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Resumo: Este artigo apresenta e discute a percepção de técnicos e gerentes de indústrias de 
software brasileiras, chinesas e indianas acerca da utilização do CMMI (Capability Maturity 
Model Integrated), modelo que se tornou um paradigma internacional para a qualidade de 
engenharia de software. Participaram da pesquisa 429 funcionários de 19 empresas 
produtoras de software, usuárias deste modelo. A pesquisa visou estudar o impacto do 
modelo sobre três aspectos fundamentais da gestão dos processos de desenvolvimento e 
manutenção de software: pessoas, processos e tecnologia.  A finalidade deste trabalho é 
descrever a pesquisa realizada e suas conclusões quanto a impactos, vantagens, 
desvantagens e perspectivas do CMMI. 
Palavras-Chave: Capability Maturity Model Integrated; Indústria de Software; Qualidade 
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1. Introdução 
Um dos requisitos de competitividade no mercado global de desenvolvimento de 

software é a adoção de práticas de processos internacionalmente aceitas (GUERRERO e 
ETEROVIC, 2004). Visando a melhoria desta competitividade, o governo brasileiro lançou, 
em novembro de 2003, uma nova Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE), onde o Software é visto como uma questão estratégica. 

O software desempenha um papel essencial na utilização, convergência e integração 
das tecnologias da informação e da comunicação (TIC). Além disto, contribui para as 
inovações de diversas áreas, tais como engenharia, medicina, educação, segurança, 
transportes, gestão organizacional, etc.. Contudo, apesar de ser um dos setores mais dinâmicos 
da economia, há vários anos o crescimento da complexidade e do tamanho das aplicações vem 
trazendo problemas de qualidade e produtividade à indústria TIC e ao desenvolvimento de 
software em particular. A busca de uma solução passa sobretudo por novas ferramentas e 
técnicas de apoio ao desenvolvimento de software. Todavia, o rápido crescimento do número 
de padrões alternativos disponíveis dificulta, cada vez mais, a escolha da ferramenta ideal. O 
Catálogo on line da ISO (2006) registra, unicamente para o desenvolvimento de software e a 
documentação de sistemas, cerca de 80 normas ISO. Neste contexto, surgiu, nas últimas 
décadas, toda uma geração de métodos e modelos destinados a orientar a busca da Qualidade 
da Engenharia de Software. Isto significa, basicamente, substituir o improviso no 
desenvolvimento de software, uma prática comum deste setor, pelo uso de normas capazes de 
permitir a utilização de padrões e garantir qualidade, como exatidão, correção, robustez, 
adaptabilidade, rentabilidade e manutenibilidade (TEKINERDOĞAN et al, 2003). 

Dentre os modelos desta geração, o CMMI vem se impondo mundialmente como 
referência na contratação de software desenvolvido sob encomenda. Trata-se, na verdade, de 
uma nova e integrada versão do CMM, modelo inicial concebido com base nos conceitos da 
Gestão pela Qualidade Total propostos por Walter Shewhart, W. Edwards Deming, Philip 
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Crosby e Joseph Juran e, posteriormente, bastante aperfeiçoado. Não obstante ter tido seu 
suporte desativado em dezembro de 2003, o CMM continua sendo muito usado em todo o 
mundo (ROYCE, 2002). O desenvolvimento, manutenção e suporte do modelo são realizados 
pelo Software Engineering Institute (SEI), órgão criado em 1984, sob os auspícios do 
Departamento de Defesa americano. Seu uso permite avaliar a capacidade produtiva da 
organização, classificando-a em um dos seus cinco níveis de maturidade (ML): 1) inicial; 2) 
repetitível; 3) definido; 4) gerenciado; 5) otimizado. Uma empresa leva em média cerca de 2 
anos para passar de um nível mais baixo para outro mais alto. Evoluindo continuamente e sem 
interrupção, o tempo necessário para esta empresa chegar ao último nível (5), partindo do 
nível 2, é de 8 anos, em média (EICKELMANN, 2003; DÜGAR, 2003). 

Apesar de haver, entre os usuários do modelo, muitos argumentos favoráveis ou 
contrários a ele, a pesquisa científica sobre seu desempenho e perspectivas é escassa. Daí a 
contribuição deste trabalho, que visou estudar o impacto do modelo sobre três aspectos do 
processo de desenvolvimento de software: pessoas, processos de trabalho e tecnologia. Para 
melhor investigar este impacto, o modelo foi analisado por meio de uma pesquisa em três 
diferentes países que estão penetrando, com grande intensidade, no mercado mundial de 
software. No Brasil, há atualmente, 53 empresas que usam o modelo (FUMSOFT, 2006). A 
China conta com 117 e a Índia com 140 empresas clientes do modelo (SEI, 2006). 

