
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 

Iniciando a implementação do modelo CMMI em uma Fábrica de 
Software: Um processo para a elaboração do diagnóstico e plano de 

ação 
 

Regina Yoneko Asato (UNIP) ryoneko.mes.engprod@unip.br 
Mauro Mesquita Spinola (UNIP) mauro.spinola@unip.br 

Walter Henrique de Farias Silva (UNIP) whenrique.mes.engprod@unip.br 

Resumo: Segundo o MCT, 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. Neste cenário, as organizações brasileiras de software buscam como referência 
os modelos de melhoria dos processos de software como o CMMI e processo de Gestão de 
Projetos como o PMBOK. Este artigo descreve os processos de iniciação e planejamento do 
projeto de implementação do CMMI nível 2 em uma fábrica de software de médio porte. A 
abordagem dos conceitos é feita por meio de levantamento teórico, análise bibliográfica e 
pesquisa-ação. Foi formada uma equipe que concebeu e analisou o diagnóstico da situação 
atual e elaborou o plano para a implementação da melhoria dos processos. Este artigo 
mostra como o processo de diagnóstico e detalhamento do plano de ação contribuiu para a 
tomada de decisão da alta administração na aprovação dos investimentos no projeto de 
melhoria de processos de desenvolvimento de software. 
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1. Introdução 

 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, o MCT publicou que a 
exportação de software no Brasil ainda é muito pequena. Por outro lado, o volume de 
investimento mundial em software tende a aumentar muito nos próximos anos (MCT, 2005). 
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). 

 Este artigo descreve os processos de iniciação e planejamento do projeto de 
implementação do CMMI nível 2 em uma fábrica de software de médio porte.  A fábrica de 
software tem como objetivo estratégico atender o mercado externo em 2006 e 2007. O modelo 
do CMMI foi previamente escolhido devido ao seu reconhecimento no mercado nacional e 
internacional. Este modelo esta utilizado por empresas que buscam alta performance no 
desenvolvimento de software (EBERT, 2004).  Foi definido como gerente de projetos um 
especialista em processos de software da empresa. Além disso, houve a busca de fornecedores 
especialistas na implementação do modelo para participar desta etapa do projeto. O gerente do 
projeto formou uma equipe composta pelo gerente da fábrica de software, um gerente de 
operações e quatro coordenadores da fábrica de software. Foram contratados dois 
especialistas em processos de software. Esta equipe concebeu e analisou o diagnóstico da 
situação atual. A partir desta análise foi elaborado o plano para a implementação da melhoria 
dos processos  adequado para a fábrica de software. Este plano foi apresentado na forma de 
projeto e elaborado com base no processo de planejamento proposto pelo PMBOK. A 
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utilização desta estratégia foi decisiva para a consistência do planejamento deste projeto, cujo 
investimento é alto e o prazo é de longa duração.  

 Este artigo descreve as etapas do processo de diagnóstico e plano de ação visando 
elaboração do plano de implementação do modelo CMMI  nível 2 adequado para a fábrica de 
software. O processo descrito contribui como referência para as organizações que têm como 
objetivo iniciar a implementação do CMMI em seu planejamento estratégico. O estudo mostra 
como o processo de planejamento contribuiu na elaboração do plano do projeto consistente 
apresentado em reunião executiva. Este trabalho foi fundamental para a tomada de decisão da 
alta administração na aprovação dos investimentos no projeto de melhoria de processos de 
desenvolvimento de software.  

    

2. Abordagem metodológica 

 A abordagem dos conceitos é feita por meio de levantamento teórico, análise 
bibliográfica e pesquisa-ação. Foi formada uma equipe composta por gestores e técnicos da 
fábrica de software e especialistas em processos de software internos e externos. Esta equipe 
elaborou e analisou o diagnóstico da situação atual e elaborou um plano para a implementação 
da melhoria dos processos de software adequado para a fábrica de software. Este plano foi 
apresentado na forma de projeto e elaborado com base no processo de planejado proposto 
pelo PMBOK. 

