de 2002, o SERPRO, com a utilização do PSDS, obteve o nível de 

maturidade dois do modelo CMM. A avaliação oficial do SEI foi feita em projeções 

regionais, tendo sido o Pólo Recife da então SUNAT (Superintendência de Negócio 

e Administração Tributária), o primeiro a obter este resultado, seguido dos pólos 

SUNAF (Superintendência de Negócio Administração Financeira) Fortaleza e 

SUNAT Salvador, que obtiveram sucesso na avaliação oficial em outubro de 2003. 

Em dezembro de 2003 foi a vez da regional Brasília alcançar o nível dois do CMM 

(COUTO, 2007, p.25).  

 

Assim que as regionais de Recife, Fortaleza e Salvador alcançaram o nível dois do 

modelo CMM, iniciaram o processo de implantação do CMM três. No entanto, com o 

lançamento do CMMI, o SERPRO direcionou os esforços para a implantação do 

CMMI três. Desde então, o PSDS tem passado por melhoria e evolução contínuas, 

havendo uma preocupação com a institucionalização processo. 

 

 

5.3.2. A UNIDADE SUNAC/SDR 

 

O SERPRO possui uma estrutura organizacional que apresenta, dentre outras, uma 

área voltada para o desenvolvimento de soluções, com projeções regionais nas 

várias capitais por onde a empresa se faz representar.  

 

Dentre estes pólos, encontra-se o pólo SUNAC/Salvador que compreende a 

projeção regional da Superintendência de Negócios, Administração Tributária e 

Comércio Exterior (SUNAC). 

 

A atual SUNAC foi criada em 2008, fruto da fusão da SUNAT e SUNCE 

(Superintendência de Negócio e Comercio Exterior). Portanto, na época da 
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implantação do processo de desenvolvimento de software baseado no modelo CMM 

e da avaliação oficial do SEI, o pólo era a SUNAT. 

 

A SUNAC atua com o objetivo de captar, tratar e tornar disponíveis informações que 

apóiem o Governo Federal nas áreas de Administração Tributária e de Comércio 

Exterior, de forma integrada, com o desenvolvimento de soluções baseadas nas 

mais modernas ferramentas de TIC (SERPRO, 2008).  

 

Quando o processo de desenvolvimento de software baseado no CMM foi 

implantado na então SUNAT/SDR, o pólo possuía cerca de 40 profissionais, 

distribuídos em três setores. Cada setor possuía um Líder de Projeto, que tinha um 

papel importante na implantação. Atualmente, a SUNAC/SDR contém 85 

profissionais alocados em oito setores: um administrativo, um do GPES Local e seis 

técnicos.  

 

O levantamento de dados foi realizado no pólo SUNAC/SDR, localizada na Avenida 

Luz Vianna Filho, no 2.355, Paralela, CEP 41.130-530 – Salvador – Ba. O site é: 

www.serpro.gov.br e telefone: (71) 2102-7800.   

 

 

5.4. POPULAÇÃO 

 

Do atual quadro da SUNAC/SDR, apenas 17 profissionais trabalhavam na antiga 

SUNAT/SDR na época da implantação do processo de desenvolvimento de software 

baseado no CMM, correspondendo a 42,5% dos profissionais do pólo na época.  

 

A população desta pesquisa é composta basicamente pelos profissionais da 

SUNAC/SDR que vivenciaram o antes e depois da implantação dos modelos de 

qualidade de software CMM/CMMI nesta unidade (Quadro 6). Com isso, a população 

se restringiu aos profissionais do SERPRO que trabalham na atual SUNAC/SDR há, 

pelo menos, seis anos. O quantitativo de tais profissionais é apresentado no Quadro 

6, de acordo com o papel que desempenham no PSDS.  
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Pesquisados Quantidade 

Gerente Sênior 01 

Coordenador do GPES (Grupo de Processo de Engenharia de 

Software) Local 
01 

CGQS (Consultor do Grupo de Garantia de Qualidade de Software) 03 

Demais profissionais (líderes, analistas de sistemas, programadores e 

Coordenador do Grupo Local de Trabalho de Testes e Homologação). 
12 

 

Quadro 6 – População Pesquisada. 

 

Goldenberg (2000, p.85) enfatiza que, geralmente, ao iniciar a pesquisa, o 

pesquisador tende a selecionar pessoas que parecem deter maior conhecimento da 

problemática, que, usualmente, encontram-se em níveis hierárquicos elevados. No 

entanto, o pesquisador não deve se limitar a tais pessoas, uma vez que a pesquisa 

pode ser enriquecida com as informações fornecidas por aqueles que nunca 

costumam ser ouvidos. Por isso, esta pesquisa envolveu todos os níveis 

hierárquicos da SUNAC/SDR. 

 

 

5.5. INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

Os instrumentos de coleta adotados nesta pesquisa foram o questionário misto, 

constituído de perguntas abertas e fechadas, questionário de perguntas abertas e 

entrevistas semi-estruturadas.   

 

De acordo com Quivy e Champenhoudt (1998, p.192-193), a entrevista semi-

estruturada é a mais indicada em pesquisas sociais, pois não é inteiramente aberta 

nem composta por um grande número de perguntas fechadas. O entrevistador, que 

foi a própria pesquisadora, preparou uma série de perguntas-guias e deixou a 

entrevista transcorrer naturalmente, fazendo com que o entrevistado falasse 

livremente sobre a questão levantada. 

 

Com relação aos questionários, as respostas das perguntas fechadas são 

padronizadas e facilmente comparáveis, mas limitam as possibilidades de respostas. 
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Já as perguntas abertas dão a liberdade do pesquisado responder livremente o que 

pensa sobre o tema abordado na questão. Devido a esta liberdade, a análise das 

respostas é mais complexa (GOLDENBERG, 2000, p.86). A escolha pelo 

questionário misto foi feita visando obter a objetividade das perguntas fechadas, mas 

proporcionando abertura para o pesquisado expressar suas opiniões livremente. 

 

Houve muito cuidado na elaboração dos questionários mistos, para que os 

pesquisados não encontrassem dificuldades em respondê-los. Para tal, as perguntas 

contidas nos questionários foram enunciadas de forma clara e objetiva, buscando 

não induzir nem confundir o pesquisado. No caso das perguntas fechadas, onde há 

um conjunto de possíveis respostas, houve um cuidado para que as opções 

abrangessem diferentes pontos de vista, não sendo tendenciosas.  

 

Após a criação dos questionários mistos, foi realizado um pré-teste, em que algumas 

pessoas, sem qualquer tipo de relacionamento com o SERPRO, foram submetidas 

ao preenchimento dos questionários para verificação da clareza do instrumento. As 

sugestões foram analisadas e muitas delas aplicadas nos questionários. Desta 

forma, os questionários foram adaptados antes da aplicação na SUNAC/SDR.  

 

A estratégia adotada para as entrevistas e questionários foi iniciar sempre com 

perguntas fáceis de serem respondidas para que a receptividade fosse positiva e 

gradativamente torná-las mais complexas. Assim, foi esperado que quando fossem 

abordadas questões mais delicadas, o pesquisado já estivesse à vontade e 

envolvido com o instrumento. 
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Foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta por pesquisado: 

 

Pesquisados Instrumento de Coleta 

Gerente Sênior Entrevista 

Coordenador do GPES Local 
Entrevista + Questionário com 

perguntas abertas 

CGQS Questionário Misto 

Demais profissionais Questionário Misto 

 

Quadro 7 – Instrumentos de coleta por grupo pesquisado. 

 

 

5.6. PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

Goldenberg (2000, p.86) ressalta a importância de ser estabelecida uma relação de 

confiança entre pesquisador e pesquisado para favorecer a qualidade dos dados 

coletados.  Para que esta relação se tornasse mais estreita, o pesquisador fez ao 

longo da pesquisa, diversos contatos e visitas presenciais com a SUNAC/SDR, 

visando conhecer o ambiente, as pessoas, a forma de trabalho, a dinâmica, dentre 

outros. O trabalho de campo foi feito pelo pesquisador, que utilizou entrevistas e 

questionários como instrumentos de coleta . 

 

As entrevistas foram realizadas na própria SUNAC/SDR, nos meses de outubro de 

2008 e janeiro de 2009. A pesquisadora se preparou para as entrevistas, 

consultando referências que tratassem do caso da implantação dos modelos 

CMM/CMMI no SERPRO, além da experiência obtida nas entrevistas exploratórias 

realizadas no início da pesquisa e de contatos ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa. Com isso, a pesquisadora realizou as entrevistas confortavelmente, uma 

vez que o problema em foco não fugia do seu conhecimento e o ambiente da 

SUNAC/SDR não era desconhecido. 

 

Não foram utilizados recursos de gravação durante as entrevistas, com o objetivo de 

deixar os entrevistados à vontade, sem possíveis inibições. Dessa forma, as 
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entrevistas transcorreram em um clima amistoso e natural, sem grandes limitações 

de tempo, o que favoreceu a coleta de dados. 

 

A pesquisadora fez anotações ao longo das entrevistas e logo em seguida, digitou o 

conteúdo das entrevistas em documento eletrônico e o enviou por e-mail para o 

entrevistado, objetivando a validação do conteúdo e eliminando possíveis erros de 

comunicação.  

 

Ao iniciar a análise dos dados, a pesquisadora percebeu a necessidade de 

complementar a entrevista realizada com o GPES Local da SUNAC/SDR, visto que 

novas questões foram visualizadas. Como a agenda do GPES Local estava cheia, 

foi combinado enviar por e-mail tais questões. O correio eletrônico funcionou muito 

bem nesse caso em particular e todas as respostas foram respondidas a contento e 

em pouco tempo. 