2. A Indústria de Software e a Globalização 
A globalização tem acenado com oportunidades de desenvolvimento e 

comercialização de software e serviços para os países tidos como emergentes neste setor, 
como é o caso dos países pesquisados e de outros (p. ex., Irlanda e Israel). Até meados de 
1970, somente os fabricantes de hardware serviam ao mercado global. No fim dos anos 80, a 
expansão internacional do setor de software decolou: empresas de desenvolvimento de 
software se expandiram e foram, imediatamente, seguidas pelas maiores empresas de TI e de 
venda de serviços; estas, por sua vez, foram fortemente abaladas quando surgiu o software de 
pacote, acompanhado de serviços maiores e mais completos, como os fornecidos pela 
Microsoft e Oracle (WORLD BANK, 2002; UNCTAC/ITE/TEB/12, 2002). A 
competitividade já não é mais entre Norte e Sul, mas entre o mais rápido e lento 
(KAMBHAMPATI, 2002, pp. 23 e 24). A demanda, contudo, está concentrada nos países 
industrializados. Desde o início dos anos 80, cerca de 97% dela está nos países membros da 
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Em 1990, as vendas 
de software e serviços correlatos nos Estados Unidos atingiam 57% do mercado global do 
setor, num valor estimado em US$ 110 bilhões. Japão, França, Alemanha, Reino Unido e 
Canadá representavam, em conjunto, outros 37% do mercado internacional 
(UNCTAD/ITE/TEB/12, 2002, pp. 9-10). No entanto, as vendas nos países em 
desenvolvimento vêm crescendo mais rapidamente do que as dos países desenvolvidos. 

3. Características da Indústria de Software dos países pesquisados 
O Brasil é o sétimo mercado de software do mundo e o maior de sua região, com 

vendas anuais estimadas em US$ 7.7 bilhões, num crescimento médio anual de 11% desde 
1995 (taxa três vezes maior do que a de crescimento do setor de hardware e cerca de cinco 
vezes maior do que a taxa de crescimento do PIB) (SOFTEX, 2002). O setor de informática 
obteve uma receita operacional líquida de R$ 20,1 bilhões em 2002, de acordo com os dados 
da Pesquisa Anual de Serviços do IBGE (2004). 

A possível vantagem comparativa do Brasil está no desenho e na engenharia intensiva 
de aplicações, devido à criatividade e competência dos profissionais e ao tamanho e 
sofisticação do mercado brasileiro (TIGRE e BOTELHO, 2001, pp. 100-101) [14]. No 
entanto, a indústria brasileira de software enfrenta alguns obstáculos, típicos do crescimento 
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de um novo setor. O elevado número de empresas, ocasionando a fragmentação do mercado, 
impede a economia de escala. Quando, em 2004, o governo federal anunciou a meta de elevar 
as exportações de software de US$ 120 milhões para US$ 2 bilhões em três anos, o mercado 
recebeu a notícia com cautela. Às vésperas do fim deste prazo, não há números seguros. O 
governo considera que o setor exportou US$ 400 milhões em 2005, com base em números da 
SOFTEX (a associação do setor brasileiro de software). No entanto, empresários do setor 
preferem falar em US$ 250 milhões e certos analistas chegam a reduzir este valor a US$ 172 
milhões (SOFTEX, 2006; Valor Econômico, 2006). 

Entre os países em desenvolvimento, é a Índia que lidera a exportação de software e 
serviços de tecnologia de informação. Sua exportação de software teve um crescimento de 
seis vezes, chegando a cerca de 30 bilhões dólares desde o inicio dos anos 90 até 2003, 
particularmente para o mercado norte-americano. (UNCTAD/TDR, 2005). Em contraste com 
os demais setores da economia indiana, as firmas de software e serviços têm na exportação o 
suporte principal do negócio, pois o mercado interno é pequeno, com o consumo de TI 
reprimido (BANERJEE, 2001). Uma em cada quatro grandes corporações internacionais 
terceiriza serviços de software para a Índia (PATIBANDLA e PETERSEN, 2002, p. 1577). 
Contudo, alguns outros países emergentes no mercado global de software, como Israel, 
Irlanda e Cingapura, apresentam hoje uma taxa de crescimento das exportações similar à 
indiana. 

