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CMM(CAPABILITY MATURITY MODEL): 
CONCEITOS BÁSICOS E IMPLEMENTAÇÃO

� Após várias décadas de promessas não cumpridas sobre ganhos de

produtividade e qualidade na aplicação de novas metodologias e

tecnologias no desenvolvimento de software, organizações do governo

e empresas privadas concluíram que o problema fundamental é a

falta de habilidade em gerenciar os processos de construção de

software.

� Os benefícios dos melhores métodos e ferramentas não podem ser

alcançados em ambientes de projetos caóticos. Entretanto, mesmo em

organizações indisciplinadas, alguns projetos de software específicos

podem até produzir resultados satisfatórios, mas sem nenhuma

previsibilidade de repeti-lo. Quando projetos deste tipo obtêm sucesso,

este é resultado do esforço e dedicação da equipe, ao invés da

repetição de métodos gerenciais da organização.



CMM: CONCEITOS BÁSICOS E

IMPLEMENTAÇÃO

� O Modelo de Qualidade de Software CMM é um

modelo de avaliação e melhoria da maturidade de

Processo de Software. O CMM, ou "Modelo de

Maturidade da Capacidade" é uma iniciativa do

SEI (Software Engineering Institute) para

avaliar e melhorar a capacitação de empresas que

desenvolvem e mantém software através de seus

funcionários ou de contratados terceirizados.



CMM: CONCEITOS BÁSICOS E

IMPLEMENTAÇÃO

� O CMM enfatiza a documentação dos processos, seguindo a

premissa de que, para realizar alguma melhoria nos processo,

é preciso primeiro conhecê-lo e entendê-lo.

� A criação do modelo CMM teve forte apoio do Departamento

de Defesa dos Estados Unidos, que é o maior consumidor de

software do mundo e precisava de um modelo que permitisse

selecionar os seus fornecedores de software de forma

adequada. E, embora não seja uma norma emitida por uma

instituição internacional, tem obtido grande aceitação nos

Estados Unidos e no mundo. Esta penetração cada vez maior

do modelo também se verifica no Brasil, como será mostrado

adiante.



MATURIDADE

� O SW-CMM é um modelo que classifica o

processo de desenvolvimento de software de uma

organização segundo a sua maturidade,

permitindo que a evolução deste processo seja

medida e comparada com a de outras

organizações.

� Através da avaliação da maturidade é possível

auxiliar o gerenciamento e mudança de processo,

melhorar a qualidade do software.



ESTRUTURA DO CMM

� O CMM é composto de cinco níveis de maturidade que

indicam qual é a capacidade do processo. Cada nível é

composto por áreas-chave do processo. Cada área-

chave conduz ao alcance de metas de melhoria do

processo e está organizada em cinco Características

Comuns que determinam práticas-chave referentes a

implementações (atividades) ou institucionalizações

(compromissos, habilitações, medições ou

verificações).



OS CINCO NÍVEIS DE MATURIDADE

Níveis de Maturidade

Áreas-chave do Processo

Características Comuns

Práticas - chave

Infraestrutura
ou Atividades

Implementação ou
Institucionalização

Metas

Capacidade
Do Processo

INDICAM

ALCANÇAM

ABORDAM

DESCREVEM

CONTÉM

ORGANIZADAS PELAS

COM´TEM



ESTRUTURA DO CMM

� O CMM classifica as organizações em cinco níveis de maturidade

distintos, cada um com suas características. O nível 1 é o das

organizações mais imaturas, nestas não há nenhuma metodologia

implementada e tudo ocorre de forma desorganizada. No nível 5, o das

organizações mais maduras, cada detalhe do processo de

desenvolvimento está definido, é quantificado, acompanhado e a

organização consegue até absorver mudanças no processo sem

prejudicar o desenvolvimento.

� Os cinco níveis de maturidade oferecem uma forma incremental de

amadurecimento do processo de software. Para atingir o nível 5, é

preciso antes se obter a maturidade do nível 4, que por sua vez exige a

do nível 3, e assim por diante.