 

Os questionários foram distribuídos para os profissionais de forma presencial, 

visando que o preenchimento abrangesse todos os profissionais alvo da pesquisa de 

campo, com o objetivo da pesquisa ser censitária. A coleta foi realizada de forma a 

garantir o anonimato dos pesquisados, nos meses de outubro a dezembro de 2008.  

 

Apesar da população desta pesquisa não ser grande, houve dificuldade na coleta 

dos dados e o prazo foi estendido por duas vezes. A decisão em prorrogar o prazo 

para a aplicação dos instrumentos de coleta foi tomada visando maior qualidade da 

pesquisa.  

 

Foi percebido que o período para a aplicação dos instrumentos de coleta foi 

conturbado pela ocorrência de diversos fatores, tais como: coincidir com o final do 

ano, em que os profissionais da SUNAC/SDR alvo da pesquisa estavam envolvidos 

em atividades de fechamento de exercício, de férias ou licença médica. 
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5.7. TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os dados das perguntas do roteiro de entrevista foram categorizados, codificados e 

tabulados utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 15.0 for Windows . Apesar de esta ferramenta ser estatística, foi usada neste 

trabalho apenas para determinar as freqüências e médias das variáveis obtidas nos 

questionários aplicados. O MS-Excel versão 2003 for Windows  foi utilizado na 

produção dos gráficos. 

 

As respostas abertas dos questionários foram cuidadosamente analisadas para 

identificação de correlações e discordâncias. Quando as respostas convergiam para 

o mesmo assunto ou palavras em comum, categorias, sempre que possível, eram 

criadas para que o pesquisador pudesse quantificar a freqüência das respostas. 

 

O tratamento de dados bem elaborado favorece a interpretação e análise dos dados. 

Existem ferramentas que oferecem recursos poderosos para a realização da 

tabulação e geração de gráficos, permitindo a visualização dos dados coletados dos 

mais variados ângulos. Entretanto, todos esses recursos disponíveis não dispensam 

o diálogo entre a teoria e prática. Quivy e Champenhoudt (1998, p.223) abordam 

esta questão do seguinte ponto de vista: 
Apresentar os dados sob diversas formas favorece incontestavelmente a 
qualidade das interpretações. Neste sentido, a estatística descritiva  e a 
expressão gráfica dos dados são muito mais do que simples métodos de 
exposição dos resultados. Mas esta apresentação diversificada dos dados 
não pode substituir a reflexão teórica prévia,  a única a fornecer critérios 
explícitos e estáveis para a recolhe, a organização e, sobretudo, a 
interpretação dos dados, assegurando, assim, a coerência e o sentido do 
conjunto do trabalho. 

 

Para auxiliar na visualização, leitura e interpretação dos dados, sempre que 

possível, foram construídos tabelas e gráficos. Ou seja, foi realizado todo um 

trabalho nesta etapa para favorecer a análise dos dados. 
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5.8. ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados em pesquisas de Ciências Sociais tende a ser muito rica, 

cabendo ao pesquisador explorar este potencial, articulando a teoria estudada com 

os dados empíricos coletados. Na perspectiva de Goldenberg (2000, p.92), é preciso 

muita sensibilidade por parte do pesquisador para que sejam aproveitados ao 

máximo os dados coletados e a teoria estudada.  

 

O Estudo de Caso permite que o pesquisador possa explorar com profundidade o 

problema em voga. A complexidade é grande nas pesquisas qualitativas, cabendo 

ao pesquisador explorar ao máximo os dados que conseguiu obter ao longo da 

pesquisa de campo. 

 

De posse dos dados devidamente tratados, foi o momento de refletir e interpretá-los, 

relacioná-los uns com os outros, buscar as palavras certas, que expressem o real 

sentimento e descoberta do pesquisador. Um mergulho analítico profundo foi feito 

para produzir interpretações relacionadas ao problema de pesquisa. Cruzamentos 

de informações aparentemente desconexas foram buscados em prol de analisar 

todas as possibilidades. 

 

Nesta etapa é importante analisar os dados, tudo que foi dito, mas, também, cabe 

verificar o que não foi dito. O que não foi dito pode expressar algo muito interessante 

e ser enriquecedor para a pesquisa. 

 

Para Quivy e Champenhoudt (1998, p.227), a análise dos dados na pesquisa social 

ganha cada vez mais espaço, pois oferece a possibilidade de tratar informações e 

testemunhos que possuem certo grau de profundidade e complexidade. 

 

Com o objetivo de evidenciar todas as informações coletadas, o pesquisador optou 

por dividir a análise em duas etapas. No primeiro momento, foi analisado 

individualmente o material coletado por grupo (CGQS e demais profissionais, 

Coordenador do GPES Local e Gerente da SUNAC/SDR). Em seguida, foi feito o 

confronto das análises dos dados obtidos por grupo, verificando as congruências e 

divergências. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise e a discussão dos resultados deste trabalho foram realizadas em duas 

etapas, em um primeiro momento, é apresentado o perfil dos profissionais 

participantes dos grupos pesquisados (CGQS, Demais Profissionais, Coordenadora 

do GPES Local e Gerente  da SUNAC/SDR). Em um segundo momento, foi feito o 

confrontando das opiniões dos resultados obtidos nos grupos. 

 

 

6.1. PERFIL DOS PROFISSIONAIS 

 

São descritos os perfis dos profissionais participantes desta pesquisa. 

 

Grupo CGQS 

O Grupo de Garantia da Qualidade de Software é formado por profissionais da 

própria SUNAC/SDR que atuam como CGQS. Os CGQS são consultores que 

trabalham para garantir a aderência e adequação dos produtos e processos, visando 

à garantia da qualidade do software.  

 

O Grupo de Garantia da Qualidade de Software da SUNAC/SDR é composto por um 

Analista de Sistemas, um Programador e um Auxiliar. Todos eles trabalham na 

SUNAC/SDR há, em média, 11 anos e oito meses e como CGQS há, em média, 

cinco anos e meio. Sendo assim, observa-se que todos os integrantes deste grupo 

estão na organização há bastante tempo.  

 

Os profissionais do Grupo de Garantia da Qualidade de Software não se dedicam 

exclusivamente às tarefas de CGQS, desempenham em paralelo outras atividades 

associadas ao seu cargo/função. Entretanto, são unânimes em afirmar que a falta de 

dedicação exclusiva não prejudica as suas atividades na garantia da qualidade. 

 

Vale frisar que não houve missing nos questionários preenchidos por este grupo, ou 

seja, todas as questões foram respondidas. 
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Grupo Demais Profissionais 

Os profissionais participantes deste grupo atuam na SUNAC/SDR há, em média, dez 

anos e quatro meses. Dessa forma, vivenciaram cerca de quatro anos antes da 

implantação dos processos embasados no modelo CMM, o período crítico da 

implantação, a avaliação oficial do SEI e o pós-implantação, incluindo a migração do 

CMM para o CMMI. 

 

Todos os profissionais deste grupo (dez deles) que preencheram este item do 

questionário afirmaram que seguem a rigor os processos na produção do software 

implantados pelo GPES. Dois profissionais não responderam a esta pergunta. 

 

Atuação dos Profissionais no Ciclo de Vida do Software 

Um fator importante para esta pesquisa é a atuação dos profissionais em diversas 

fases do ciclo de vida do desenvolvimento do software, visto que o almejado é 

verificar a percepção dos profissionais sobre a utilização dos modelos CMM/CMMI 

na qualidade dos produtos gerados ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento do 

software.  

 

Conforme apresentado no Quadro 8, os profissionais envolvidos na pesquisa atuam 

em diversas fases do ciclo de vida, exceto um deles que ocupa o cargo/função de 

Auxiliar, que não é técnico. 

 

Fase do Ciclo de Vida  

do Desenvolvimento do Software Freqüência 

Planejamento 2 

Requisitos  2 

Implementação  5 

Teste 3 

Homologação 2 

Implantação 2 

Encerramento 2 

Gerência de Configuração 1 

Acompanhamento do Projeto (Gestão) 2 
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Todas 3 

Nenhuma 1 

 

Quadro 8 – Atuação dos Profissionais Pesquisados  

por Fases de Ciclo de Vida do Software. 

 

Vale frisar, no entanto, que Gerência de Configuração e Acompanhamento do 

Projeto (Gestão) não são propriamente fases, mas sim atividades de apoio que são 

realizadas ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento do software. 

 

Coordenadora do GPES Local 

Trabalha no SERPRO há 23 anos, participou da implantação do processo de 

desenvolvimento de software e desde fevereiro de 2006 ocupa a função de 

Coordenadora do GPES Local, atuando em conjunto com o SERPRO nacional no 

programa de melhoria contínua. Antes de atuar como GPES Local, trabalhava como 

Técnica de Informática/Programadora. 

 

Gerente Sênior 

Trabalha no SERPRO há 11 anos, participou da implantação do processo de 

desenvolvimento de software na figura de Líder de Projeto e Coordenador do Grupo 

de Gestão de Configuração, responsável pela gerência de configuração dos 

projetos. Desde 2006 ocupa o cargo de Gerente da SUNAC/SDR, desempenhando o 

papel de Gerente Sênior no processo de desenvolvimento. Como tal é responsável 

pelo acompanhamento dos proje tos, análise de indicadores e tratamento de desvios 

de Qualidade nos projetos de software.  

 

Na época em que o processo de desenvolvimento baseado no CMM foi implantado 

atuava como Líder de Projeto e Coordenava o Grupo de Gestão de Configuração, 

responsável pela gerência de configuração dos projetos. 
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6.2. CONFRONTO DE OPINIÕES 

 

O confronto de opiniões foi realizado por assunto abordado nos questionários e 

entrevistas, sendo que apenas foram questionados ao grupo os assuntos de 

relevância para o contexto dele. 

