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Resumo: As organizações saíram da competição da era industrial e agora buscam por 
informações e inovações capazes de assegurar a competitividade necessária para a era da 
informação. Face a este desafio surge a questão de como determinar e executar ações de 
modo a produzir retornos positivos para a empresa justificando os investimentos. O Balanced 
Scorecard (BSC) é uma ferramenta utilizada como suporte para planejamento e 
implementação das estratégias adotadas. Este trabalho descreve o processo de definição do 
mapa estratégico e seus desdobramentos em uma fábrica de software de médio porte. A 
implementação da Gerência de Requisitos do CMMI (Capability Maturity Model Integration) 
nível 2 foi definida como um dos planos de ação. O estudo se inicia com uma pesquisa 
bibliográfica, voltado para conceituação e compreensão sobre o tema, e se completa com um 
estudo de caso em uma fábrica de software, com foco em como foi desenvolvido o 
alinhamento entre negócios e a implementação das melhorias. O principal resultado 
observado é que uma estratégia de negócio bem definida estabelece condições objetivas para 
alinhamento e implementação de melhorias.  
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1. Introdução 

 Na atualidade as empresas não conseguem mais obter vantagens competitivas 
sustentáveis apenas com rápida alocação de novas tecnologias e ativos físicos. As 
organizações agora buscam por informações e inovações capazes de lhes assegurarem a 
competitividade. As empresas da era da informação estão baseadas em um novo conjunto de 
premissas operacionais: processos inter-funcionais; ligação com clientes e fornecedores; 
segmentação de clientes; escala global; inovação e capital intelectual. A competição 
alicerçada no conhecimento e a capacidade das organizações de desenvolver, estimular e obter 
ativos intangíveis são fatores de necessidade e sobrevivência (KAPLAN & NORTON, 2004). 

 Na década de 90, os norte-americanos Kaplan (professor da Universidade de Harward) 
e Norton (consultor associado) desenvolveram e estruturaram um conceito que traduz as 
estratégias da empresa em um conjunto organizado de informações que são agrupadas em 
perspectivas financeiras, operacionais, de mercado e ligação à infra-estrutura. Esse modelo foi 
chamado de Balanced Scorecard (BSC). Apresentado inicialmente como ferramenta de 
monitoramento de performance e controle da estratégia, evoluiu em seu potencial e  passou a 
ser tratado como uma ferramenta de gestão das organizações. Em linhas gerais, o BSC é um 
sistema de gestão baseado em indicadores que impulsionam o desempenho, proporcionando à 
organização uma visão de negócio abrangente, atual e futura. Traduz a missão, a visão e 
estratégia da organização em objetivos e metas diferenciadas de acordo com as quatro 
perspectivas: financeiras, do cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. O 
BSC funciona como um painel de controle para visualizar a organização em várias 
perspectivas de uma só vez. A perspectiva de aprendizado e crescimento identifica os ativos 
intangíveis mais importantes. Os mapas estratégicos ajudam as organizações a ver suas 
estratégias de maneira coesa, integrada e sistemática. Contribui como suporte as estratégias 
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adotadas para que elas possam ser acompanhadas e venham a produzir retornos positivos para 
a empresa justificando os investimentos. 

 Segundo o MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia), países como a China e Índia 
estão estreitando as relações na área de software para garantir o posto de países mais 
favoráveis para a terceirização no setor de tecnologia. Além disso, relatórios do MCT  
informam que a exportação de software no Brasil ainda é muito pequena (MCT, 2005). Por 
outro lado, o volume de investimento mundial em software tende a aumentar muito nos 
próximos anos. Neste cenário, as organizações brasileiras de software buscam como 
referência os modelos de melhoria dos processos de software como o CMMI (Capability 
Maturity Model Integration) com o objetivo de implementar um modelo de qualidade 
reconhecido no mercado internacional. Algumas empresas retardam ou adiam o investimento 
em processos de melhoria de software devido a falta de entendimento sobre como esta 
implementação pode ser bem sucedida (GUERRERO & ETEROVIC, 2004). 