 Os conceitos são descritos visando entendimento dos elementos apresentados e a 
justificativa para o detalhamento destes itens é devido a: 

a) IDEAL – foi o método utilizado para a execução do diagnóstico e plano de ação; 
b) Fábrica de software – é o tipo de organização onde o processo foi realizado; 
c) CMMI – é o modelo de qualidade escolhido pela organização onde o processo foi 

realizado; 
d) SCAMPI – é o modelo de avaliação de processo que foi utilizado no diagnóstico de 

ambiente da organização;   
e) PMBOK – é o processo utilizado para execução do planejamento do plano de 

implementação da melhoria de processo de software da organização; 
f) RUP – é o processo de engenharia de software adotado pela fábrica de software. 
 A seção 4 detalha as etapas para a execução do diagnóstico e o plano de ação.  

 

3. Conceitos e definições 

 Os conceitos são apresentados visando o embasamento do contexto deste artigo. 
 
3.1 IDEAL – Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting, Learning 

 O IDEAL (MCFEELEY, 1996) é um modelo que permite a melhoria de processos 
contínua, esboçando os passos necessários para estabelecer um programa de melhoria bem 
sucedido. Este modelo fornece uma abordagem disciplinada para a melhoria, focando no 
gerenciamento do programa de melhoria a longo prazo. O IDEAL consiste das cinco 
principais fases conforme apresentado na figura 1: 

Initiating - Iniciação: Planejar uma base para o esforço de melhoria bem sucedido; 

Diagnosing - Diagnóstico: Determinar qual a situação atual e a situação desejada; 

Establishing - Estabelecimento: Elaborar o planejamento detalhado as metas definidas para 
atingir o objetivo; 
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Acting - Ação: Executar as atividades de acordo com o plano; 

Learning – Aprendizado: Aprender a partir das experiências obtidas e melhorar sua habilidade 
em implementar a melhoria contínua. 

 

 
 
FIGURA 1 – Estrutura do modelo de melhoria de processos IDEAL  
Fonte: Anacleto (2004). 
 

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. 
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3.3 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 
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 
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c) Gerenciar as mudanças dos requisitos 
d) Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos 
e) Identificar as inconsistências entre os produtos de trabalho e requisitos 
 
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 
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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. 

 

3.5 PMBOK – Project Management Body of Knowledge  

 O PMBOK é um guia chamado de “Corpo de conhecimento em Gerência de Projetos” 
que descreve a somatória de conhecimentos e melhores práticas dentro da Gerência de 
Projetos (PMI, 2000). O PMBOK padroniza os termos utilizados na Gerência de Projetos. É 
um material genérico que serve para gerenciar projetos de todas as áreas de conhecimento, ou 
seja, tanto para a construção de um edifício como para a produção de software. 

 O PMBOK foi criado pelo PMI (Project Management Institute), uma associação de 
profissionais de gerenciamento de projetos que existe desde 1969. Esta associação criou em 
1986 a primeira versão do PMBOK. Segundo o PMBOK, a meta do gerenciamento de projetos 
é conseguir exceder as necessidades e expectativas dos stakeholders. Porém, satisfazer ou 
exceder estas necessidades envolve um balanceamento entre as várias demandas concorrentes 
em relação a:  

a) escopo, tempo, custo e qualidade (objetivos do projeto); 
b) stakeholders com necessidades e expectativas diferenciadas; 
c) requisitos identificados (necessidades) e requisitos não identificados (expectativas). 
 Por definição um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar 
um produto ou serviço único (MARTINS, 2002). 

 O PMBOK organiza os processos de gerenciamento de projetos em cinco grupos, cada 
um contendo um ou mais processos: 

d) Processos de iniciação – autorização do projeto ou fase; 
a) Processos de planejamento – definição e refinamento dos objetivos e seleção da melhor 

alternativa de ação para alcançar os objetivos do projeto; 
b) Processos de execução – coordenar pessoas e outros recursos para realizar o plano; 
c) Processos de controle - assegurar que os objetivos do projeto estão sendo atingidos, 

tomando ações corretivas quando necessárias; 
d) Processos de encerramento – formalizar a aceitação do projeto ou fase e encerrá-lo de uma 

forma organizada. 
 Já os processos do PMBOK estão organizados em nove áreas de conhecimento, e 
dentro destas áreas os cinco grupos de processos acima descritos podem ocorrer. Cada uma 
das nove áreas de conhecimento possui seus processos, e estes processos são ligados por suas 
entradas e saídas. Cada processo pode ser descrito por suas “Entradas”, “Ferramentas e 
Técnicas” e “Saídas”. As entradas são documentos ou itens documentáveis que influenciarão 
o processo. Ferramentas e Técnicas são mecanismos aplicados às entradas para gerar as 
saídas. As saídas são documentos ou itens documentáveis resultantes do processo. O quadro 2 
apresenta as nove áreas de conhecimento do PMBOK e as respectivas atividades para o 
processo de planejamento. 