 

Implantação do Processo de Desenvolvimento de Software e Receptividade do 

Processo pelos Profissionais 

Segundo os CGQS, a implantação na SUNAC/SDR do PSDS, bem como a 

receptividade do processo pelos profissionais não foram tranqüilas. Tanto a 

implantação do processo quanto com relação à receptividade do processo pelos 

profissionais dessa regional, dos três CGQS, dois a classificaram como traumática e 

um como traumática em parte.  

 

Este resultado sugere que pode haver uma relação entre a dificuldade na 

implantação PSDS com a difícil receptividade do processo pelos profissionais dessa 

regional. Segundo Rocha et al (2005, p.17), a motivação é um fator que possui 

influência direta na implantação de processos de software utilizando o modelo 

CMMI, ou seja, quando a motivação está fortemente presente a influência é positiva 

e quando é fraca ou ausente, influencia negativamente. 

 

Para os CGQS, houve dificuldades na implantação do PSDS na SUNAC/SDR, sendo 

que as principais foram: resistência a mudança, preocupação com os prazos e com 

a perda de produtividade, muitos treinamentos e grande expectativa com a 

implantação. 

 

Apesar dos CGQS serem unânimes em ressaltar que os profissionais da regional 

lidam, na atualidade, de forma tranqüila com as atividades de garantia da qualidade 

realizadas por este grupo, dos três CGQS, dois relataram que os profissionais 

encaram os desvios/não conformidades apontadas pelo CGQS como traumática em 

parte e um como tranqüila. Estas questões sugerem que os profissionais aceitam de 

forma natural a atuação dos CGQS, mas quando os consultores localizam algum 

problema na aderência dos projetos ao processo no âmbito de atuação do 
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profissional, eles embora encarem como uma oportunidade de melhoria, ainda trata  

como algo desconfortável. 

 

A visão dos profissionais dos Demais Profissionais com relação à implantação do 

PSDS não é semelhante à dos CGQS. Para sete dos 12 Demais Profissionais a 

implantação foi tranqüila e traumática em parte para cinco deles. Portanto, na 

percepção dos Demais Profissionais a implantação não foi tão traumática como na 

visão dos CGQS. 

 

Quando questionados sobre as dificuldades encontradas na implantação do PSDS, 

somente dois dos participantes do grupo Demais Profissionais afirmaram que não 

houve dificuldades na implantação, um deles classificou a implantação como um 

grande desafio e dois não responderam a esta pergunta. Os demais (sete) relataram 

que existiram dificuldades e relacionaram diversas delas, conforme apresenta o 

Quadro 9.  

 

Dificuldades Encontradas Freqüência 

Baixo desempenho das ferramentas de apoio  7 

Processo de desenvolvimento pesado 4 

Resistência à mudança  4 

Cumprimento de prazos 1 

Extensão dos testes 1 

Perda de produtividade  1 

 

Quadro 9 – Dificuldades Encontradas pelos Profissionais Pesquisados na 

Implantação do PSDS. 

 

A dificuldade que mais se destacou, com sete ocorrências, foi o baixo desempenho 

das ferramentas de apoio. Em seguida, empatadas com quatro ocorrências cada, o 

processo de desenvolvimento pesado e resistência a mudança. Além destas, ainda 

foram citadas, mas com apenas uma ocorrência cada, a dificuldade no cumprimento 

de prazos, a extensão dos testes e a perda de produtividade. 
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Já referente à receptividade dos processos pelos profissionais da SUNAC/SDR, no 

ponto de vista dos Demais Profissionais, foi dita traumática em parte por dez dos 12 

profissionais e tranqüila somente para dois deles, sendo semelhante à percepção 

dos CGQS. 

 

Segundo a Coordenadora do GPES Local, apesar da antiga SUNAT/SDR já 

trabalhar de forma sistematizada antes da implantação do PSDS, sair do nada para 

passar a utilizar um processo de desenvolvimento de software padrão da 

organização SERPRO, embasado no modelo CMM foi difícil, principalmente pela 

mudança cultural. Durante a implantação do processo houve resistência por parte de 

alguns profissionais, mas a resistência apesar de ter existido foi pequena comparada 

com outras unidades do SERPRO. Entretanto, a existência de bons colaboradores e 

o grande patrocínio do Gerente Sênior na época foram grandes facilitadores.  

 

Atualmente, o processo é mais aceito e não se pensa na possibilidade de 

desenvolver e manter sistemas sem a utilização do mesmo. Não há resistência em 

usar o processo, mas sim em usar o processo como ele se apresenta, pois ele ainda 

é pesado e dificultoso em algumas partes.  

 

Como a cultura de utilizar um processo de desenvolvimento de software já foi 

incorporada à SUNAC/SDR, a Coordenadora do GPES Local percebe que não está 

havendo tanta dificuldade na migração do processo do modelo CMM nível dois para 

o CMMI nível três, mesmo o nível três possuindo uma maior quantidade de PAs.  

 

O Gerente Sênior relatou que os três Líderes de Projeto da época da implantação do 

PSDS não estavam nivelados no espírito de implantar o processo. O desafio foi 

nivelar o espírito dos líderes, já que eles desempenhavam um importante papel na 

equipe. Um deles, inclusive foi substituído.  

 

O Gerente Sênior afirma que outra dificuldade foi a resistência a muita formalidade 

na gestão, apesar da antiga SUNAT/SDR já ter, em geral, a preocupação e cultura 

de documentar os sistemas. As ferramentas de apoio, que não são integradas como 

deveriam ser, foi um outro dificultador. A maioria das ferramentas utilizadas pelo 

SERPRO é da Rational (IBM), exceto o SGI (Sistema de Gestão de Informações), 
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que é de desenvolvimento interno. Além da dificuldade de integração, a performance 

das ferramentas não é satisfatória, visto que a base é centralizada no SERPRO, não 

fica local na regional. 

 

Foi verificado o alinhamento de visões da Coordenadora do GPES Local, Gerente, 

GGQS e Demais Profissionais com relação à receptividade do processo pelos 

profissionais da regional e da dificuldade na implantação do mesmo. 

 

Todos os grupos citaram resistência à mudança como sendo uma dificuldade da 

implantação do processo na regional. Tanto os CGQS quanto os Demais 

Profissionais citaram ainda o cumprimento de prazos e perda de produtividade, 

enquanto que o Gerente e os Demais Profissionais foram contundentes ao 

afirmarem que o baixo desempenho das ferramentas de apoio dificultou a 

implantação do processo. A Coordenadora do GPES Local e os Demais profissionais 

opinaram que o processo de desenvolvimento pesado foi uma dificuldade. 

 

O Gerente ressalta que, ainda hoje, as ferramentas são um problema. O SERPRO 

está estudando outras ferramentas, de preferência livres, para utilizar, mas ainda é 

dependente das ferramentas da Rational. O SGI é uma das principais ferramentas 

utilizadas pelo SERPRO, é nela que são feitas as atividades de planejamento, 

acompanhamento e encerramento dos projetos, bem como a extração de 

indicadores. Entretanto, esta ferramenta ainda é deficiente em alguns aspectos e 

precisa de um investimento maior para se adequar às necessidades.  O apoio 

ferramental foi apontado por Rocha et al (2005, p.17) como um dos fatores que 

influencia positivamente quando está fortemente presente ou negativamente quando 

são fracos ou ausentes na implantação de processos de software utilizando o 

modelo CMMI. 

 

Software de Qualidade 

A idéia de software de qualidade está bem afinada entre os grupos (CGQS, 

Coordenadora do GPES Local, Gerente Sênior e Demais Profissionais). Todos eles 

responderam que um software de qualidade é aquele que atende aos requisitos do 

cliente. Os CGQS, a Coordenadora do GPES Local e dois dos 12 Demais 

Profissionais complementaram ainda que, além de atender aos requisitos do cliente, 
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espera-se que um software de qualidade esteja aderente ao processo de 

desenvolvimento. 

 

Outras características lembradas pelos Demais Profissionais foram: 

a) aderente ao processo de desenvolvimento para garantir um produto com 

qualidade (um); 

b) de fácil manutenção e com funções otimizadas (um). 

 

Importância da Qualidade do Software para a SUNAC/SDR 

Na visão dos CGQS, para a SUNAC/SDR, a qualidade do software é importante 

para que os requisitos especificados pelo cliente sejam atendidos com segurança, 

qualidade e de acordo com os prazos determinados. 

 

O Quadro 10 apresenta a freqüência das respostas dos Demais Profissionais, 

quando questionados pela importância da qualidade do software para a 

SUNAC/SDR. 

 

Importância da 

Qualidade do Software Freqüência 

Garantia da qualidade do produto final 8 

Qualidade do processo de desenvolvimento 3 

Conquistar a satisfação do cliente 3 

Fundamental 2 

 

Quadro 10 – Importância da Qualidade do Software para a SUNAC/SDR  

– Visão do Grupo Demais Profissionais. 

 

O item que apareceu com maior freqüência foi a garantia da qualidade do produto 

final, com oito ocorrências. Dois itens empataram com três ocorrências cada um: 

qualidade do processo de desenvolvimento e conquistar a satisfação do cliente. 

Houve duas ocorrências da qualidade do software ser dita como fundamental.  

 



 

 

81 

A Coordenadora do GPES Local e o Gerente têm o mesmo ponto de vista, acreditam 

que a qualidade do software é fundamental para a SUNC/SDR, a ponto de não dar 

para pensar em produzir software sem utilizar o processo de desenvolvimento.  

 

Todos os grupos consideraram que a qualidade do software produzido é de grande 

importância, por diversas razões, para a SUNAC/SDR, se destacando a qualidade 

do produto final.  

 

Existiram também duas ocorrências citadas pelos Demais Profissionais relatando 

como fundamental a qualidade do software para a SUNAC/SDR. Os CQGS e os 

Demais Profissionais lembraram da garantia da qualidade do produto final. 

