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RESUMO: 

Resumo: Empresas de software mudaram de forma gradual o foco da qualidade, sendo a ênfase agora no desenvolvimento 

de produtos com base em processos com o uso de métodos preventivos ao invés de métodos corretivos. Modelos 

tradicionais de qualidade de software, tais como o Capability Maturity Model Integration (CMMI), que permitem 

especificações completas do projeto e geram uma dificuldade para a acomodação de mudanças, surgiram após essa nova 

perspectiva. As empresas que estão adequadas ao CMMI, em constante busca pela excelência, passaram a aplicar práticas 

ágeis, representadas nesta pesquisa pela abordagem Scrum. A ideia principal foi identificar o quanto equipes de uma 

empresa de desenvolvimento de software, inseridas no contexto tradicional do modelo de qualidade de software CMMI, 

estavam aderentes ao Scrum, através de um estudo de caso com a aplicação do questionário Nokia Test. Também foi alvo da 

análise se as melhorias feitas no processo de desenvolvimento de software utilizando uma abordagem ágil levam a uma 

melhoria no processo, na visão do CMMI. A pesquisa tentou relacionar indicadores tradicionais com o resultado da 

aplicação do questionário Nokia Test. Desta forma, os objetivos da pesquisa foram: (i) verificar se melhorias realizadas no 

processo de software tradicional conduz a uma melhora dos resultados obtidos com a aplicação do Nokia Test; (ii) definir 

quantitativamente, através dos coeficientes de correlação e determinação, um relacionamento entre ambas as abordagens, ou 

seja, os resultados encontrados na aplicação do questionário Nokia Test e os resultados dos indicadores CMMI. Para tal 

foram realizadas investigações na literatura, coleta de dados em organizações que utilizam esta forma híbrida de 

desenvolvimento, e por fim, uma análise dos dados. A contribuição principal deste trabalho foi a análise de um 

relacionamento entre o Nokia Test e os indicadores CMMI, tornando possível apontar melhorias nos resultados dos 

indicadores desse último, pelas melhorias de processo Scrum (através do Nokia Test) e vice-versa. Com isso empresas 

podem realizar modificações no processo de desenvolvimento de software que possibilitem melhorias nos principais 

indicadores de qualidade dos projetos. Os principais resultados foram: (i) análise dos resultados da aplicação do formulário 

Nokia Test como indicador para CMMI, com vistas a melhorias no processo de desenvolvimento de software; e (ii) 

aplicação dos coeficientes de Correlação e Determinação para identificar se o resultado Nokia Test influencia no resultado 

dos indicadores CMMI da empresa. 


