Avaliação MPS-SW, nível F, na Interagi em Goiânia-GO
Em 28 de outubro de 2015 foi concluída a avaliação dos processos de software da
empresa Interagi Tecnologia Ltda - EPP, na sua unidade organizacional Área de
Desenvolvimento de Sistemas, Portais e Sites da Interagi Tecnologia em Goiânia-GO. A
conclusão da avaliação é que a empresa atende aos critérios do Nível F - Gerenciado do
modelo de referência MR-MPS-SW.
Amadurecer e otimizar nossos processos. “A Certificação é consequência de um
trabalho sério e de dedicação inquestionável. O projeto é congruente com a visão de
nossa empresa e com nosso plano de crescimento, temos a convicção de que para
crescermos de forma sólida precisamos amadurecer nossos processos e investir na
qualidade. Ser competitivo em um mercado cada vez mais global exige mais de nossa
organização e a certificação MPS.Br nível F nos mostra que estamos conseguindo
amadurecer e otimizar nossos processos, o que torna o negócio mais eficiente e
competitivo em mercados que primam pela qualidade. Parabéns aos envolvidos no
processo!”, declarou o patrocinador da avaliação Regner da Silva Santos - Diretor de
Negócios e Processos.
A equipe de avaliação foi formada por: Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira – avaliador
líder, e Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos, da Instituição Avaliadora (IA)
SWQuality Consultoria e Sistemas Ltda.
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Estabelecimento dos processos. “O amadurecimento da organização desde a conquista
do Nível G a dois anos, é algo visível a todos que participam direta e indiretamente dos
processos organizacionais, sem sombra de dúvidas este amadurecimento está
relacionado ao estabelecimento dos processos solicitados no Modelo de Referência para
a aquisição do Nível F do MPS,Br. A evolução para o Nível F com todo sucesso
angariado foi uma comprovação de que estamos no caminho certo. A ferramenta
utilizada para auxiliar a gestão, automação e execução dos processos nos dá uma
assistência considerável e nos foi muito favorável no momento da avaliação. Apesar de
trabalhar no dia-a-dia da empresa com a gestão dos processos organizacionais,
participar como representante na conquista do Nível F me fez ver a empresa com outros
olhos. Estou orgulhosa do trabalho que realizamos e muito feliz com o resultado
obtido!”, complementou Thielle Cathia de Paula dos Santos - representante na empresa

na equipe de avaliação.
Parabéns! “A Interagi Tecnologia e toda a equipe estão de parabéns pelo resultado
positivo da avaliação MPS. Todos os papéis estavam muito bem definidos no seu
processo e os colaboradores estavam bem comprometidos e tinham plena consciência
das atividades a desempenhar, bem como de sua importância para alcançar os objetivos
de negócio da organização. Vale mencionar que um dos produtos da organização foram
usados para o alcance do nível, o que mostra maturidade organizacional no uso dos seus
processos. Gostaria também de agradecer em nome de toda a equipe de avaliação, o
apoio da sua direção e a receptividade e a sinceridade de todos os membros da
organização avaliada”, concluiu o avaliador líder Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira.
O programa mobilizador MPS.BR é uma iniciativa brasileira lançada em dezembro de
2003, coordenada pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro
- Softex, que visa a Melhoria de Processos, 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 e 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 à criação e ao
aprimoramento do Modelo MPS – composto dos Modelos de Referência MR-MPS-SW
(MPS de Software), MR-MPS-SV (MPS de Serviços), MR-MPS-RH (MPS de Gestão
de Pessoas) e do Método de Avaliação MPS (MA-MPS). O MR-MPS-SW e o MA-MPS
seguem modelos e normas internacionais: estão em conformidade com as Normas
Internacionais ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504, são compatíveis com o modelo
CMMI-DEV, são baseados nas melhores práticas da engenharia de software e são
adequados à realidade das empresas brasileiras e de países afins. O MR-MPS-SV tem
como referências as normas internacionais ISO/IEC 20000 e ISO/IEC 15504, e o
modelo CMMI-SVC®. O MR-MPS-RH tem como referências as normas internacionais
NBR ISO 9001:2008, ISO/IEC 15504, o modelo P-CMM® (People Capability Maturity
Model), a norma mexicana NMX-I-059/2-NYCE-2011, além de modelos de excelência
como o PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade.
A segunda meta é de disseminação do Modelo MPS no mercado, com a implementação
do MR-MPS e avaliação MA-MPS tanto em micro, pequenas e médias empresas
(MPME) como em grandes empresas públicas e privadas
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