 As ações de melhoria dos produtos e processos de software para um melhor 
atendimento dos objetivos de negócio de uma organização devem ser profundamente 
associadas às estratégias competitivas para o mercado. A observação do desempenho da 
organização em relação aos objetivos estratégicos deve ser tomada como guia para 
direcionamento das ações corretivas e preventivas necessárias. Desta forma, implementa-se o 
processo de melhoria contínua do desenvolvimento de software alinhada as estratégias de 
negócio (FERREIRA, 2002). Além disso, os benefícios dos investimentos em implementação 
de melhoria de processos tendem a não ser percebidos imediatamente. Por este motivo, muitas 
empresas a desistirem ou suspenderem os investimentos antes de atingirem seus objetivos 

 Diante da questão de como determinar e executar ações de modo a produzir retornos 
positivos para a empresa justificando os investimentos, o Balanced Scorecard (BSC) foi  
utilizado como suporte ao planejamento e implementação das estratégias adotadas.  

 Este artigo, através de um estudo de caso em uma em uma fábrica de software,   
descreve o processo de definição do mapa estratégico da organização e seus desdobramentos. 
O trabalho detalha as etapas para a implementação da Gerência de Requisitos do CMMI como 
um dos planos de ação. O estudo se inicia com uma pesquisa bibliográfica, voltado para 
conceituação e compreensão sobre o tema, e se completa descrevendo como foi desenvolvido 
o alinhamento entre negócios e a implementação das melhorias.  

 O principal resultado observado é que uma estratégia de negócio bem definida 
estabelece condições objetivas para alinhamento e implementação de melhorias.  

 

2. Abordagem metodologica 

 O desenvolvimento desta pesquisa inicia-se com um levantamento bibliográfico acerca 
dos conceitos para a compreensão. Com base em um quadro teórico resultante da pesquisa 
bibliográfica, desenvolveu-se um estudo de caso exploratório em uma empresa de prestação 
de serviços na área de desenvolvimento de software para complementar esta investigação. A 
opção por esta metodologia de caráter exploratório é justificada pela natureza das questões 
investigadas, que buscam responder às questões do tipo como ocorrem os processos de 
implantação (YIN,  2001). 

 

3. Referencial teórico 

 Os conceitos apresentados permitirão compreender e embasar como ocorre o processo 
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de alinhamento estratégico O BSC e a Gerência de Requisitos do CMMI foram utilizados 
como modelos de referência. Os conceitos da fábrica de software elucidam a área de atuação 
da empresa escolhida. O método SCAMPI esclarece como foi avaliada o processo de 
melhoria a ser implementado. 