A indústria indiana de software começou a se desenvolver nos anos 80, mas isto só 
ficou patente no cenário mundial a partir de meados de 90. Muitos engenheiros indianos, que 
haviam migrado para os Estados Unidos, retornaram ao seu país, para criar suas próprias 
empresas, ou para tornarem-se investidores de risco (DOSSANI e KENEY, 2002). Em 1993, 
quando o setor de software indiano possuía cerca de 600 empresas, sua força de trabalho era 
de aproximadamente 50 mil pessoas; atualmente, este número supera meio milhão de 
profissionais e, a cada ano, mais 75 mil novos profissionais são lançados no mercado de 
trabalho (THE GARDIAN, 2003). 

O caso da China é bastante diferente. As reformas iniciadas em 1978 e aprofundadas 
nos anos 90 abriram as portas do país para o mercado externo, provocando um crescimento 
econômico a taxas de duas a três vezes superiores às da Europa ocidental. Esse notável 
crescimento deve muito às micro, pequenas e médias empresas de comunidades locais, 
parcialmente controladas pelo Governo (GIBB e LI, 2003). Ainda assim, o país não renunciou 
a planos centralizados de desenvolvimento, nos quais os setores de informação, 
telecomunicações e de semicondutores são tratados como estratégicos. A indústria de 
software, embora deixada em segundo plano, apresentou resultados melhores do que na Índia, 
pois a exportação dos serviços de TI cresceu oito vezes no mesmo período (início de 1990 a 
2003), tendo alcançado 47 bilhões de dólares em 2003. (UNCTAD/TDR, 2005). 

4. A Pesquisa  

4.1. Amostra, Materiais e Método de Pesquisa  
Questionários foram enviados, por e-mail, a 10 empresas de software brasileiras, 6 

indianas e 3 chinesas. A pesquisa foi feita com os profissionais de nível técnico e gerencial 
destas empresas, que trabalham diretamente com os processos de software. Entre as empresas 
que retornaram questionários, 9 são pequenas (até 99 funcionários), 7 de médio porte (de 100 
a 499 funcionários) e 3 de grande porte (acima de 500 funcionários). Ao todo, participaram da 
pesquisa 429 indivíduos de 19 empresas (uma média de 22 empregados por empresa), 
conforme mostra a Tabela 1.  
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TABELA 2 – Questões e variáveis da pesquisa 
 

Participantes   

Questionários Empregados de 
Empresas 
brasileiras 

Empregados de 
Empresas 
Indianas 

Empregados de 
Empresas 
Chinesas 

Totais 

Enviados 450 310 170 930 
Recebidos 245 150 60 455 
Recusados 12 9 5 26 

Aproveitados 233 141 55 429 
Média de 

Funcionários por 
Empresa 

23,3 23,50 20,00 22,58 

 

A primeira parte do questionário visava caracterizar a empresa pesquisada e seu 
ambiente de trabalho. A segunda parte possuía três conjuntos de perguntas, cada um 
correspondendo a um dos aspectos estudados: a) gestão de pessoas; b) processos de trabalho; 
c) gestão de tecnologia. O tratamento estatístico, a análise de dados e a apuração dos 
resultados basearam-se no trabalho de Suhr (2003), utilizando a técnica de Análise 
Multivariada dos Dados, com o emprego de Testes de Confiabilidade para cada subconjunto 
de perguntas do questionário, usando-se a fórmula: 
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onde α é a confiabilidade estimada, n é o número de questões do questionário, SDt é o desvio 
padrão dos escores do questionário e SDi é o desvio padrão dos escores dos informantes em 
um item. 

Os resultados alcançados em cada conjunto de questões foram os seguintes: a) gestão 
de pessoas 0,74; b) gestão de processos de trabalho 0,88; c) gestão de tecnologia 0,86. Assim, 
todos os testes realizados indicaram uma confiabilidade superior à mínima esperada neste tipo 
de estudo, que é de 0,60. 