OS CINCO NÍVEIS DE MATURIDADE



NÍVEIS CMM

� Nível 1 – Inicial: o processo de desenvolvimento é desorganizado e

caótico. Poucas atividades são definidas e o sucesso depende de

esforços individuais.

� Nível 2 – Repetível: os processos básicos de gerenciamento de projeto

estão estabelecidos e permitem acompanhar custo, cronograma e

escopo. É possível repetir e garantir o sucesso de um projeto utilizado

anteriormente em outros similares.

� Nível 3 – Definido: tanto as atividades de gerenciamento quanto as de

engenharia do processo de desenvolvimento de software estão

documentadas, padronizadas e integradas em um padrão de

desenvolvimento da organização. Todos os projetos utilizam uma

versão aprovada e adaptada do processo padrão de desenvolvimento

de software da organização.



NÍVEIS CMM

� Nível 4 – Gerenciado: a qualidade do produto e do

processo de desenvolvimento de software é coletada

através de métricas. Tanto o produto quanto o

processo de desenvolvimento de software são

entendidos e controlados quantitativamente.

� Nível 5 – Otimizado: a melhoria contínua do processo

é obtida através do controle, identificação, avaliação e

desenvolvimento das técnicas de construção do

software objetivando a melhoria das métricas de

qualidade e produtividade.



ÁREAS-CHAVE DO PROCESSO (KEY

PROCESS AREAS)

� Os níveis de maturidade são detalhados em

áreas-chave de processo, que representam o que a

organização deve focar para melhorar o seu

processo de desenvolvimento de software. Para

que uma empresa se qualifique em um

determinado nível de maturidade, deve estar

realizando os processos relacionados às áreas-

chave daquele nível.



Nível CMM Áreas-chave de processo

1) Inicial

2) Repetível Gerenciamento de requisitos
Planejamento do projeto
Visão geral e acompanhamento do projeto
Gerenciamento de subcontratados
Garantia da qualidade do software
Gerenciamento de configuração

3) Definido Foco do processo organizacional
Definição do processo organizacional
Programa de treinamento
Gerenciamento de software integrado
Engenharia de produto de software
Coordenação intergrupos
Revisão conjunta

4) Gerenciado Gerenciamento quantitativo dos processos
Gerenciamento da qualidade de software

5) Otimizado Prevenção de defeitos
Gerenciamento de mudanças tecnológicas
Gerenciamento de mudanças no processo



CARACTERÍSTICAS COMUNS E

PRÁTICAS-CHAVE

� As características comuns são itens a serem

observados para que se possa verificar a

implementação e institucionalização de cada

área-chave de processo. Elas podem indicar se a

área-chave de processo é eficiente, repetível e

duradoura. São cinco as características comuns

no modelo CMM e cada uma possui suas práticas-

chave a serem realizadas.



Característica 
Comum

Descrição Práticas-chave
relacionadas

Compromisso de 
realizar

Atitudes a serem tomadas pela 
organização para garantir que o 
processo se estabeleça e seja 
duradouro. 

Estabelecimento de políticas e 
patrocínio de um gerente 
experiente. 

Capacidade de realizarPré-requisitos que devem existir 
no projeto ou na organização para 
implementar o processo

Alocação de recursos, definição da 
estrutura organizacional e de 
treinamento.

Atividades realizadas Papéis e procedimentos 
necessários para implementar 
uma área-chave de processo. 

Estabelecimento de planos e 
procedimentos, realização do 
trabalho, acompanhamento do 
trabalho e tomada de ações 
corretivas.   

Medições e análise Necessidade de medir o processo e 
analisar as medições. 

Realização de medições para 
determinar o estado e a 
efetividade das atividades 
realizadas. 

Implementação com
Verificação

Passos para garantir que as
atividades são realizadas de
acordo com o processo
estabelecido.

Revisão, auditoria e garantia de
qualidade.



CARACTERÍSTICAS COMUNS E

PRÁTICAS-CHAVE

� As práticas-chave descrevem as atividades que contribuem

para atingir os objetivos de cada área-chave do processo.