 
3.1 BSC – Balanced Scorecard 

 O modelo de Kaplan e Norton – o balanced scorecard (BSC) – é uma ferramenta que 
traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto abrangente de medidas de 
desempenho. O nome adotado procurava refletir o equilíbrio (balance) entre objetivos de 
curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de 
tendências e ocorrências e entre as perspectivas interna e externa de desempenho (KAPLAN 
& NORTON, 1997). O estabelecimento da estratégia não é um processo gerencial isolado. 
Tem seu início com a definição da função que ela desempenha no mercado para tornar-se útil 
(missão) e justificar os seus resultados perante às partes interessadas. De acordo com Kaplan e 
Norton (1997), o sistema de medição deve tornar explícitas as relações entre os objetivos (e as 
medidas) nas várias perspectivas, para que elas possam ser gerenciadas e validadas. A cadeia 
de causa e efeito deve permear todas as quatro perspectivas de um balanced scorecard. Essa 
cadeia de causa e efeito garantirá um encadeamento entre os objetivos das perspectivas, de 
modo a refletir as relações de causa e efeito assumidas na formulação das estratégias. Kaplan 
e Norton propuseram o modelo chamado de mapa estratégico, no qual os padrões da 
implantação vieram compor a referência para que a hipótese da estratégia fosse explicitada. 
Cada indicador do BSC se converte em parte integrante de uma cadeia lógica de causa e efeito 
que conecta os resultados almejados da estratégia com os vetores que induzirão a essas 
conseqüências. Em suma, os mapas estratégicos fornecem a base para a construção do BSC, 
estando este devidamente alinhado com a estratégia da organização. Kaplan e Norton 
classificam o desempenho empresarial em quatro perspectivas: financeira, de clientes, dos 
processos internos e do crescimento e aprendizado. Este conjunto de perspectivas tem sido 
suficiente na maioria das aplicações da metodologia, porém não está limitado a estas quatro. 
Podem ser incluídas outras perspectivas, desde que seja tomado o cuidado que a inclusão seja 
justificada por fortes motivos estratégicos.  A satisfação dos funcionários, assim como sua 
capacitação, o desenvolvimento de novas tecnologias de processos e produtos, presentes na 
perspectivas de aprendizado e crescimento - influenciam o desempenho da operação da 
empresa - monitorado pela perspectiva dos processos internos. Isso impacta o desempenho da 
entrega de produtos e serviços de valor aos clientes, assim como o relacionamento com os 
mesmos - presentes na perspectivas dos clientes - e gera maior ou menor retorno financeiro à 
empresa, pela variação da receita, dos custos produtivos, utilização dos ativos e grau de riscos 
- desempenho este visto na perspectiva financeira.  A FIGURA 1 apresenta como os mapas 
estratégicos ajudam as organizações a ver suas estratégias de maneira coesa, integrada e 
sistemática. 
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FIGURA 1 – Mapa estratégico 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1996b) 

3.2 Fábrica de Software 

 Uma fábrica de software possui medidas de produtividade e qualidade e a forma de 
gerenciamento deve dar subsídios para prever ou estimar dados de futuros projetos. A 
padronização dos processos torna-se fundamental (VOAS, 2001) para a implementação destas 
medidas. 

 Segundo Cantone (1992 apud COSTA, 2003), uma fábrica de software deve: 

a) ser flexível, capaz de produzir vários tipos de produtos; 
b) implementar os conceitos de engenharia de software (metodologia, ferramental, 

configuração do ambiente, guia para construção de fábricas de softwares avançadas); 
c) ser capaz de estudar, projetar, implementar, evoluir e melhorar os sistemas. 
 Para a implementação de uma fábrica de software é necessário definir: os tipos de 
serviços executados, o processo de desenvolvimento e gestão, o processo de qualidade, os 
tipos de tecnologia e os perfis de profissionais (FERNANDES & TEIXEIRA, 2004).  A 
produção de software pode ser categorizada de acordo com a abrangência do processo e de 
acordo com o ciclo de vida. Pode-se destacar: desenvolvimento de software, manutenção e 
codificação. 

 É necessário também um conjunto de atividades desde a recepção das demandas ou 
solicitações de serviço da Fábrica de Software até a aplicação de técnicas de validação e testes 
(COSTA, 2003). Neste cenário, é importante destacar que para a produção de software os 
processos e ferramentas de gerenciamento assumem papel crítico visando à otimização dos 
processos. Os processos de engenharia de software detalham as atividades e produtos que 
serão gerenciados.  

3.3 Gerência de Requisitos do CMMI – Capability Maturity Model Integration  

 O CMM (Capability Maturity Model) é um modelo de qualidade de software focado 
na avaliação e melhoria da maturidade do processo de desenvolvimento de software. O CMM 
foi desenvolvido pelo SEI (Software Enginnering Institute), que é um centro de pesquisa e 
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desenvolvimento criado em 1984 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sediado 
na CMU (Carnegie Mellon University) em Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos. 

 O CMMI-SW (Capability Maturity Model Integration for Software) foi criado para 
integrar os diversos modelos CMM, que atendem às várias atividades relacionadas ao 
desenvolvimento de software, e ainda torná-lo compatível com a ISO/IEC 15504 (CHRISSIS 
et al., 2003). 