 

Conforme visto , a qualidade do produto final e do processo de desenvolvimento foi 

bastante citada pelos profissionais quando questionados a respeito da importância 

da qualidade do software para a regional. Esta percepção é compartilhada por 

diversos autores, dentre eles Bertolo, Segrini e Falbo (2006, p.72), que enfatizam a 

estreita relação existente entre a qualidade dos produtos e a qualidade dos 

processos de software utilizados em seu desenvolvimento.  

 

A Importância e Percepção após a Implantação do Processo de 

Desenvolvimento de Software Baseado nos Modelos CMM/CMMI 

Produtividade 

Para oito dos 12 Demais Profissionais é importante a utilização de processos 

baseados no CMM/CMMI para o aumento da produtividade, dois acreditam 

que seja muito importante e dois informaram que é importante em parte.  

 

A Coordenadora do GPES Local e o Gerente acreditam que a produtividade 

tende a aumentar com a utilização de processos baseados no CMM/CMMI. A 

Coordenadora enfatiza que quando a organização possui um processo de 

desenvolvimento, é mais fácil a localização da documentação, o desempenho 

das atividades, a inserção de novos recursos na cadeia produtiva, 

influenciando positivamente na produtividade. O Gerente acrescenta que a 

melhoria da produtividade é conquistada, principalmente com o auxílio de 

ferramentas de apoio. 
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Quando perguntados sobre a percepção com relação à produtividade após a 

implantação dos processos, oito dos Demais Profissionais perceberam que 

houve melhoria, um que a melhoria foi significativa, um crê que a melhoria 

percebida é parcial e dois não responderam a esta pergunta.  

 

Dos três CGQS, dois consideraram que houve uma melhoria parcial na 

produtividade após a implantação dos processos CMM/CMMI e um observou 

uma melhoria significativa. 

 

A Coordenadora do GPES Local e o Gerente relataram que perceberam 

pontos de perda e pontos de ganho de produtividade ao longo da utilização do 

processo de desenvolvimento baseado no CMM/CMMI. Para eles, em um 

primeiro momento, durante e logo após a implantação, a produtividade caiu, 

visto que foi um período de adaptações. Depois, houve uma estabilização e, 

então, a produtividade começou a crescer. O momento atual é de crescimento 

de produtividade. 

 

A Coordenadora do GPES Local salienta que quando a organização tem um 

processo de desenvolvimento, fica muito mais fácil a inserção de novos 

recursos na cadeia produtiva, bem como o remanejamento de profissionais 

nos projetos, áreas e até mesmo entre as regionais do SERPRO. A 

adaptação dos profissionais é muito mais rápida, pois a forma de trabalhar e 

os artefatos gerados são padronizados. Com a implantação do PSDS houve 

um ganho, influenciando positivamente no aumento da produtividade.  

 

No entanto, segundo o Gerente Sênior, houve um período em que muitos 

novos profissionais foram alocados na  SUNAC/SDR e por eles não 

conhecerem o processo nem as ferramentas, a produtividade voltou a 

decrescer.  

 

Com isso, percebe-se que a institucionalização do processo e das 

ferramentas de apoio para os novos profissionais não foi realizada a contento, 

talvez pelo volume de novos profissionais para capacitar, já que eles não 
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conseguiram absorver os conhecimentos necessários antes de serem 

inseridos na produção de software. 

 

Todos os grupos perceberam algum tipo de melhoria na produtividade após a 

implantação do processo de desenvolvimento baseado no CMM/CMMI. No 

entanto, é importante que sejam verificados os pontos que podem ser 

melhorados na institucionalização do processo e ferramentas de apoio para 

que a inserção de novos profissionais na unidade não seja prejudicial para a 

produtividade. 

 

Cumprimento de Prazos 

Para os Demais Profissionais, a utilização de processo baseado nos modelos 

CMM/CMMI é muito importante para o cumprimento de prazos dos projetos 

para oito dos profissionais, três acreditam que é importante e um deles crê 

que seja importante em parte.  

 

Segundo a Coordenadora do GPES Local, o uso do processo de 

desenvolvimento com base nas práticas do CMMI leva a um melhor 

planejamento e o cumprimento de prazo passa a ser mais efetivo, em virtude 

do acompanhamento criterioso que é realizado.  

 

De acordo com o Gerente  Sênior, a capacidade de prever tende a melhorar 

com a utilização de processos baseados no CMM/CMMI, até porque é feita a 

análise das lições aprendidas. 

 

Existe um alinhamento na percepção do Gerente Sênior, Coordenadora do 

GPES Local e Demais Profissional com relação à importância da utilização de 

processos embasados no CMM/CMMI para o cumprimento de prazos. 

 

Dos três CGQS participantes desta pesquisa, dois consideraram que houve 

melhoria nos prazos dos projetos após a implantação do processo baseado 

no CMM/CMMI e um relatou que não percebeu melhoria nos prazos.  
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Todos os Demais Profissionais perceberam melhoria nos prazos dos projetos 

após a implantação dos processos CMM/CMMI (houve um deles que não 

respondeu este item). Para sete deles, a melhoria foi dita como significativa, 

três consideraram que houve melhoria, para um a melhoria foi parcial e um 

não respondeu a esta pergunta. 

 

Segundo a Coordenadora do GPES Local, os prazos estabelecidos, 

atualmente, são mais realistas, uma vez que com o ato de planejar baseado 

em tendências históricas, o planejamento tende a ser cada vez melhor. 

Todavia, vale frisar que o processo contempla a atividade de replanejamento 

periódico. Desta forma, os prazos podem ser repactuados, passando a valer 

sempre os prazos do último replanejamento.  

 

O Gerente Sênior afirma que após a implantação do processo, melhorou a 

capacidade de prever, ou seja, a previsibilidade. A questão do replanejamento 

dos prazos ocorre devido a fatores, não previstos, internos e externos (cliente) 

que acontecem ao longo do desenvolvimento do software e obrigam o 

replanejamento dos prazos.  

 

Foi verificado que na percepção dos Demais Profissionais e dos CQGS houve 

melhoria no cumprimento dos prazos dos projetos. Já a Coordenadora do 

GPES Local e o Gerente Sênior acreditam que a melhoria ocorrida foi na 

previsibilidade, em função do indicador de cumprimento de prazos ser 

contaminado pelos replanejamentos efetuados. O cumprimento de prazos 

acordados no início do projeto é de difícil execução, havendo a necessidade 

de repactuações de prazos ao longo do ciclo de desenvolvimento do software.  

 

Seria interessante que a SUNAC/SDR realizasse um estudo para verificar a 

freqüência com que ocorre cada fator que causa o replanejamento de 

cronograma, com o objetivo de realizar ações preventivas. Poderia também 

verificar a viabilidade de alguns fatores serem considerados como riscos do 

projeto e serem tratados desde a fase de planejamento do projeto, com ações 

de mitigação. 
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Apesar da Coordenadora do GPES Local e do Gerente Sênior afirmarem que 

quase sempre os prazos do replanejamento são alcançados, vale ressaltar 

que estes são baseados no último replanejamento. Dessa forma, o indicador 

de prazo usado hoje pela SUNAC/SDR não retrata com fidedignidade o 

cumprimento do prazo. Entretanto, a SUNAC/SDR já percebeu esta 

deficiência e está realizando um estudo para criar um indicador que retrate o 

prazo final do projeto com relação ao prazo inicial (do primeiro cronograma), 

além de documentar os motivos que implicaram no replanejamento. 

 

Todos os grupos perceberam a importância da utilização do PSDS para o 

cumprimento de prazos. Todavia, quando questionados se houve a melhoria 

deste indicador após a implantação do PSDS, percebe-se que o conceito de 

cumprimento de prazo não é uniforme, visto que a repactuação de prazos 

contamina este indicador, fazendo com que a percepção também seja 

contaminada. 

 

Qualidade do Produto Gerado pelos Profissionais 

Para oito dos Demais Profissionais é importante a utilização de processos 

baseados nos modelos CMM/CMMI na qualidade do produto gerado por eles 

e quatro acreditam que seja muito importante.  

 

Os Demais Profissionais que preencheram este item do questionário foram 

unânimes ao afirmar que perceberam melhoria no produto gerado por eles 

após a implantação do PSDS. Para sete houve melhoria, três classificam a 

melhoria como significativa e apenas um como melhoria parcial. Um 

profissional não respondeu a esta pergunta. 

 

Com isso, observa-se que os profissionais percebem a relação existente entre 

a utilização de processos no desenvolvimento de software com a qualidade 

do produto gerado. Humphrey (1996, p.253), também salienta esta relação em 

seus trabalhos, afirmando que a qualidade do softwa re é determinada pela 

qualidade do processo.  
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É interessante que os Demais Profissionais reconheçam que a qualidade dos 

produtos gerados por eles tenha aumentado com a implantação do PSDS, 

pois levando em conta o pensamento de Bartié (2002, p.16), que considera o 

produto final como o somatório de todos os artefatos gerados ao longo do 

ciclo de desenvolvimento, os produtos gerados pelos Demais Profissionais 

estarão contribuindo para a qualidade do produto final. 

 

 Este quesito apenas o grupo dos Demais Profissionais foram questionados. 

 

Qualidade do Produto Final 

Com relação à qualidade do produto final, oito dos 12 integrantes do grupo 

dos Demais Profissionais consideram que é muito importante a utilização de 

processos baseados nos modelos CMM/CMMI para a qualidade do produto 

final, quatro deles crêem que seja importante.  

 

A Coordenadora do GPES Local acredita que um processo bem definido, 

busca garantir que os produtos gerados em uma etapa estejam consistentes e 

com a qualidade esperada, para darem entrada na etapa seguinte. Desta 

forma, um processo usado com qualidade leva à entrega de um produto de 

qualidade. Este pensamento é condizente com a conceituação de processo 

dada por Humphrey (1996, p.123), que leva em consideração a importância 

das entradas e saídas de cada fase para a qualidade do produto final. 