Em geral são descritas com frases simples, seguidas de

descrições detalhadas (sub-práticas) que podem até incluir

exemplos. As práticas-chave devem descrever "o que" deve

ser feito e não "como" os objetivos devem ser atingidos. O

modelo CMM inclui um extenso documento em separado,

chamado "Práticas-chave para o CMM", que lista todas as

práticas-chave e sub-práticas para cada uma das áreas-

chave de processo.



ÁREAS CHAVE - RESUMO

� Um grupo de engenharia de processos de

software é estabelecido, sendo responsável pelas

atividades de desenvolvimento, melhoria e

manutenção de processos de software.

� Um processo-padrão de desenvolvimento no

âmbito da organização é estabelecido, a partir

do qual devem ser derivados os processos

definidos para os projetos



ÁREAS CHAVE - RESUMO

� Programas de treinamento são estabelecidos

para que os membros das equipes desenvolvam

suas habilidades técnicas e seus conhecimentos e

possam realizar seu trabalho de forma mais

eficiente.

� Gestão integrada de projetos: baseada nos

processos definidos para projetos, com o uso de

procedimentos documentados para gestão de

tamanho, esforço, prazos e riscos.



ÁREAS CHAVE - RESUMO

� Padronização no âmbito da organização dos

métodos de engenharia de software, abrangendo

requisitos, projeto, codificação, testes e

documentação.

� Coordenação entre os grupos que participam

de sistemas, no âmbito da organização.

� Coordenação de revisões no âmbito da

organização, com os objetivos de remover e evitar

defeitos.



COMO INICIAR UM PROCESSO DE

IMPLANTAÇÃO DO CMM

“Começar é o ponto mais importante na correção do 

equilíbrio”. Frank Herbert 

� A adoção do modelo CMM se baseia em um processo

gradual de aumento da maturidade do processo de

desenvolvimento de software. A maturidade deste

processo, pode ser traduzida como a probabilidade de

entregar sistemas de software dentro dos prazos

previstos, utilizando os mesmos recursos planejados, e

atendendo requerimentos e qualidade desejados.



COMO INICIAR UM PROCESSO DE

IMPLANTAÇÃO DO CMM

� A implantação do modelo é, por definição, um processo

cíclico composto de algumas fases bem definidas: análise da

situação; comparação com o próximo nível do modelo;

planejamento das ações corretivas; execução destas ações; e

nova análise da situação.

� Com as avaliações CMM você consegue identificar o status

atual do seu processo de desenvolvimento, definir o status

desejado, ou seja, o nível de maturidade que deseja

alcançar, estabelecendo-o como meta, e tomar ações para

reduzir a distância entre o status atual e o almejado.



COMO INICIAR UM PROCESSO DE

IMPLANTAÇÃO DO CMM

� Embora, para fins de certificação, exista apenas uma forma de

avaliação válida, definida pelo SEI, existem várias outras técnicas

conhecidas que podem ajudar no levantamento do status atual da

maturidade do processo, e encurtar a distância até o próximo nível.

Cada etapa de avaliação da situação pode ser mais ou menos

abrangente, dependendo da fase em que se está na implantação do

modelo.

� A avaliação oficial do SEI é bastante abrangente, cara, e certamente a

mais traumática. O primeiro ciclo de análise/planejamento/ação tem

algumas características especiais. É nele que se cometem mais erros e

se criam mais soluções. Um método abrangente mas ao mesmo tempo

flexível pode reduzir os traumas e liberar a criatividade, e maximizar

os resultados obtidos no trabalho.



COMO INICIAR UM PROCESSO DE

IMPLANTAÇÃO DO CMM

� Um exemplo de um destas formas de avaliação já adotada com

sucesso faz uso de algumas atividades como: treinamento,

levantamento dos processos da empresa, aplicação de

questionário CMM, mapeamento e métricas e elaboração do

SPI Plan - Plano de Melhoria do Processo de Software

(Software Process Improvement Plan)

� Ao começar o processo de melhoria de maturidade de

capacidade, você deve acumular alguma energia. Deve ter

consciência de que a obtenção de um certificado será apenas o

reconhecimento de que os processos de software aumentaram

de qualidade. A verdadeira motivação deve vir da vontade de

vencer dos analistas e da gerência sênior.



ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO

� No começo deve ser escolhido o grupo de trabalho

CMM, conhecido como SEPG – Software

Engineering Process Group. O SEPG deve

planejar e acompanhar todas as tarefas do

projeto de melhoria de capacidade. Elas são o

coração do projeto, aquilo que vai garantir que

todo o processo de implantação do modelo flua de

maneira adequada.



ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO

� O SEPG deve preparar uma versão inicial do SPI

Plan contendo o mapeamento de cada ACP nos

processos e documentos da empresa, de modo que

fique claro onde e de que modo ela é satisfeita.

Também devem ser colocados os pontos em que

há oportunidade de melhoria e o impacto benéfico

que isto pode causar ao processo.



ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO

� O SEPG pode recomendar ações e até estimar o

tempo e recurso necessários para cada atividade

de melhoria. Porém a elaboração de um plano

completo com o estabelecimento de prioridades e

criação de grupos de trabalho deve ser debatida e

aprovada por um Comitê Estratégico.



CMMI

� A partir da experiência adquirida com o CMM

(Capability Maturity Model) em mais de uma década,

visando aprimorar o modelo, foi desenvolvido o CMMI

(Capability Maturity Model Integration).

� A versão atual do SW-CMM (1.1) foi congelada pelo

SEI, em dezembro de 2001, com o objetivo de centrar

esforços na elaboração do CMMI. Naquela época já

estava em andamento a elaboração da versão 2.0 do

SW-CMM.



CMMI

� O CMM foi concebido como um modelo de

capacitação específico para a área de software. O

CMMI integra os aspectos de processo de

software, de engenharia de sistemas e definição

de produtos.



CMMI

� De forma resumida, pode-se dizer que o desenvolvimento do

CMMI foi motivado dentre outros, pelos seguintes fatores:

� O modelo SW-CMM não contemplou uma integração total

com a norma ISO/IEC 15504 (Modelo SPICE).

� O SW-CMM somente contempla uma forma de

representação através dos níveis de maturidade, o que dá

pouca flexibilidade ao modelo, dificultando a sua

implementação em organizações que tem interesse em

implementar para áreas-chave de processo específicas.

� Necessidade de se unificar os vários modelos CMM

existentes, com a criação de um framework comum.



CMMI

� O framework definido para o CMMI permite a

geração de múltiplos modelos, relacionados com a

representação escolhida (por estágio ou contínua),

associados aos treinamentos e avaliações

específicos requeridos. Cada modelo selecionado

reflete o conteúdo de disciplinas específicas.



CMMI

� Na versão atual são contempladas quatro disciplinas,

sendo que as três primeiras já pertenciam a “família”

de modelos do CMM:

� Engenharia de Software (SW- Software Engineering)

� Engenharia de Sistemas (SE- Systems Engineering)

� Desenvolvimento Integrado de Produto e Processo

(IPPD-CMM; Integrated Product and Process

Development)

� Contratação e Gestão de Fornecedores (SS- Supplier

Sourcing)



CMMI

� Da “família” de modelos CMM não foram

contempladas:

� Aquisição de Software (SA-CMM) e

� Gestão de Recursos Humanos (P-CMM ou People

Capability Maturity Model).

� Estas disciplinas ficaram de ser incorporadas em

versões futuras do CMMI. Além desses, prevê-se

a inclusão de novas disciplinas no futuro,

conforme a demanda do mercado.



REPRESENTAÇÃO POR ESTÁGIOS

� A representação por estágios (staged) tem por

foco a maturidade organizacional e provê um

caminho evolutivo para a melhoria do processo.

Esta representação direciona e auxilia as

organizações que desejam estabelecer a melhoria

de processos de software. As áreas do processo

são agrupadas em níveis de maturidade, que

devem ser atendidas na sua totalidade para

viabilizar um estágio definido de melhorias.