O propósito desta integração é guiar a avaliação e a melhoria dos processos das 
organizações e a habilidade para gerenciar o desenvolvimento, a aquisição e a manutenção de 
produtos ou serviços. O CMMI-SW (CMU/SEI, 2002) contém duas representações: por 
estágios e contínua. A representação contínua estabelece a perspectiva da capacidade das 
áreas do processo medindo os resultado em cada áreas individualmente. A representação por 
estágios estabelece a perspectiva de maturidade da organização e enfatiza conjuntos de áreas 
de processo (PA) que definem estágios comprovados da maturidade do processo. Este modelo 
define os seguintes níveis de maturidade: incompleto, desempenhado, gerenciado, definido, 
gerenciado quantitativamente e em otimização. A tabela 1 apresenta as áreas de processos por 
nível de maturidade do CMMI. Cada nível é constituído por um conjunto de áreas de 
processos, compostas por objetivos específicos e objetivos genéricos. Cada objetivo 
específico pode ser composto por um conjunto de práticas específicas. Um objetivo específico 
(SG) descreve as características únicas que devem estar presentes para satisfazer uma área de 
processo (PA). Evidenciam a implementação da área de processo. Um objetivo genérico  
(GG) é denominado genérico, pois são aplicáveis a todas as áreas de processos. Evidenciam a 
institucionalização da área de processo. Uma prática específica (SP) é a descrição de uma 
atividade que é considerada importante para se alcançar o objetivo específico a ela associado. 
É aplicável somente a área de processo relacionada. Uma prática genérica (GP) é a descrição 
de uma atividade que é considerada importante para se alcançar os objetivos genéricos a ela 
associados e é aplicável a todas as áreas de processos. 

TABELA 1- Áreas de processo por nível de maturidade da representação por estágios do CMMI 

Estágio PA - Process Área 
PMC Acompanhamento e Controle do Projeto 
SAM Gerência de acordo com fornecedores 
REQM Gerência de Requisitos 
PP Planejamento do Projeto 
CM Gerência de Configuração 
PPQA Garantia da qualidade de processos e produtos 

Nível2 
Gerenciado 

MA Medição e Análise 

  

 A área de processo REQM - Gerência de Requisitos tem como propósito gerenciar os 
requisitos dos produtos do projeto e dos componentes do produto e identificar inconsistências  
entre estes requisitos e os planos do projeto e produtos de trabalho. Tem como objetivos 
específicos garantir que os requisitos são gerenciados e inconsistências entre os planos do 
projeto e os produtos de trabalho são identificadas. As práticas especificas são:  

a) Obter o entendimento dos requisitos 
b) Obter o comprometimento sobre os requisitos 
c) Gerenciar as mudanças dos requisitos 
d) Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos 
e) Identificar as inconsistências entre os produtos de trabalho e requisitos 
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3.4 SCAMPI – Standart CMMI Appraisal Method for Process Improvement  

 O SCAMPI (AHERN et al, 2005) é um método é um método de avaliação compatível 
com os requisitos definidos pelo ARC V1.1 (Appraisal Requirements for CMMI) e atende 
avaliações conduzidas de acordo com a norma ISO/IEC TR 15504 .  

 Fornece a graduação da maturidade de processo em relação aos modelos CMMI. São 
quatro as fontes através da quais os dados são coletados. Estas fontes são instrumentos, 
apresentações, documentos e entrevistas.  

 Para assegurar a consistência de interpretações, o SCAMPI fornece critérios para 
informação contextual como o escopo organizacional, escopo do modelo, tipo do método, 
identificação do líder e equipe de avaliação. O SCAMPI possui os seguintes objetivos 
principais: 

a) Fornecer um método de avaliação integrado e único capaz de ser utilizado em avaliações 
dentro dos contextos de melhoria interna de processo, na seleção de fornecedor e no 
acompanhamento do processo. 

b) Fornecer um método de avaliação eficiente, possível de ser implementado dentro de 
restrições razoáveis de desempenho. 

