Avaliação MPS-SW, nível F, na iMDT em Campo Bom-RS
Em 3 de setembro de 2014, foi concluída a avaliação dos processos de software na
Marketing Design e Tecnologia Estúdio Ltda (iMDT), na unidade organizacional iMDT
– Desenvolvimento, em Campo Bom-RS, 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-SW (Software).
A avaliação MPS foi realizada pela Instituição Avaliadora (IA) Software Process
Consultoria em Informática Ltda, após implementação MPS-SW apoiada pela
Instituição Implementadora (II) Engsoft Consultoria em Melhoria de Processos Ltda,
em um grupo de empresas da IOGE Softsul - Associação Sul-riograndense de Apoio ao
Desenvolvimento de Software.
Melhoria dos processos de software. “Com a ‘certificação’ MPS.BR Nível F, a iMDT
passa a ter total controle de seus projetos com confiança e simplicidade, garantindo a
qualidade dos sistemas desenvolvidos pela empresa. Os projetos são planejados a fim de
apresentar uma visão ampla e geral de todas as etapas que serão realizadas, envolvendo
toda a equipe da iMDT e possibilitando mais clareza para os clientes, além de garantir o
comprometimento com os todos os itens planejados. As estimativas, as monitorações
dos projetos e do portfólio, as medições, as revisões e os testes, as auditorias de
qualidade e a configuração garantem o sucesso dos projetos e a rápida tomada de
decisões quando necessário. A ‘certificação’ foi uma importante conquista realizada
pela nossa empresa, conduzida por uma de nossas diretoras, Micheli Jacobs.
Entendemos que esse processo agrega grande valor ao nosso trabalho, pautado pela
busca constante da excelência. Agradecemos especialmente a toda a equipe iMDT e,
principalmente, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul (SDPI/AGDI) e à Softex,
pela iniciativa e pelo subsídio financeiro. Agradecemos também à Softsul, Software
Process, Engsoft, e ao nosso implementador Eduardo Pretz por todo o apoio na
execução dessa ‘certificação’." declarou o patrocinador da avaliação Tiago Daniel
Jacobs – Sócio/Diretor da empresa
A equipe de avaliação foi formada por: Odisnei Galarraga – avaliador líder e Carlos
Alberto Becker - avaliador adjunto, da Instituição Avaliadora (IA) Software Process
Consultoria em Informática Ltda.
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Grande vocação para a qualidade. “O trabalho realizado pela iMDT foi realmente
elogiável. A empresa conseguiu implementar seus processos de forma extremamente
competente. A impressão que tivemos ao longo de toda a avaliação foi de que tudo foi
feito com muita naturalidade. Apesar de ser uma empresa muito jovem e pequena no
número de colaboradores, a iMDT demonstrou uma grande vocação para a qualidade.
Parabéns aos jovens diretores e a toda a equipe da empresa pelo resultado alcançado.
Parabenizo também o trabalho da consultoria de implementação, realizado pela Engsoft.
Esta foi a primeira avaliação de nível F conduzida pela Software Process em que as
etapas inicial e final foram realizadas juntas, em sequência, sem ajustes requeridos.
Agradeço ainda o empenho do avaliador adjunto, Carlos Becker, que tornou possível a
realização da avaliação dessa forma. Desejo que a iMDT continue trilhando este
caminho da qualidade.” concluiu o avaliador líder Odisnei Galarraga.
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 de Software e Serviços, em todas
as regiões do Brasil, em um intervalo de tempo justo, a um custo razoável. 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 de Software – composto do Modelo de Referência
(MR-MPS-SW) 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 tanto das micro, pequenas e
médias empresas quanto das grandes organizações privadas e governamentais. A
segunda meta é de disseminação do Modelo MPS no mercado, com a implementação do
MR-MPS-SW e avaliação MA-MPS tanto em micro, pequenas e médias empresas
(mPMEs) como em grandes empresas públicas e privadas.

www.imdt.com.br