 

Além disso, a Coordenadora do GPES Local relatou que é importante que a 

qualidade seja buscada em todas as etapas do ciclo de vida do software para 

que o produto final seja de qualidade. Este ponto de vista também é 

defendido por Rocha, Maldonado e Weber (2001, p.67), bem como por Bartié 

(2002, p.16), que entendem que para garantir a qualidade do produto final, o 

processo de desenvolvimento não deve se limitar a determinadas etapas, mas 

englobar todo o ciclo de vida do software, já que a qualidade não pode ser 

imposta depois que o produto está finalizado.  

 

O Gerente Sênior trouxe a tona um ponto interessante. Ele considera que é 

importante a utilização de processo de desenvolvimento de software para a 
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qualidade do produto final, mas que somente pela utilização do processo não 

é possível garantir a qualidade do produto. O processo ajuda muito, 

entretanto a qualidade da equipe, e do seu Líder de Projeto, exerce influencia 

na qualidade do produto final. Esse ponto de vista apresentado pelo Gerente 

da área está de acordo com o pensamento de Rocha, Maldonado e Weber 

(2001, p.126), que reconhecem a importância do processo para a obtenção 

da qualidade do produto, mas ressaltam que somente o processo não é 

suficiente para garantir essa qualidade. 

 

Dos três CGQS, dois informaram que perceberam uma melhoria significativa 

do produto final após a implantação do PSDS e um CGQS informou que 

houve melhoria. 

 

Os Demais Profissionais que preencheram este item do questionário foram 

unânimes ao afirmar que perceberam melhoria na qualidade do produto final 

entregue ao cliente após a implantação dos processos CMM/CMMI. Para 

cinco a melhoria foi significativa, quatro perceberam que houve melhoria e 

outros dois opinaram que a melhoria foi parcial. Um profissional não 

respondeu a esta pergunta. 

 

Houve consonância entre a percepção dos Demais Profissionais sobre o 

aumento da qualidade do produto gerado por eles após a implantação do 

processo de desenvolvimento de software baseado no CMM/CMMI e o 

aumento da qualidade do produto final. Esta percepção é alinhada à opinião 

da Coordenadora do GPES Local, em que o controle da qualidade dos 

produtos gerados em cada etapa da produção, leva à qualidade do produto 

final. 

 

Para a Coordenadora do GPES Local, o uso correto e adequado do processo 

conduz a um  produto de maior qualidade. Com isso, após a implantação do 

processo de desenvolvimento baseado no CMM/CMMI, a qualidade do 

produto final melhorou. 
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O Gerente Sênior observou que a qualidade do produto final acompanhou o 

mesmo ritmo da produtividade. Ou seja, quando a produtividade caiu, 

decresceu também a qualidade do produto final, e quando a produtividade 

cresceu, a qualidade do produto melhorou. A relação observada entre a 

qualidade do produto final e a produtividade da equipe de desenvolvimento de 

software é mais motivo para que a unidade intensifique o trabalho de 

institucionalização do PSDS e das ferramentas de apoio, uma vez que além 

de prejuízos internos com a queda da produtividade, o cliente é diretamente 

afetado com o decréscimo de qualidade do produto final. 

 

Todos notaram a importância de se utilizar o processo de desenvolvimento na 

melhoria do produto final, bem como notaram que o produto final apresenta 

uma maior qualidade após a implantação do processo. Esta percepção é 

compartilhada por Bartilé (2001, p.8), que enfatiza a contribuição do CMM 

como elemento que aperfeiçoa o produto final. Chrissis, Konrad e Shrum 

(2003, p.5) também compartilham desse ponto de vista, quando afirmam que 

a qualidade do produto é diretamente influenciada pela qualidade do processo 

usado no seu desenvolvimento e manutenção. 

 

Erros, Defeitos e Retrabalho 

Metade dos integrantes do grupo Demais Profissionais respondeu que é muito 

importante a utilização de processos baseados no CMM/CMMI na redução de 

erros e defeitos dos projetos, a outra metade acredita que seja importante.  

Para sete dos profissionais, é importante a utilização de processos baseados 

nos modelos CMM/CMMI na redução de retrabalho, enquanto que cinco 

afirmam que seja muito importante.  

 

A Coordenadora do GPES Local relatou que com a elaboração de 

documentações de melhor qualidade, a realização de cada etapa de forma 

criteriosa, o trabalho da equipe de testes e com a implantação da revisão por 

pares, houve um ganho, principalmente quando se agrega ao processo as 

práticas do nível três, cujo foco é a Engenharia de Software. Dessa forma, a 

quantidade de erros e defeitos e o retrabalho foram reduzidos, após a 

implantação do PSDS. 
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Os CGQS são unânimes ao observar que houve melhoria no número de erros 

e defeitos após a implantação dos processos CMM/CMMI, ou seja, os erros e 

defeitos encontrados nos projetos foram reduzidos. Com relação ao 

retrabalho, dois perceberam que houve melhoria e um que a melhoria foi 

significativa. 

 

Todos os Demais Profissionais perceberam redução nos erros e defeitos 

encontrados nos projetos após a implantação dos processos CMM/CMMI. 

Para quatro deles a melhoria foi parcial, três informaram que a melhoria foi 

significativa e três perceberam que houve melhoria. Dois profissionais não 

responderam a esta pergunta. 

 

Todos os integrantes do grupo Demais Profissionais que responderam a esta 

questão perceberam a redução do retrabalho após a implantação dos 

processos CMM/CMMI. Para quatro a melhoria foi parcial, três perceberam 

uma melhoria significativa e outros três citaram que houve melhoria. Dois 

profissionais não responderam a esta pergunta. 

 

O Gerente Sênior informou que a utilização de um processo de 

desenvolvimento de software é importante para a redução dos erros e defeitos 

e do retrabalho dos projetos. Foi criada uma equipe de Testes independente 

para melhorar os indicadores de erros e defeitos e retrabalho. No entanto, ele 

volta a ressaltar que a qualidade da equipe e do seu líder também exerce 

influencia. O Gerente relatou que a depender do Líder do Projeto, o retrabalho 

e os erros e defeitos se comportam de formas diferentes, pois apesar de 

todos os Líderes seguirem o mesmo processo, existem tarefas que o 

processo não obriga, cabendo ao Líder de Projeto indicar como a equipe deve 

proceder.  

 

Todos os grupos perceberam a importância de se utilizar o processo de 

desenvolvimento de software baseado nos modelos CMM/CMMI para a 

promoção da redução de erros, defeitos e do retrabalho. Além disso, também 

notaram que após a implantação do PSDS tais indicadores melhoraram. 
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Realização Profissional 

No quesito de realização profissional, cinco dos profissionais classificaram 

como muito importante a utilização de processos baseados no CMM/CMMI, 

três como importante e outros três como importante em parte. Um profissional 

não respondeu a esta pergunta. 

 

De acordo com a Coordenadora do GPES Local, o uso do processo 

proporcionou a identificação de uma área de atuação bastante gratificante, já 

que é integrante da equipe de especialistas do processo SERPRO, 

participando não apenas do uso do processo, mas também na definição e 

construção dele. Hoje, esta profissional está  muito satisfeita com a função que 

desempenha. 

 

O Gerente Sênior declarou que para a maioria dos profissionais, a utilização 

de processo de desenvolvimento baseado no CMM/CMMI é de grande 

importante para a realização profissional. 

 

De acordo com as declarações os Demais Profissionais, Coordenadora do 

GPES Local e Gerente Sênior todos notaram que a utilização do processo de 

desenvolvimento de software baseado no CMM/CMMI contribui para a 

realização profissional. 

 

Sucesso do Projeto 

A confiança no sucesso dos projetos também pode ser evidenciada através 

das respostas. Oito dos 12 profissionais classificaram como importante a 

utilização de processos baseados nos modelos CMM/CMMI para a confiança 

do sucesso do projeto, enquanto que três informaram que a utilização dos 

processos é muito importante. Um profissional não respondeu a esta 

pergunta. 

 

A Coordenadora do GPES Local ressaltou que o uso correto e adequado do 

processo conduz a um  produto de maior qualidade e permite um maior 

controle dos prazos e compromissos, o que com certeza leva a uma maior 

garantia de sucesso do projeto. 
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De acordo com o Gerente Sênior, não há dúvida de que com a utilização do 

processo de desenvolvimento de software baseado no CMM/CMMI, existe 

uma maior confiança no sucesso do projeto. 

 

Todos os grupos (Coordenadora do GPES Local, Gerente Sênior e Demais 

Profissionais) relataram que é importante a utilização de processos baseados 

nos modelos CMM/CMMI para a confiança no sucesso dos projetos. Desta 

forma, eles compartilham do sentimento de que com a utilização do processo 

de desenvolvimento, os projetos tendem a obter resultados positivos.  

 

Melhoria Contínua 

A Coordenadora do GPES Local explicou que como o processo é corporativo, as 

mudanças não podem ser realizadas diretamente no âmbito local. Com isso, quando 

um profissional visualiza um entrave no processo e/ou uma possibilidade de 

melhoria, preenche uma PMP, que é analisada em primeira instância pela própria 

SUNAC/SDR. Caso a PMP seja avaliada positivamente pela regional, é encaminha 

para o Corporativo, que a analisa e, se aprovada, é inserida na próxima revisão do 

processo. Entretanto, tanto a Coordenadora do GPES Local quanto o Gerente 

Sênior relatam que o trâmite de aprovação das PMPs é lento, o corporativo é um 

gargalo. Assim sendo, há uma grande demora para que o resultado seja inserido e 

percebido na utilização do PSDS.  