 O plano da avaliação deve documentar os resultados planejados para a avaliação, 
incluindo os requisitos, os acordos, as estimativas, os riscos, a adaptação do método e as 
considerações práticas como o cronograma, logística, e informações sobre a organização 
(ANACLETO, 2004). As fontes de evidências objetivas que podem ser verificadas e 
validadas são: 

a) Instrumentos: informações escritas, tais como questionários, descrições ou mapeamentos 
das práticas do modelo aos correspondentes processos da organização. 

b) Apresentações: informações preparadas pela organização e fornecidas, visual ou 
verbalmente, para a equipe de avaliação para descrever o processo e a implementação das 
práticas do CMMI. 

c) Documentos: artefatos que reflitam a implementação de uma ou mais práticas do modelo 
(incluindo políticas organizacionais, procedimentos e artefatos, ao nível de 
implementação). 

d) Entrevistas: reunião com as pessoas que implementam e utilizam o processo (como líderes 
de projeto, gerentes, desenvolvedores). 

 O SCAMPI utiliza o conceito de uma investigação focada na otimização dos recursos 
devido ao grande número de práticas do modelo que devem ser investigadas e a quantidade de 
dados a serem coletados. Os dados são consolidados pela equipe através de consenso.  

 A caracterização da implementação de uma prática se dá quando evidências objetivas 
suficientes são obtidas. As práticas podem ser caracterizadas como:  

a) Totalmente implementada 
b) Amplamente implementada 
c) Parcialmente implementada 
d) Não implementada. 
 A caracterização das práticas é a base para o registro das observações dos pontos 
fortes e fracos do processo que são agregados para compor as constatações preliminares. As 
constatações preliminares são validadas pela organização quando a equipe ainda está 
coletando dados. A graduação é baseada nos dados validados e são geradas no mínimo para 
cada meta específica e genérica de cada área de processo no escopo da avaliação. A meta é 
graduada em atendida ou não atendida. 
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4. Estudo de caso 

 O estudo de caso é apresentado caacterizando a empresa escolhida e relatando como as 
implementações ocorreram. Ao final 

 

4.1 Caracterização da empresa 

 A fábrica de software atua no mercado nacional desde 1996 atendendo demandas de 
projeto de novos desenvolvimentos, manutenção e serviços. Seus principais clientes são dos 
segmentos bancário e seguradora.  As plataformas de desenvolvimento abrangem mainframe 
e web e conta com 70 colaboradores diretos e indiretos.  Desde de 2000 investe em processos 
de engenharia de software baseados no RUP (Rational Unified Process).  A aplicação de 
algumas disciplinas depende das fronteiras do serviço prestado e do acordo com o cliente 
proprietário do sistema ou projeto alvo dos serviços. A fábrica de software tem como objetivo 
estratégico atender o mercado externo em 2006 e 2007.   

 

4.2 Implementação do BSC  

 As etapas para a definição, desdobramento e implementação do modelo foram: 

a) Identificar a unidade organizacional alvo 
b) Elucidar as diretrizes e valores organizacionais  
c) Efetuar a análise estratégica  
d) Definição das estratégias  
e) Definição dos planos de ação 
f) Estabelecer um sistema de medição – indicadores 
 Analisando o cenário atual da fábrica de software foi elaborado o mapa estratégico 
apresentado na FIGURA 2. 

  

 
FIGURA 2 – Mapa Estratégico  
 
 Após a identificação dos elementos das perspectivas financeira, dos clientes, processos 
internos e aprendizagem foram estabelecidas as metas, indicadores e as origens das 
informações. A TABELA 2 contempla os elementos do BSC da fábrica de software. 
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TABELA 2 - Balanced Scorecard da fábrica de software 
Objetivos Metas (%) Medidas Quantificação Informações