REPRESENTAÇÃO POR ESTÁGIOS

� Com exceção do nível 1, cada nível é composto por

várias Áreas de Processo (PA). Vale ressaltar que no

SW-CMM o termo usado é Área-Chave de Processo

(Key Process Area).

� As Áreas de Processo são exatamente os itens nos

quais a organização deve focar para melhorar o seu

processo de desenvolvimento. Para que uma empresa

possa se qualificar em um determinado nível de

maturidade, deve estar realizando todas as tarefas

relacionadas a todas as áreas deste nível.



REPRESENTAÇÃO CONTÍNUA

Foco
em melhoria 
do processo

Processo 
Medido e
controlado

Processo caracterizado
pela organização e por
ser proativo

Processo caracterizado por
projetos e é frequentemente
reativo

Processo imprevisivel
pobremente controlado
é reativo

4

5

3

2

1
Executado

Gerenciado

Gerenciado
Quantitativamente

Definido

Otimizado



REPRESENTAÇÃO CONTÍNUA

� Já a representação contínua (continuous) tem por

foco a capacitação do processo e oferece um

caminho flexível para a implementação de

melhorias através da escolha de áreas específicas

do processo para a implementação de melhorias.

Assim é possível implementar níveis deferentes

de capacitação para diferentes processos.



REPRESENTAÇÃO CONTÍNUA

� Na representação contínua, cada PA é considerada

isoladamente, e não está alocada a nenhum nível de

maturidade em particular. Assim, cada PA recebe sua

própria classificação, podendo ir do Nível 0 ao Nível 5.

Como se pode observar, na representação contínua

passa a existir o nível 0, que se refere ao fato de que o

processo sequer existe na organização. Neste contexto,

o nível 1 passa a significar que o processo existe

informalmente, não sendo institucionalizado.



ALGUNS TERMOS IMPORTANTES DO

CMMI

� Áreas de processo: uma área de processo é um

conjunto de práticas que, quando executadas

coletivamente, satisfaz um conjunto de objetivos que é

importante para que haja melhoria significativa nessa

área.

� Objetivos específicos: são aplicados para uma área

de processo e identificam características únicas que

descrevem o que deve ser implementado para

satisfazer essa área de processo.



ALGUNS TERMOS IMPORTANTES DO

CMMI

� Práticas específicas: são atividades

importantes para atingir um determinado

objetivo específico. Cada prática específica é

associada com um nível de maturidade.

� Objetivos genéricos: cada nível de maturidade

possui apenas um objetivo genérico que descreve

o que uma organização deve fazer para atingir

um nível determinado.



ALGUNS TERMOS IMPORTANTES DO

CMMI

� Práticas genéricas: asseguram que os

processos associados com as áreas de processo

serão efetivos e repetíveis. Práticas genéricas são

categorizadas por nível de maturidade.



COMPARAÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÕES

� A representação contínua usa níveis de

capacitação para medir a melhoria de processos,

enquanto a representação por estágios utiliza

níveis de maturidade para medir a melhoria de

capacidade da organização.

� Na prática, a principal diferença é a forma como

cada representação é aplicada.



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

1. O SW-CMM avalia o nível de maturidade

organizacional utilizando um número. Esse

método não seria muito simplista?

2. Supondo-se que três organizações apresentem

na avaliação o nível 2 do SW-CMM. Isso

significa que a forma de produzir software é a

mesma?

3. Você trabalha com desenvolvimento de

software? Como o processo é organizado?



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

4. (Em grupo) Diversos autores consideram os

modelos CMM/CMMI muito caros e/ou

inadequados para serem implementados em

pequenas e médias empresas.

a) Procure na internet dados a esse respeito.

b) Elabore um relatório com as conclusões do grupo.



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

� (Em grupo) Sua empresa deseja implantar uma

melhoria de processos baseada no CMMI e você

foi escolhido para gerenciar o projeto. Sua equipe

apresenta resistências a mudanças: que

argumentos você usaria para convencer sua

equipe?
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