 

A Coordenadora do GPES Local salienta ainda que existe uma previsão de serem 

geradas três versões do processo por ano, mas isso não vem ocorrendo.  

 

O Gerente Sênior enfatiza que o SERPRO necessita de maior gestão do processo, 

pois hoje é deficiente, sendo um ponto que merece maior atenção por parte da 

organização. 

 

A Coordenadora do GPES Local afirma que como o PSDS foi elaborado fortemente 

baseado no CMM/CMMI, existe praticamente uma reescrita do modelo. Com isso, a 

maioria das PMPs emitidas visa a simplificação do processo, visto que ele é extenso 
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e dificultoso em algumas partes. O SERPRO vem trabalhando na melhoria e 

institucionalização do processo, para torná-lo mais ágil e leve. 

 

É válido frisar a questão delicada que envolve o depoimento da Coordenadora do 

GPES Local com relação ao PSDS ser praticamente uma reescrita do modelo, visto 

que de acordo com Couto (2007, p.10), para que a implantação do processo de 

desenvolvimento de software traga benefícios para a organização, é necessário 

conceber um processo inteligente, que venha a impulsionar o negócio, facilitar a vida 

dos envolvidos e não criar burocracia, somente para atender aos quesitos descritos 

no modelo. 

 

A aplicação do conceito de melhoria contínua é prejudicada em virtude da lentidão 

na geração das revisões do processo. Além disso, pode haver uma desmotivação 

por parte dos profissionais para identificarem melhorias e preencherem as PMPs, já 

que o delay do envio da PMP até a vivência da melhoria no processo é insatisfatório. 

O problema se agrava quando a melhoria sugerida não visa apenas uma adaptação 

do processo, mas quando se trata de um entrave no processo, uma situação que 

impacta diretamente nas atividades do setor de desenvolvimento . Sommerville 

(2007, p.6) ressalta que o uso de um processo inadequado pode gerar sérias 

conseqüências para o setor produtivo, podendo elevar o custo de desenvolvimento, 

reduzir a qualidade ou a utilização do software. 

 

A incorporação de melhorias no processo de desenvolvimento de software é 

realmente um problema para o SERPRO, que está precisando se tornar mais ágil 

para caminhar junto à ação da organização que é reunir esforços para que realizar 

melhorias no processo para torná-lo mais ágil e leve. 

 

Indicadores de Desempenho 

A Coordenadora do GPES Local e o Gerente Sênior relataram que apenas com a 

implantação do processo de desenvolvimento embasado nas práticas dos modelos 

CMM/CMMI, a SUNAC/SDR passou a trabalhar com indicadores. Antes as decisões 

eram tomadas no sentimento. Bartié (2002, p.219) alerta que tomar decisões 

baseadas somente na intuição, na subjetividade, é altamente perigoso, ainda mais 

se tratando de um processo complexo como o de software. Por isso, é interessante 
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que o quanto antes a organização passe a utilizar as métricas para apoiar as 

decisões. 

 

Tanto a Coordenadora do GPES Local quanto o Gerente Sênior concordam que os 

indicadores são de vital importância para que o gerenciamento possa ser realizado 

de uma melhor forma. Esta concepção é aderente ao pensamento de Pressman 

(2002, p.75), que relata que através da utilização de métricas é possível identificar 

áreas de problemas ou passíveis de otimização e ter condições de agir de forma 

direcionada.  

 

O Gerente Sênior informou que devido à importância da utilização dos indicadores 

para a tomada de decisão, a SUNAC/SDR vem trabalhando em prol da lapidação 

das métricas utilizadas no processo e criação de mecanismos que facilitem a 

extração e análise dos indicadores. Como é dificultoso o tratamento de indicadores 

no SGI, uma vez que esta ferramenta não foi criada com esta finalidade, estão 

sendo estudas soluções de Data Warehouse para apoiar as atividades de Medição e 

Análise. 

 

Segundo o Gerente Sênior, no Plano de Medição e Análise corporativo, os 

indicadores são por regional, não por setor. Devido à necessidade de enxergar os 

setores com maior nitidez e agir diretamente nos problemas, a SUNAC/SDR 

elaborou um Plano de Medição e Análise complementar, por setor. Percebe-se que 

houve um ganho na estratificação dos indicadores por setor. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Experiências na área de TIC vêm fortalecendo a idéia de que a qualidade do 

software é altamente dependente da qualidade do processo de desenvolvimento 

utilizado. Diversos autores compartilham desse pensamento e ressaltam a 

importância da utilização de um processo de software para a garantia da qualidade 

do produto final. 

 

Em 2000, o SERPRO, com o objetivo de melhorar a qualidade e produtividade das 

áreas de desenvolvimento de software deflagrou o PMoD, fortemente baseado no 

modelo CMM. O PSDS surgiu como parte integrante do PMoD, com o objetivo de 

elevar a qualidade do produto final. 

 

Os anos de 2002 e 2003 foram marcados pelo pioneirismo do SERPRO em investir 

em avaliações oficiais do SEI e alcançar o nível dois do modelo CMM utilizando o 

PSDS. A regional de Recife obteve o “selo” CMM dois em 2002 e Fortaleza, 

Salvador e Brasília em 2003.  

 

Com a descontinuação do modelo CMM e o surgimento do CMMI, o SEI estabeleceu 

um prazo de validade para as avaliações oficiais do CMM. Com isso, as empresas 

interessadas em migrar para o modelo CMMI, tiveram até o final de 2006 para 

realizar as devidas adaptações no processo de desenvolvimento de software e se 

submeter a uma nova avaliação formal. O SERPRO apesar de ter aplicado as boas 

práticas do CMMI nível três no PSDS, não priorizou as avaliações oficiais, reunindo 

esforços em prol da melhoria contínua e institucionalização do processo. Dessa 

forma, o “selo” CMM nível dois obtido pela organização, não mais possui validade. 

 

O ambiente pesquisado foi a SUNAC/SDR, onde foram englobados apenas os 

profissionais que vivenciaram todo o período de implantação do PSDS e 

continuaram nesta unidade até o momento da pesquisa. A pequena população foi 

um fator limitador da pesquisa. 

 

Mesmo com a estratégia voltada para a melhoria contínua do PSDS, constatou-se 

que após cinco anos de implantação deste processo na SUNAC/SDR, existem 
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reclamações de que o processo ainda é pesado, extenso e dificultoso em algumas 

partes. Como o processo é corporativo do SERPRO, as unidades não possuem 

permissão para alterá-lo, necessitando sugerir mudanças para apreciação da 

unidade corporativa da organização responsável pelo processo de desenvolvimento 

de software. No entanto, foi verificado que esta unidade corporativa é um entrave no 

processo de melhoria contínua, tornando morosa a geração de versões do PSDS. 

Com isso, a implementação de melhorias, essencial para manter o processo vivo e 

aderente às necessidades do dia-a-dia, é prejudicada.  

 

Foi verificado que houve dificuldades na implantação do PSDS no ambiente 

pesquisado e que a receptividade dos profissionais ao processo de desenvolvimento 

de software não foi positiva, sugerindo que pode existir uma relação entre a 

receptividade e a dificuldade na implantação do processo. A resistência à mudança 

foi dita como uma dificuldade, entretanto, a existência de líderes de projetos 

envolvidos no espírito da implantação do PSDS e o grande patrocínio do gerente 

sênior da época foram importantes para o sucesso da implantação. O baixo 

desempenho das ferramentas de apoio e o processo pesado também foram 

dificuldades apontadas pelos profissionais.  

 

A utilização de ferramentas de apoio é de grande importância para subsidiar a 

execução das atividades descritas no processo de desenvolvimento de software 

(HUMPHREY; 1989, p.4), funcionando como facilitadora na utilização do processo. 

Todavia, de acordo com Rocha et al (2005, p.17), as ferramentas são um dos fatores 

que têm influenciam positiva, quando são fortemente presentes, e negativa, quando 

são fracas ou ausentes, na implantação de processos de software utilizando o 

modelo CMMI. As ferramentas de apoio foram apontadas como uma das maiores 

dificuldades da implantação do PSDS, falta de integração e baixo desempenho 

foram reclamações freqüentes e que ainda persistem.  

 

Os profissionais dessa unidade demonstraram perceber a importância de utilizar um 

processo de desenvolvimento de software para a melhoria dos produtos gerados. 

Além disso, percebem que houve melhoria nos produtos desenvolvidos por eles e 

também no produto final entregue ao cliente após a implantação do PSDS.  
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Todos os grupos de profissionais perceberam algum tipo de melhoria na 

produtividade, número de defeitos e erros, retrabalho, cumprimento de prazo e 

sucesso do projeto, após a implantação do processo de desenvolvimento de 

software baseado no CMM/CMMI. Além disso, reconhecem a importância de utilizar 

um processo de desenvolvimento de software baseado nas práticas do CMM/CMMI 

para alcançar tais resultados.  

 

No entanto, vale salientar que foi identificada que há falta de uniformidade na 

conceituação do indicador cumprimento de prazos entre os grupos, comprometendo 

a interpretação da percepção dos profissionais a este respeito.  

 

O Gerente Sênior abordou uma questão interessante referente à qualidade do 

produto final, produtividade, retrabalho, número de defeitos e erros do projeto: 

apesar da importância da utilização de um processo de desenvolvimento de software 

para melhorar tais indicadores, a qualidade da equipe e do seu líder também exerce 

influencia. Este pensamento é abordado por Rocha, Maldonado e Weber (2001, p.5-

126), que ao mesmo tempo em que relatam a importância da qualidade do software 

ser independente de quem o produziu, salientam que a qualidade do processo é 

essencial para a obtenção da qualidade do produto, mas não é suficiente para 

garantir essa qualidade. 

 

Foi verificado que os profissionais possuem um discurso harmônico, independente 

do nível hierárquico.  