4.2. Descrição das Variáveis da Pesquisa 
As variáveis pesquisadas foram agrupadas em seis fatores de estudo, descritos a 

seguir. Este agrupamento seguiu a metodologia “The Scale of Athletic Priorities” (SAP), de 
autoria de Suhr, descrita em: “Reliability, Exploratory & Confirmatory Factor Analysis for 
the Scale of Athletic Priorities” (SUHR, 2003), levando-se em consideração as questões e 
aspectos dos processos pesquisados, conforme descreve a Tabela 2. 

TABELA 2 – Questões e variáveis da pesquisa 
Fator Questões Pesquisadas 

No. Aspectos 
estudados 

Agrupados em 
Processos 

 (nas três diferentes análises realizadas, de 
acordo com o país, nível de maturidade 
organizacional e o porte da empresa). 

1 Sobre a qualidade e 
produtividade 

Processos de  

Gestão de 
Trabalho 

Em que medida o CMMI contribui para melhorar 
a qualidade e produtividade dos processos de 
software? 
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2 Sobre a tecnologia Processos de 
Gestão 

Tecnológica 

O CMMI pode ser considerado uma ótima 
ferramenta de gestão de processos de tecnologia? 

3 Sobre a questão 
organizacional  

Processos de 

Gestão de 
Trabalho 

Em que medida o CMMI contribui para a gestão 
dos processos organizacionais? 

4 Sobre a as equipes e 
ambiente de 
trabalho 

Recursos de 
Gestão de 
Pessoas 

Em que medida o CMMI contribui para melhorar 
a qualidade do ambiente e das equipes de 
trabalho? 

5 Sobre a análise e 
modelagem de 
processos 

Processos de 
Gestão de 
Trabalho 

O CMMI pode ser considerado uma excelente 
ferramenta de modelagem de processos? 

6 Sobre o 
desenvolvimento e 
treinamento 

Recursos de 
Gestão de 
Pessoas 

Em que medida o CMMI contribui para motivar a 
busca pelo treinamento e desenvolvimento das 
pessoas? 

 

4.3. Análise e Interpretação dos Resultados 
Os dados foram submetidos a três diferentes análises: segundo o país pesquisado, 

segundo o nível de maturidade organizacional e segundo o tamanho da empresa. Em cada 
uma destas análises, foi avaliado o impacto do modelo CMMI nos seis fatores de estudo 
mencionados.  

A primeira análise explorou as respostas segundo os países onde as empresas se 
localizam. 

No que se refere ao fator 1 (que visa saber em que medida o CMMI contribui para 
melhorar a qualidade e produtividade dos processos de software), há, nas empresas dos três 
países, a percepção de que o CMMI causa efeitos positivos. Porém, este sentimento é mais 
forte para os profissionais das empresas chinesas, do que para seus colegas das empresas 
brasileiras e, sobretudo, indianas. Esta discordância se repete em relação ao segundo fator: 
brasileiros e indianos concordam parcialmente que o CMMI possa ser considerado como uma 
excelente ferramenta de gestão dos processos tecnológicos, enquanto os chineses discordam 
bastante dessa afirmação. No entanto, o fator 3 coloca brasileiros e indianos em posições 
contrárias, uma vez que os primeiros entendem haver uma contribuição mediana do CMMI 
para a gestão de processos organizacionais e os segundos afirmam não haver contribuição 
alguma, com os chineses numa posição intermediária. Brasileiros e indianos voltam a se unir 
nos dois fatores seguintes: para eles, o CMMI pouco contribui para a melhoria da qualidade 
do ambiente e das equipes de trabalho, mas pode ser considerado uma excelente ferramenta de 
modelagem de processos, em nítido contraste com a percepção dos chineses. O único fator no 
qual há consenso entre os profissionais dos três países é o sexto: todos julgam que o CMMI 
contribui pouco na motivação da busca de treinamento ou de desenvolvimento profissional. 

A segunda análise distinguiu as respostas de acordo com os níveis de maturidade 
organizacional das empresas consultadas. 

O nível de maturidade (ML) da organização pesquisada parece ter pouca influência 
sobre a avaliação dos impactos do CMMI. Há consenso acerca de uma leve contribuição do 
CMMI, tanto para a qualidade e produtividade dos processos de trabalho (fator 1), quanto 
para a melhoria na qualidade do ambiente e equipes de trabalho (fator 4). Há também um 
reconhecimento unânime, mas igualmente moderado, de sua excelência como ferramenta de 
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gestão dos processos tecnológicos (fator 2). Em relação aos fatores 3 e 6, há uma pequena 
variação nas respostas, dependendo do ML da organização: o CMMI pode contribuir “de 
medianamente a quase nada” na gestão dos processos organizacionais e “pouco, ou quase 
nada”, na motivação para o treinamento e desenvolvimento profissional. A única discordância 
apreciável introduzida pelo nível de maturidade parece situar-se na avaliação do CMMI como 
ferramenta de modelagem de processos. A excelência do CMMI para este fim é reconhecida 
totalmente pelas empresas com ML 5 e, parcialmente, pelas empresas com ML 2 e 3, mas 
negada pelas de ML 4. 