F: Aumentar a
rentabilidade

2 % Margem mensal
Receita Bruta/Receita Bruta
do período anterior 

BD de faturamento

F: Aumentar a receita 15
% de crescimento da
receita

(Receita - custos
operacionais)/Receita 

BD de receita e BD
de custos

C: Satisfação do Cliente 90
% de atendimentos dos
requisitos

Nro entregas conforme/ Nro
de total de solicitações

BD de demandas

I: Melhorar os processos
internos

5
Investimentos em
processos SW

Valor Investimento/Receita
Bruta

BD Financeiro 

A: Programa de
treinamento contínuo

5 Investimentos de TI
Valor Investimento/Receita
Bruta

BD Financeiro

 

 O modelo escolhido para a melhoria dos processos internos foi o CMMI com o escopo 
do nível 2. O gerente do projeto nomeado iniciou o processo de contratação de consultoria 
externa para a execução do diagnóstico e o plano de implementação adequado à luz do 
modelo escolhido. Foram avaliados dois fornecedores e a escolha baseou-se nos critérios: 
alinhamento com os objetivos da organização, experiência, assertividade e custo. A alta 
direção determinou a implementação de um processo de melhoria da qualidade visando: 

a) Aumentar a competitividade com a implementação de modelo de qualidade reconhecido 
no mercado interno e externo 

b) Qualificação para atender o mercado interno e externo 
c) Satisfazer o cliente nos critérios: custo, prazo, escopo e qualidade 
d) Obter produtividade e diminuição do custo com a melhoria do processo de 

desenvolvimento de software 
 

4.3 Implementação da Gerência de Requisitos do CMMI   

 O plano de implementação do CMMI  contemplou as seguintes etapas: definição da 
organização alvo, diagnóstico de ambiente e Gap Analysis, plano de adequação, 
implementação de processos adequados, pré-avaliação dos processos e avaliação do CMMI. 

 Para a execução das duas primeiras etapas o seguinte roteiro foi executado: 

a) Resposta ao questionário sobre a organização 
b) Reunião de entrevista com os colaboradores da fábrica de software 
c) Definição da unidade candidata à implementação do CMMI 
d) Reunião sobre o processo atual da unidade candidata 
e) Elaboração do GAP Analysis 
f) Apresentação dos resultados 
 Foram identificados como pontos fortes o uso de templates, produção de artefatos nas 
etapas do ciclo de desenvolvimento, utilização de técnicas de estimativa. 

 Os pontos fracos identificados foram os procedimentos Ad-Hoc de monitoramento de 
projetos, ausência de políticas de medição e auditoria, riscos em relação à integridade dos 
documentos e ocorrência de acordos informais. O GAP Analysis seguiu o modelo de avaliação 
SCAMPI, onde os especialistas em processos contratados pontuaram por prática específica e 
genérica a implementação total, ampla, parcial ou não implementada. Especificamente na área 
de processo Gerência de Requisitos (REQM- Requirement Management) foi obtido a 
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cobertura de 27% . Diante do reconhecimento da importância da prática e institucionalização 
da Gerência de Requisitos nos projetos, o plano de ação referente implementação desta prática 
foi priorizado. O prazo para a implementação completa do CMMI nível 2 foi estabelecido em 
14 meses. Foram realizados os treinamentos conceituais do REQM e a equipe do EPG 
(Engineer Process Group) executou atividades de definição e validação de políticas, 
processos e procedimentos.  O envolvimento dos profissionais para a implementação e 
institucionalização dos processos mostrou-se fundamental. O treinamento contínuo faz parte 
do plano de institucionalização do processo. Tanto o treinamento contínuo como o 
envolvimento dos profissionais pertence aos objetivos estratégicos na perspectiva da 
aprendizagem e crescimento do mapa estratégico da fábrica de software.  A TABELA 3 
descreve os itens das práticas específicas do REQM, a descrição e as ações realizadas para que 
os procedimentos atendam as práticas. 

Item Descrição Ações 

SP 1.1-1 Obter um entendimento dos requisitos 
Definido procedimentos e artefatos para 
evidenciar o entendimento dos requisitos. 