 

O ambiente pesquisado talvez pudesse se beneficiar reavaliando a forma como é 

realizada a institucionalização do PSDS e das ferramentas de apoio, principalmente 

quando se trata de inserção de um número considerável de novos profissionais na 

unidade. Através de uma institucionalização mais consistente, é provável que os 

profissionais tornem-se mais aptos a seguir o PSDS e a utilizar as ferramentas de 

apoio, não prejudicando a produtividade da unidade. 

 

Outra sugestão para o local pesquisado é que reveja o processo de melhoria 

contínua junto à unidade corporativa responsável pelo PSDS, verificando uma forma 
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do processo permanecer padrão para toda a organização, mas tornando a geração 

de versões mais ágil.  

 

As ferramentas de apoio também é um ponto interessante a ser revisto pela unidade 

pesquisada, promovendo a integração e funcionando como facilitadoras da 

execução do processo. Foi observado que já existe um trabalho sendo realizado no 

SERPRO na seleção de novas ferramentas de apoio, com o  foco em software livre. 

 

Uma limitação da pesquisa foi a inexistência de indicadores consistentes que 

retratassem o período anterior à implantação dos modelos de qualidade. Com isso, a 

pesquisa se baseou na percepção dos profissionais. Trabalhos futuros poderiam 

abordar a curva dos indicadores pertencentes à base histórica dos projetos da 

unidade, verificando se com a maturidade do processo de desenvolvimento de 

software baseado no modelo CMMI, os indicadores tornam-se mais positivos. 

 

Para que um processo seja plenamente efetivo é necessário que ele considere os 

relacionamentos entre todas as tarefas necessárias, ferramentas e métodos 

utilizados, além das habilidades, treinamento e motivação do pessoal envolvido 

(HUMPHREY, 1989, p.4). Conseguir reunir todos estes fatores de forma integrada e 

harmônica é um grande desafio para as empresas, uma vez que não é simples 

enlaçar aspectos técnicos e pessoais.  
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AO CGQS 

 

 
  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
 Faculdade de Administração  
 Núcleo de Pós-Graduação em Administração  

  
ESTUDO DE CASO - SUNAC SALVADOR/SERPRO 

          
CGQS 

          

Esta pesquisa é de caráter estritamente acadêmico e tem como objetivo verificar a percepção dos 
profissionais da SUNAC com relação a qualidade dos produtos gerados com a implantação de processos 

embasados nos modelos CMM/CMMI. Vale salientar que os dados coletados nesta pesquisa são 
confidenciais e o resultado dela dependerá das suas respostas.  

          
1) Há quantos anos você trabalha na SUNAC?      
          

   anos        
          
2) Há quanto tempo você atua como CGQS na SUNAC?      
          

   anos   meses      
          
3) Qual era o seu cargo/função na época em que os processos de desenvolvimento/manutenção de                                     
software baseados no CMM/CMMI foram implantados? 

                    
          
4) Além de atuar como CGQS, você desempenha em paralelo mais alguma função na SUNAC? Qual? 

                    
          
Responda a questão 5 apenas se a resposta 4 for positiva.      

5) Você acredita que não atuar exclusivamente como CGQS prejudica de alguma forma a sua atuação                          
como CGQS? 
Escolha somente uma das opções. 
          

Sim   Não         

          
6) Para você, o que é um software de qualidade?      

                    

                    

                    
          
7) Na sua opinião qual a importância da qualidade do software para a 
SUNAC?    
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Para as questões de 8 e 11, escolha apenas uma alternativa por questão. 

Alternativa 
Questões Muito 

Tranquila Tranquila 
Traumática 
em Parte Traumática 

Muito 
Taumática 

8) Como foi a implantação dos processos de 
desenvolvimento/manutenção de software 
embasados no CMM/CMMI na SUNAC?           

9) Como foi a receptividade dos processos pelos 
profissionais da SUNAC?           

10) De que forma os profissionais da SUNAC 
lidam com as atividades de garantia da 
qualidade realizadas pelo CGQS?           
11) Como são encarados pelos profissionais da 
SUNAC os desvios / não conformidades 
apontadas pelo CGQS?           

          

Para a questão 12, escolha apenas uma alternativa por item. 
12) Após a implantação dos processos 
CMM/CMMI, como você considera os seguintes 
aspectos: 

Alternativa 

Item Piorou 
Não 

Houve 
Melhoria 

Melhoria 
Parcial 

Houve 
Melhoria 

Melhoria 
Significativa 

produtividade           
produto final           
prazos           
retrabalho           
Erros e defeitos           
         
         

13) Houve dificuldades na implantação dos processos de desenvolvimento/manutenção de software 
embasados no CMM/CMMI? Quais? Comente. 

                    

                    

                    

                    

                    

                    
          
          
          

  



 

 

106 

APÊNDICE B – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DEMAIS 

PROFISSIONAIS 

 

 
  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
 Faculdade de Administração  
 Núcleo de Pós-Graduação em Administração  

  
ESTUDO DE CASO - SUNAC SALVADOR/SERPRO 

          
Analistas, Codificadores e Testadores (Demais Profissionais) 

          

Esta pesquisa é de caráter estritamente acadêmico e tem como objetivo verificar a percepção dos 
profissionais da SUNAC com relação a qualidade dos produtos gerados com a implantação de processos 

embasados nos modelos CMM/CMMI. Vale salientar que os dados coletados nesta pesquisa são 
confidenciais e o resultado dela dependerá das suas respostas.  

          
1) Há quantos anos você trabalha na SUNAC?      
          

   anos        
          
2) Qual era o seu cargo/função na época em que os processos de desenvolvimento/manutenção de 
software baseados no CMM/CMMI foram implantados? 

                    
          
3) Qual é o seu cargo/função atual?      

                    
          
4) Em quais fases do ciclo de vida de desenvolvimento/manutenção do software você atua? 

                   

                   
         

5) Você segue a rigor os processos de desenvolvimento/manutenção de software implantados pelo GPES 
(Grupo de Processo de Engenharia de Software)? Escolha somente uma das opções. 
          

Sim  Não        

         
6) Para você, o que é um software de qualidade?      

                    

                    

                    
          
7) Na sua opinião qual a importância da qualidade do software para a SUNAC?    
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Para a questão 8, escolha apenas uma alternativa por item. 

8) Qual a importância da utilização de processos 
baseados nos modelos CMM/CMMI... 

Alternativa 

Item 
Sem 

Importânica 
Pouco 

Importante 
Importante 
em Parte Importante 

Muito 
Importante 

no aumento da produtividade           
na realização profissional           
na qualidade do produto gerado por você           
na qualidade do produto final           
no cumprimento de prazos           
na redução de retrabalho           
na redução de erros e defeitos           
na confiança no sucesso do projeto           

      
      

Para as questões de 9 e 10, escolha apenas uma alternativa por questão. 
Alternativa 

Questão Muito 
Tranquila Tranquila 

Traumática 
em Parte Traumática 

Muito 
Taumática 

9) Como foi a implantação dos processos de 
desenvolvimento/manutenção de software embasados 
no CMM/CMMI na SUNAT?           

10) Como foi a receptividade dos processos pelos 
profissionais da SUNAT?           

          

Para a questão 11, escolha apenas uma alternativa por item. 

11) Após a implantação dos processos CMM/CMMI, 
como você considera os seguintes aspectos: 

Alternativa 

Item Piorou 
Não Houve 
Melhoria 

Melhoria 
Parcial 

Houve 
Melhoria 

Melhoria 
Significativa 

produtividade           
produto gerado por você           
produto final           
prazos           
retrabalho           
erros e defeitos           

      
      

12) Houve dificuldades na implantação dos processos de desenvolvimento/manutenção de software 
embasados no CMM/CMMI? Quais? Comente. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O 

COORDENADOR DO GPES LOCAL  

 

 
  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
 Faculdade de Administração  
 Núcleo de Pós-Graduação em Administração  

  
ESTUDO DE CASO - SUNAC SALVADOR/SERPRO 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

COORDENADOR DO GPES LOCAL 
 

 

• Há quantos anos você trabalha na SUNAC/SDR? 

 

• Como foi o ano de 2008 para a SUNAC/SDR? 

 

• O que levou a SUNAC/SDR a decidir implantar o processo de desenvolvimento 

SERPRO? 

 

• O SERPRO pretende continuar investindo na padronização do processo de 

desenvolvimento? Quais os planos futuros? 

 

• Como foi a implantação dos processos de desenvolvimento/manutenção de 

software embasados no CMM/CMMI na SUNAC/SDR? 

 

• Como foi a receptividade dos processos pelos profissionais da SUNAC/SDR? 

 

• Como é feita a melhoria contínua no processo?  

 

• Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: 

• produtividade 

• prazos 

• erros e defeitos 
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• Qual a importância da qualidade do software para a SUNAC/SDR? 

 

• O que é um software de qualidade? 
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APÊNDICE D – MODELO DE QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR APLICADO AO 

COORDENADOR DO GPES LOCAL  

 

• Qual era o seu cargo/função na época em que os processos de 

desenvolvimento/manutenção de software baseados no CMM/CMMI foram 

implantados? 

 

• Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI... 

• no aumento da produtividade 

• na realização profissional 

• na qualidade do produto final 

• no cumprimento de prazos 

• na redução de retrabalho 

• na redução de erros e defeitos 

• na confiança no sucesso do projeto 

 

• Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: 

• produto final 

• retrabalho 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O GERENTE DA 

SUNAC/SDR 

 

 
  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
 Faculdade de Administração  
 Núcleo de Pós-Graduação em Administração  

  
ESTUDO DE CASO - SUNAC SALVADOR/SERPRO 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
GERENTE DA SUNAC/SDR 

 
 

• Há quantos anos você trabalha na SUNAC/SDR? 