A terceira e última análise de dados buscava captar a influência do porte das empresas 
no impacto do modelo CMMI. Neste caso, o consenso recai sobre os fatores 2 
(reconhecimento parcial da excelência do CMMI como ferramenta de gestão dos processos 
tecnológicos), 4 (contribuição para a melhoria da qualidade do ambiente e das equipes de 
trabalho) e 5 (reconhecimento parcial de seu emprego como ferramenta de modelagem de 
processos). Empresas pequenas e grandes avaliam um pouco melhor do que as médias o papel 
do CMMI na melhoria da qualidade e produtividade dos processos de software (fator 1). 
Entretanto, quando se trata da gestão dos processos organizacionais, são as grandes empresas 
que assumem um julgamento mais severo. Quanto à capacidade do CMMI para motivar a 
busca pelo treinamento e desenvolvimento, o reconhecimento é maior nas empresas de menor 
porte, intermediário nas de grande porte e menor nas médias empresas. 

 

5. Conclusão 
Os resultados obtidos demonstram que, de um modo geral, o CMMI não contribui 

significativamente para a melhoria do processo de desenvolvimento de software, em nenhum 
dos três aspectos examinados (pessoas, processos de trabalho e tecnologia). Contudo, a 
utilização da análise fatorial permitiu observar variações nas respostas, segundo o nível do 
CMMI e segundo o tamanho da empresa. A contribuição do CMMI parece ser um pouco mais 
significativa nas pequenas empresas, em cinco das seis variáveis pesquisadas (qualidade e 
produtividade, gestão tecnológica, ambiente de trabalho e equipe, treinamento e 
desenvolvimento profissional e CMMI como modelo de gestão completo e integrado). Talvez 
este resultado se deva ao fato de que as empresas de menor porte possuem, em geral, uma 
organização menos estruturada e, portanto, sujeita a impactos significativos, quando da 
introdução de normas organizacionais. Neste caso, porém, qualquer modelo adotado poderia, 
provavelmente, produzir resultado semelhante ao do CMMI. Isto confirma a necessidade de 
desenvolver novos modelos, mais adequados. 

A princípio, seria razoável supor que o CMMI trouxesse maior contribuição para 
empresas de menor ML, logo com maior nível de desordem. Todavia, somente as 
organizações com ML 5 responderam que o CMMI lhes serve como ferramenta de 
modelagem. Vendo este resultado por outro ângulo, podemos supor que apenas as 
organizações mais maduras conseguem tirar bom proveito do modelo. 

Em todas as características pesquisadas, não houve diferenças significativas entre as 
respostas obtidas, independentemente do país, do nível de maturidade do CMMI e do 
tamanho da empresa pesquisada. Pode-se concluir que o emprego de padrões e normas 
internacionais oferece facilidades e recursos capazes de homogeneizar, até certo ponto, os 
processos de gestão de empresas do mundo inteiro. Esta padronização (sem dúvida, um dos 
efeitos da globalização) torna possível produzir, em qualquer parte do mundo, bens ou 
serviços de informática com os mesmos padrões de qualidade e produtividade (desempenho, 
design, conforto, durabilidade, etc.). 
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Ainda assim, constata-se que as empresas chinesas demonstram maior otimismo em 
relação ao CMMI, do que as indianas e estas, mais do que as brasileiras. Uma possível 
explicação é que cada país esteja vivenciando estágios diferentes na prática do CMMI. Na 
Índia, o momento de euforia, agora vivido pelas empresas chinesas,  já teria sido superado. No 
Brasil, ao contrário, o CMMI ainda não é suficientemente conhecido, a ponto de provocar 
grandes expectativas. Outra possível explicação (a ser confirmada por pesquisas sociológicas) 
é que o seguimento de métodos rígidos seja menos aceito na cultura brasileira, do que na 
indiana ou chinesa. 
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