SP 1.2-1  Obter o compromisso dos requisitos 

Definido procedimentos e critérios de aceite 
dos compromissos durante o ciclo de vida 
do projeto. 

SP 1.3-1  Gerenciar as mudanças de requisitos 

Definido diagrama de atividades e matriz de 
responsabilidade para análise, avaliação dos 
impactos e aprovação das mudanças de 
requisitos 

SP 1.4-1  Manter o rastreamento bidirecional dos requisitos 

Definido o conceito de Use-Case como 
unidade de referência para o rastreamento. 
Definido procedimentos para rastreamento 
dos artefatos gerados por Use-Case. 

SP 1.5-1  
Identificar as inconsistências entre o trabalho do 
projeto e requisitos 

Definido procedimentos de verificação e 
validação dos requisitos no início e fim de 
cada disciplinas do ciclo de desenvolvimento 

TABELA 3- Práticas especificas do REQM e ações 
 

4.4  Observações do processo de implementação  

 Foi realizada a coleta de dados e calculado o percentual da margem mensal (Receita 
Bruta/Receita Bruta do período anterior) da fábrica de software no primeiro quadrimestre.  O 
resultado apresentou uma queda de receita na ordem de 5% em relação ao mesmo período do 
ano anterior. Os motivos principais foram: perda de clientes devido à aquisição dos mesmos 
por corporações financeiras e a situação política social do país. Os planos de ação 
imediatamente aplicados foram à redução de custos desnecessários, otimização dos recursos, 
retenção dos clientes atuais e busca de novos clientes. 

 O investimento do CMMI foi reavaliado. No mapa estratégico, a melhoria dos 
processos internos está diretamente ligada à conquista de novos clientes, retenção e satisfação 
dos clientes. Analisando as informações nestas perspectivas a alta administração decidiu pela 
continuidade do projeto de implementação do CMMI.  

 Os processos e procedimentos das práticas da gerência de requisitos já estão 
estabelecidos na fábrica de software e estão em processo de institucionalização. Na prática, 
foi observada a aplicação dos conceitos nas operações que estão sendo iniciadas. Existe a 
preocupação dos profissionais da fábrica de software em obter o entendimento e o 
compromisso dos requisitos gerando documentos e formalizando os acordos. Estas são as 
evidências percebidas da mudança cultural da organização.  
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5. Conclusão 

 O mapa estratégico mostrou ser uma forma de comunicação simples e objetiva que 
atinge toda a organização. Os benefícios dos investimentos em implementação de melhoria de 
processos tendem a não ser percebidos imediatamente. Isto leva muitas empresas a desistirem 
ou suspenderem os investimentos antes de atingirem seus objetivos. A análise do mapa 
estratégico mostrou que o aumento da receita e da rentabilidade ocorre através da estratégia 
de conquistar novos clientes, reter e satisfazer os clientes. Um dos planos de ação visando à 
satisfação do cliente foi definido com a implementação da prática da gerência de requisitos do 
CMMI.  

 O modelo de avaliação SCAMPI contribuiu para o entendimento do processo de 
avaliação do CMMI e para identificar o distanciamento do processo da fábrica de software em 
relação às práticas do modelo CMMI nível 2. Além disso, contribuiu para a priorização das 
áreas de processos que retornariam benefícios em curto prazo para a organização.  

 A implementação das práticas da gerência de requisitos contribuiu para a satisfação do 
cliente na medida em que suas necessidades seguem o processo de formalização e 
comprometimento em todo o ciclo de desenvolvimento. 

 O mapa estratégico contribuiu para uma análise objetiva sobre a continuidade dos 
investimentos na melhoria dos processos de software mesmo diante da situação financeira 
desfavorável. A alta direção analisou os dados na perspectiva financeira e decidiu manter os 
investimentos nas perspectivas de processos internos cientes da influência positiva na 
conquista das metas na perspectiva do cliente.   

 O principal resultado observado éfoi que uma estratégia de negócio bem definida 
estabelece condições objetivas para alinhamento e implementação de melhorias. 
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