 

TABELA 2 - Áreas de conhecimento e o processo de planejamento do PMBOK 
Área de Conhecimento Processo de Planejamento  

1. Gerência de Integração do Projeto 1.1 Desenvolvimento do plano do projeto 
2.2 Planejamento do escopo 2. Gerência de escopo do projeto 
2.3 Detalhamento do escopo 

3. Gerência de tempo do projeto 3.1 Definição das atividades  
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3.2 Seqüenciamento das atividades 
3.3 Estimativa da duração das atividades 

 

3.4 Desenvolvimento do cronograma 
4. Gerência do custo do projeto 4.1 Planejamento dos recursos 
  4.2 Estimativa dos custos 
  4.3 Orçamento dos custos 
5. Gerência da qualidade do projeto 5.1 Planejamento da qualidade 

6.1 Planejamento organizacional 6. Gerência de recursos humanos do projeto 
6.2 Montagem da equipe 

7. Gerência da comunicação do projeto 7.1 Planejamento das comunicações 
8.1 Planejamento da gerência de risco 
8.2 Identificação dos riscos 
8.3 Análise qualitativa dos riscos 
8.4 Análise quantitativa dos riscos 

8. Gerência de risco do projeto 

8.5 Planejamento de respostas a riscos 
9.1 Planejamento das aquisições 9. Gerência de aquisição do projeto 
9.2 Preparação das aquisições 

 

3.6 RUP – Rational Unified Process 

 O RUP  (KRUCHTEN, 2003) é um processo de engenharia de software baseado em 
melhores práticas de desenvolvimento e em princípios fundamentais, dentre os quais ser 
direcionado a casos de uso, centrado na arquitetura, direcionado a riscos e ser iterativo. O 
RUP está embasado nas seguintes melhores práticas da Engenharia de Software: 
Desenvolvimento iterativo; Gerência de requisitos; Uso de arquiteturas baseadas em 
componentes; Modelagem Visual; Verificação continua da qualidade; Controle de mudanças. 

 O RUP possui duas dimensões. A primeira é a dimensão estática que representa a 
estrutura estática do processo, descrevendo como os elementos do processo são agrupados 
logicamente em disciplinas. O RUP destaca nove disciplinas: Modelagem de Negócios, 
Requisitos, Análise e Design, Implementação, Teste, Distribuição (Deployment), Gerência de 
Configuração e Mudança, Gerência de Projetos, Ambiente (Enviroment). As disciplinas são 
agrupamentos lógicos de papéis, atividades, artefatos e outros guias para a descrição de um 
processo, e são representadas por um fluxo de trabalho.  

 A segunda é a dimensão dinâmica que é representada pelo tempo e expressa o 
processo por meio de ciclos, decompostos em fases, que são divididas em iterações com 
marcos de conclusão. O processo de desenvolvimento de software do RUP é iterativo, onde 
uma iteração incorpora um conjunto de atividades em modelagem de negócios, requisitos, 
análise e projeto, implementação, testes e implantação, em várias proporções, dependendo de 
onde a iteração esteja localizada no ciclo de desenvolvimento. Um dos principais benefícios 
da abordagem iterativa é a identificação e o tratamento dos principais riscos do projeto em 
tempo hábil. No RUP, o ciclo de vida é iterativo e dividido em quatro fases, que enfocam a 
questão do risco de uma maneira cooperativa. Para cada fase são definidos os seguintes 
marcos:   

a) Concepção: foco no tratamento dos riscos relacionados aos casos de negócio; 
b) Elaboração: foco principalmente nos riscos técnicos, examinando-se os riscos de 

arquitetura e, se necessário, revisando-se o escopo do projeto à medida que seus requisitos 
tornam-se melhor compreendidos; 

c) Construção: foco nos riscos de “logística” e na obtenção da conclusão da maior parte do 
trabalho; 

d) Transição: foco nos riscos associados com a logística de entrega do produto a seu usuário. 
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4. As etapas do diagnóstico e plano de ação 

 As etapas a seguir descrevem a situação atual e desejada da organização.  