 

• Qual era o seu cargo/função na época em que os processos de 

desenvolvimento/manutenção de software baseados no CMM/CMMI foram 

implantados? 

 

• Houve dificuldades com a implantação dos modelos CMM/CMMI? Quais? 

 

• Qual a sua opinião com relação às ferramentas de apoio que são utilizadas? 

 

• Qual o seu papel para a garantia da execução do processo de desenvolvimento? 

 

• Como você realiza o acompanhamento da execução dos projetos? 

 

• Qual o seu papel na garantia da qualidade do produto final? 

 

• Quais as ações que são realizadas quando o cliente demonstra insatisfação? 

 

• Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI... 

• no aumento da produtividade 

• na realização profissional 

• na qualidade do produto final 
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• no cumprimento de prazos 

• na redução de retrabalho 

• na redução de erros e defeitos 

• na confiança no sucesso do projeto 

 

• Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: 

• produtividade 

• produto final 

• prazos 

• retrabalho 

• erros e defeitos 

 

• A aplicação da melhoria contínua nos processos é satisfatória?  

 

• O que é um software de qualidade? 

 

• Qual a importância da qualidade do software para a SUNAC/SDR? 
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APÊNDICE F – DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO QUESTIONÁRIO COM O 

CGQS 

 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Há quantos anos você trabalha na SUNAC? 

(unidade de medida: ano) 

8,0 15,0 11,67 3,512 

Há quanto tempo você atua como CGQS na 

SUNAC? (unidade de medida: ano) 

5,2 6,0 5,57 0,404 

 

Variável Percentual (%) 

Quantidade(N) 

Como foi a implantação dos processos de desenvolvimento/ manutenção 

de software embasados no CMM/CMMI na SUNAC? 

 

 

• Traumática 66,7(2) 

• Traumática em parte 33,3(1) 

Como foi a receptividade dos processos pelos profissionais da SUNAC?  

• Traumática 66,7(2) 

• Traumática em parte 33,3(1) 

De que forma os profissionais da SUNAC lidam com as atividades de 

garantia da qualidade realizadas pelo CGQS? 

 

 

• Tranqüila 100,0(3) 

Como são encarados pelos profissionais da SUNAC os desvios / não 

conformidades apontadas pelo CGQS? 

 

 

• Traumática em parte 66,7(2) 

• Tranqüila 33,3(1) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Produtividade. 

 

 

• Melhoria Parcial 66,7(2) 

• Melhoria significativa 33,3(1) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Produto final. 

 

 

• Houve Melhoria 33,3(1) 

• Melhoria significativa 66,7(2) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os  
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seguintes aspectos: Prazos. 

• Não houve melhoria 33,3(1) 

• Houve melhoria 66,7(2) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Retrabalho. 

 

• Houve melhoria 66,7(2) 

• Melhoria significativa 33,3(1) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Erros e defeitos. 

 

• Houve melhoria 100,0(3) 

Qual era o seu cargo/função na época em que os processos de 

desenvolvimento/manutenção de software baseados no CMM/CMMI 

foram implantados? 

 

Analista de Sistemas 33,3(1) 

Auxiliar 
 

33,3(1) 

Programador 
 

33,3(1) 

Além de atuar como CGQS, você desempenha em paralelo mais alguma 

função na SUNAC? Qual? 

 

• Sim 100,0(3) 

Você acredita que não atuar exclusivamente como CGQS prejudica de 

alguma forma a sua atuação como CGQS? 

 

• Não 100,0(3) 

Para você, o que é um software de qualidade?  

• Aderente ao processo de desenvolvimento 33,3(1) 

• Atende os requisitos especificados pelo cliente  67,7(2) 

Na sua opinião qual a importância da qualidade do software para a 

SUNAC? 

 

• Atende os requisitos especificados pelo cliente com segurança, 

qualidade e de acordo com os prazos determinados  

100,0(3) 

Houve dificuldades na implantação dos processos de 

desenvolvimento/manutenção de software embasados no CMM/CMMI? 

Quais? Comente. 

 

• Resistência a mudança, preocupação com os prazos e com perda 

de produtividade 

33,3(1) 
 

• Muitos treinamentos e expectativas 67,7(2) 
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APÊNDICE G – DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO QUESTIONÁRIO COM 

DEMAIS PROFISSIONAIS 

 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Há quantos anos você trabalha na SUNAC? 

(unidade de medida: ano) 

6,0 20,0 10,33  

  

4,438 

 

Variável Percentual (%) 

Quantidade(N) 

Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI no aumento da produtividade? 

                 
                 

 

• Importante em parte 16,7(2) 

• Importante 66,7(8) 

• Muito importante 16,7(2) 

Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI na realização profissional? 

                 
 

• Importante em parte 27,3 (3) 

• Importante 27,3 (3) 

• Muito importante 45,5 (5) 

Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI na qualidade do produto gerado por você? 

 

 

• Importante 66,7(8) 

• Muito importante 33,3(4) 

Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI na qualidade do produto final? 

 

 

• Importante 33,3(4) 

• Muito importante 66,7(8) 

Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI no cumprimento de prazos? 

 

 

• Importante em parte 8,3(1) 

• Importante 25,0(3) 

• Muito importante 66,7(8) 

Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI na redução de retrabalho? 
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• Importante 58,3(7) 

• Muito importante 41,7(5) 

Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI na redução de erros e defeitos? 

 

• Importante 50,0(6) 

• Muito importante 50,0(6) 

Qual a importância da utilização de processos baseados nos modelos 

CMM/CMMI na confiança no sucesso do projeto? 

 

• Importante 72,7(8) 

• Muito importante 27,3(3) 
 

Como foi a implantação dos processos de desenvolvimento/manutenção 

de software embasados no CMM/CMMI na SUNAC? 

 

• Traumática em parte 41,7(5) 

• Tranqüila 58,3(7) 

Como foi a receptividade dos processos pelos profissionais da SUNAC?  

• Traumática em parte 83,3(10) 

• Tranqüila 16,7(2) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Produtividade. 

 

• Melhoria parcial 9,1(1) 

• Houve melhoria 72,7(8) 

• Melhoria significativa 9,1(1) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Produto gerado por você. 

 

• Melhoria parcial 9,1(1) 

• Houve melhoria 63,6(7) 

• Melhoria significativa 27,3(3) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Produto final. 

            
 

• Melhoria parcial 18,2(2) 

• Houve melhoria 36,4(4) 

• Melhoria significativa 45,5(5)   

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Prazos. 

 

• Melhoria parcial 9,1(1) 
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• Houve melhoria 27,3(3) 

• Melhoria significativa 63,6(7) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Retrabalho. 

 

• Melhoria parcial 40,0(4) 

• Houve melhoria 30,0(3) 

• Melhoria significativa 30,0(3) 

Após a implantação dos processos CMM/CMMI, como você considera os 

seguintes aspectos: Erros e defeitos. 

 

• Melhoria parcial 40,0(4) 

• Houve melhoria 30,0(3) 

• Melhoria significativa 30,0(3) 

Qual era o seu cargo/função na época em que os processos de 

desenvolvimento/manutenção de software baseados no CMM/CMMI foram 

implantados? 

 

• Analista de Sistemas  41,7(5) 

• Auxiliar 8,3(1) 

• Líder de Projeto  8,3(1) 

• Programador 41,7(5) 

Qual é o seu cargo/função atual?                    

• Analista de Sistemas 16,7(2) 

• Auxiliar 8,3(1) 

• Coordenador do Grupo de Teste 8,3(1) 

• Gerente 8,3(1) 

• Líder de Projeto 25,0(3) 

• Programador 33,3(4) 

Em quais fases do ciclo de vida de desenvolvimento/manutenção do 

software você atua? 

 
                 

 
• Implementação  8,3(1) 

• Implementação, Teste, Homologação, Implantação 16,7(2) 

• Nenhuma 8,3(1) 

• Planejamento, Acompanhamento, Encerramento 16,7(2) 

• Requisitos e Implementação 8,3(1) 

• Requisitos, Gerência de Configuração, Implementação 8,3(1) 

• Teste 8,3(1) 
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• Todas 25,0(3) 

Você segue a rigor os processos de desenvolvimento/manutenção de 

software implantados pelo GPES? 

 

• Sim 100,0(3) 

Para você, o que é um software de qualidade?  
 

• Aderente ao processo de desenvolvimento para garantir um 

produto com qualidade 

8,3(1) 

• Atende os requisitos especificados pelo cliente 66,7(8) 

• Atende os requisitos especificados pelo cliente e está aderente ao 

processo de desenvolvimento 

16,7(2) 

• Sistema de fácil manutenção e com funções otimizadas 8,3(1) 

Na sua opinião qual a importância da qualidade do software para a 

SUNAC? 

 
                      
 

• Fundamental 16,7(2) 

• Qualidade do produto final 33,3(4) 

• Qualidade do produto final e do processo de desenvolvimento 25,0(3) 

• Satisfação do cliente 16,7(2) 

• Satisfação do cliente e qualidade do produto final 8,3(1) 

Houve dificuldades na implantação dos processos de 

desenvolvimento/manutenção de software embasados no CMM/CMMI? 

Quais? Comente. 

 
 

• Baixo desempenho das ferramentas de apoio  16,7(2) 

• Baixo desempenho das ferramentas de apoio e processo de 

desenvolvimento pesado 

8,3(1) 

• Cumprimento de prazos e extensão dos testes  8,3(1) 

• Não 16,7(2) 

• Processo de desenvolvimento pesado  8,3(1) 

• Resistência a mudança e baixo desempenho das ferramentas de 

apoio 

8,3(1) 

• Resistência a mudança e baixo desempenho das ferramentas de 

apoio, além do processo de desenvolvimento pesado 

16,7(2) 

• Resistência a mudança, baixo desempenho das ferramentas de 

apoio e perda de produtividade  

8,3(1) 

 


