
Emprel renova selo internacional CMMI de melhoria de processos
para desenvolvimento de software

A Emprel recebeu do Software Engineering Institute (SEI),
o  certificado  internacional  CMMI  –  Capability  Maturity
Model  Integration  (Modelo  de  Capacidade  e  Maturidade
Integrado). A empresa renovou o certificado adquirido em
julho  de  2015,  reconquistando  o  nível  3  -  DEV
(desenvolvimento de softwares). Desta vez, na versão 2.0
do modelo, a mais recente lançada pelo Instituto.

O  CMMI  é  uma  certificação  desenvolvida  pela
Universidade  norte-americana  Carnegie  Mellon,  fundada
em  1987,  sendo  referência  para  as  empresas  de
tecnologia  de  todo  o  mundo.  Para  alcançar  a  meta  e
manter  o  reconhecimento,  a  Emprel  aplicou  todas  as
novas práticas de gestão indicadas pelo Instituto, incluindo
as  mais  recentes,  lançadas  na  versão  2.0  do  modelo.
Dentre as mudanças aplicadas estão: intensa simplificação
dos  processos  existentes,  nova  versão  da  ferramenta
Redmine (ainda mais antenada com os métodos ágeis) e
orientação das equipes de desenvolvimento para gestão
por projeto. 

 

A empresa passou por duas etapas, a primeira onde foi
feita a coleta de evidências da aplicação das práticas
exigidas  pelo  CMMI  e  a  segunda,  onde  de  fato  foi
realizada a avaliação final (oficial), incluindo entrevistas
com  os  funcionários  para  evidenciar  as  práticas
implantadas.  A  consultoria  contratada  (ProMove),
apresentou os resultados prévios ainda em dezembro
de 2019. Após a auditoria da avaliação pelo instituto,
foi publicado o resultado, conferindo o selo a Emprel
(https://  cmmiinstitute.com/pars/appraisals/51002   ). 

A  certificação  está  inserida  no  âmbito  das  metas
pactuadas com a gestão da Prefeitura, sendo cumprida
rigorosamente  dentro  do  prazo  estimado.  Segundo
Petrônio Medeiros, gerente da área, “A Emprel é uma
empresa pública que cada vez mais é reconhecida no
mercado pela sua qualidade. A nova certificação vem
para  reafirmar  o  seu  compromisso  histórico  com  a
qualidade de seus processos e produtos, refletindo na
melhoria  da  prestação  dos  serviços  oferecidos  a
população do Recife, comemora”.
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