4.1 Situação atual e situação desejada 

 Nesta etapa foi utilizado o método IDEAL aplicado com o objetivo de  identificar os 
pontos forte e fraco da situação atual da fábrica de software e entendimento da situação 
desejada. 

 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.  

 A fábrica de software conta com cerca de 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.  

 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 
 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) foi obtido a 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.  
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4.2 Elaboração do Plano de Implementação do processo de melhoria da qualidade 

 Na gerência de aquisição do projeto foi identificada a necessidade de contratação de 
fornecedores para: Treinamento dos conceitos do CMMI nível 2; Assessoramento técnico; 
Treinamento Oficial para equipe de avaliadores; Avaliação formal. 

 Foi executada a etapa de planejamento do escopo do projeto identificando as macro-
atividades que foram dividas em: responsabilidade do fornecedor da etapa de implementação 
dos processos e avaliação preliminar, responsabilidade da equipe interna e responsabilidade 
do fornecedor da avaliação formal.  

 As macro-atividades da equipe interna definidas foram: Gestão do projeto; 
Comunicação e divulgação do status do projeto; Treinamento dos instrutores/multiplicadores; 
Elaboração de políticas do modelo; Implementação do processo; Acompanhamento de 
projetos piloto; Preparação para avaliação; Treinamento oficial para participação da avaliação 
final; Contratação e execução do processo de Avaliação formal.  

 As macro-atividades da empresa fornecedora da fase de implementação e avaliação 
preliminar definidas foram: Treinamento dos conceitos do CMMI nível 2; Assessoramento 
técnico; Preparação e execução da avaliação preliminar.  

 As macro-atividades da empresa fornecedora da fase de avaliação formal definidas 
foram: Preparação da avaliação formal; Treinamento para a equipe de avaliação; Execução da 
avaliação formal. 

 A gerência do tempo foi definida com base no escopo definido, as atividades foram 
detalhadas e seqüenciadas. Após a estimativa da duração das atividades, foi elaborado o 
cronograma do projeto.  A duração das atividades foi baseada nas informações históricas 
fornecidas pelos especialistas contratados e na experiência da fábrica se software na 
implementação de processos de engenharia de software. Foi utilizando como referência 
comparativa pelo gerente do projeto informação publicada de esforço gasto na implementação 
de políticas e geração de evidências referente ao modelo CMMI nível 2  (RICO, 2005).  Esta 
publicação classifica as implementações como:  demorado, médio e rápido. Os tempos 
estimados considerando a execução de quatro projetos visando à produção de evidências 
tiveram a ordem de grandeza em torno de  24.000 horas, 12.000 horas e 6.000 horas 
respectivamente. Os prazos estimados ficam em torno de 30, 18 e 12 meses respectivamente. 

 Na gerência do custo do projeto, o custo referente à etapa de implementação dos 
processos e avaliação preliminar foi obtido junto ao fornecedor. Trata-se do mesmo 
fornecedor que executou o diagnóstico. O custo para a execução da avaliação formal foi 
obtido através da experiência dos especialistas em processos contratados. O custo para a 
execução das atividades da equipe interna da fábrica de software foi estimado com base nos 
custos atuais dos colaboradores candidatos e com perfil para participar deste projeto. 

 Na gerência da qualidade de projetos, os indicadores de qualidade definidos para a 
execução do controle da qualidade são: Esforço dentro do tempo estimado por PA; Custo 
dentro do estimado por PA; Avaliação dos produtos gerados pelo fornecedor contratado; 
Avaliação da equipe interna sobre o assessoramento técnico do fornecedor contratado. 

