Avaliação MPS, nível F, na CNP em São Paulo-SP
Em 14 de fevereiro de 2012, foi concluída a avaliação dos processos de software da
empresa CNP Tecnologia e Serviços S/A, na unidade organizacional Desenvolvimento
de Software, em Tupã-SP, seguindo o método de avaliação MA-MPS. A conclusão da
avaliação é que a empresa atende aos critérios do nível F – Gerenciado do modelo de
referência MR-MPS.
A avaliação MPS foi realizada pela Instituição Avaliadora (IA) COPPE/UFRJ Fundação COPPETEC, após implementação MPS apoiada pela Instituição
Implementadora (II) ASR Consultoria e Assessoria em Qualidade Ltda, no âmbito de
um grupo de empresas apoiado pela Instituição Organizadora de Grupos de Empresas
(IOGE) SOFTEX Campinas.
Melhoria dos processos de software. “O nível F do modelo MPS é uma garantia para os
Clientes CNP de que os principais Projetos conduzidos pela Empresa passam a ser
medidos e gerenciados objetivando o seu desenvolvimento e entrega com a qualidade
esperada. Na oportunidade gostaríamos de parabenizar nossa equipe técnica pelo
esforço e dedicação e aos Consultores e Avaliadores que participaram desta nossa
conquista!”, afirmar os diretores da empresa Celso José Andriani, José Alexandre Ermel
e Wagner Moreno que foi o patrocinador da avaliação.
A equipe de avaliação foi formada pelo avaliador líder Gleison dos Santos Souza e pela
avaliadora adjunta Cristina Cerdeiral, da Instituição Avaliadora (IA) COPPE/UFRJ FUNDAÇÃO COPPETEC; e Sandro Brigantini Paiva - representante da empresa na
equipe de avaliação.

Avaliação MPS – nível F na CNP

Aprendizado e benefícios. “Evoluirmos para o nível de maturidade F do modelo MPS
trouxe grande aprendizado e vários benefícios para o desenvolvimento de software da
CNP, entre eles podemos dar destaque para o processo de Medição (MED) que
implantou medidas e indicadores antes inexistentes e que agora fazem parte da rotina de

trabalho, o processo de Gerência de Configuração (GCO) que ajudou muito a
padronizar e trazer independência no controle de releases dos softwares da empresa, no
entanto o maior destaque foi a implantação do processo de Garantia da Qualidade
(GQA) que permitiu um ganho significativo de qualidade nos produtos de trabalho.
Esperamos que estes novos processos sejam solidificados nos próximos anos e sirvam
de alicerce para a implantação de novos níveis de maturidade”, complementou Sandro
Paiva – representante da empresa na equipe de avaliação.
Evolução da maturidade. “O resultado da avaliação MPS - nível F na CNP mostra todo
o empenho da empresa na busca contínua pela melhoria de seus processos de software.
É sempre recompensador ver uma empresa já avaliada anteriormente evoluindo para
novos níveis de maturidade do MR-MPS em uma trilha realmente de sucesso”, concluiu
o avaliador líder Gleison dos Santos Souza.
O programa mobilizador MPS.BR é uma iniciativa brasileira lançada em dezembro de
2003, coordenada pela SOFTEX – Associação para Promoção da Excelência do
Software Brasileiro, que visa a Melhoria de Processo do Software Brasileiro, em todas
as regiões do país, em um intervalo de tempo justo, a um custo acessível. O MPS.BR
conta com investimentos das empresas e apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e SEBRAE. Informações atualizadas sobre o
Programa MPS.BR e o Modelo MPS, incluindo metas e resultados alcançados,
encontram-se no Portal SOFTEX < www.softex.br/mpsbr >.
O Programa MPS.BR tem 2 metas. A primeira meta é técnica, visando a criação e
aprimoramento do Modelo MPS – composto de um Modelo de Referência (MR-MPS) e
um Método de Avaliação (MA-MPS). O Modelo segue modelos e normas
internacionais: está em conformidade com as Normas Internacionais ISO/IEC 12207 e
ISO/IEC 15504, é compatível com o modelo CMMI, é baseado nas melhores práticas da
engenharia de software e é adequado à realidade das empresas brasileiras. A segunda
meta é de disseminação do Modelo MPS no mercado, com a implementação do MRMPS e avaliação MA-MPS tanto em pequenas e médias empresas (PMEs) como em
grandes empresas públicas e privadas.
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