 Na gerência de recursos humanos a estrutura organizacional do projeto foi 
estabelecida da seguinte forma:  

a) O Gerente do projeto é responsável pelo planejamento, execução, monitoramento e 
comunicação do projeto; 

b) O fornecedor contratado para a fase de implementação é responsável por direcionar as 
atividades e assessorar tecnicamente a implementação do modelo;  
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c) Os Engenheiros de Processo são responsáveis pela elaboração das políticas, templates e 
mentoring das práticas;  

d) O comitê operacional do projeto será formado pelo gerente da fábrica de software, 
coordenadores da célula WEB e Test-Center, especialista em processos contratado e o 
gerente do projeto. 

e) O comitê executivo do projeto é formado pelo diretor presidente, diretor comercial, 
gerente da fábrica e gerente do projeto e é responsável pela tomadas de decisões 
estratégicas do projeto e aprovação de solicitações de mudança. 

 Na gerência de comunicação foi definido o plano de comunicação do projeto com a 
execução das seguintes reuniões e elaboração de relatórios: Reuniões semanais da equipe 
interna com especialista em processos contratado; Reuniões quinzenais do comitê 
operacional; Reuniões mensais com comitê executivo; Workshops mensais com demais 
stakeholders (área comercial e técnica); O relatório de acompanhamento do projeto é gerado 
semanalmente e publicado no portal da organização acessível aos comitês operacional e 
executivo do projeto; O relatório de solicitação de mudança e impacto é gerado sempre que 
necessário e apresentado em reunião mensal do comitê executivo; O relatório de desempenho 
de atividade, esforço e custo são elaborados quinzenalmente e apresentado em reuniões dos 
comitês operacional e executivo; O relatório de gerência de risco é atualizado sempre que 
necessário e apresentado em reuniões dos comitês operacional e executivo. 

 Na gerência de risco foram identificados os riscos, a análise qualitativa e quantitativa e 
o planejamento de resposta a riscos. O relatório contempla os seguintes riscos identificados: 

a) Desvio de recursos humanos do projeto para execução de outros projetos críticos da 
empresa; 

b) Ausência de projetos para comprovar o processo implementado; 
c) Perda de recursos chave do projeto; 
d) Baixo desempenho da equipe interna na execução das atividades; 
e) Alta curva de aprendizado da equipe da fábrica que irá utilizar os processos; 
f) Baixo desempenho do fornecedor contratado; 
g) Falha no acompanhamento da alta  administração (comitê executivo do projeto); 
 Na gerência de integração o plano de implementação do Projeto CMMI nível 2 foi 
elaborado contendo os planejamentos das gerências de aquisição, escopo, tempo, custo, 
qualidade, recursos humanos, comunicação e riscos. Foram descritos ainda os seguintes itens: 

a) Estratégia de implementação do projeto – uso da estratégia de planejamento iterativo: 
b) Fatores críticos de sucesso – Envolvimento dos stakeholders; Apoio da alta administração; 

Experiência do gerente de projetos; Objetivos de negócio claro; Escopo essencial; 
Requisitos bem definidos; Infra-estrutura estável; Metodologia formal; Estimativa 
confiável; Perfil da equipe. 

 Foi elaborada uma apresentação executiva de forma objetiva para a alta administração 
da empresa. O embasamento permitiu transmitir com consistência as justificativas do 
investimento e prazo deste projeto. A apresentação do projeto foi realizada com sucesso 
esclarecendo o objetivo e etapas do projeto. O projeto foi aprovado pela alta administração e 
posicionado como investimento para atingir os objetivos estratégicos da organização. 

 
5. Conclusão 

 O método IDEAL aplicado para a identificação dos pontos forte e fraco foi eficiente 
permitindo o embasamento da situação atual e identificação da situação desejada da fábrica de 
software. O método SCAMPI contribuiu para o entendimento do processo de avaliação e para 
identificar o distanciamento do processo da fábrica de software em relação às práticas do 
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modelo CMMI nível 2. A execução dos processos de iniciação e planejamento baseados no 
PMBOK foi importante para a estruturação e elaboração do plano de implementação. O 
processo do PMBOK foi utilizado como um roteiro para que a execução de um planejamento 
coerente e eficiente. Como resultado, foi possível elaborar uma apresentação executiva de 
forma objetiva para a alta administração da empresa. O embasamento permitiu transmitir com 
consistência as justificativas de alto investimento e longo prazo deste projeto.  

 O plano de implementação contribuiu para uma análise objetiva na tomada de decisão 
da alta administração em aprovar os investimentos de melhoria dos processos de software.  
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