Avaliação MPS-SW, nível G, na Soluções em TI (Execute TI) em
Belém-PA
Em 20 de outubro de 2014 foi concluída a avaliação dos processos de software da
empresa Soluções em Tecnologia da Informação Ltda – EPP (Execute TI), na unidade
organizacional Execute Soluções em TI em Belém-PA, seguindo o método de avaliação
MA-MPS. A conclusão da avaliação é que a organização atende aos critérios do Nível
G – Parcialmente Gerenciado do modelo de referência MR-MPS-SW.
Maior competitividade no mercado e maior visibilidade. “O programa MPS.BR é um
excelente incentivador para a promoção da qualidade de software no Brasil e, através do
modelo MPS, proporciona uma forma muito acessível para que as microempresas
brasileiras tenham acesso a este tipo de qualificação e diferencial de mercado. Nesse
sentido, em nome de todos os colaboradores da Execute Soluções em TI, sinto-me feliz
e gratificado pela oportunidade que a Secretaria de Ciência e Tecnologia em Inovação –
SECTI do Estado do Pará nos deu através do auxílio financeiro à obtenção do nível G
do modelo de referência MR-MPS-SW o que nos garante maior competitividade no
mercado e maior visibilidade. Quanto à equipe de avaliadores só temos a agradecer pelo
empenho e por executarem suas tarefas de forma responsável e pontual. A apresentação
dos resultados foi clara e contribuiu bastante para a execução das tarefas de forma
correta." declarou o patrocinador da avaliação Anderson Jorge Serra da Costa –
Coordenador.
A equipe de avaliação foi formada por: Adriana Silveira de Souza – avaliadora líder e
André Luiz Alves – avaliador adjunto, da Instituição Avaliadora (IA) Estratégia
Tecnologia da Informação Ltda.

Avaliação MPS-SW (Software) – Nível G na Soluções em TI (Execute TI)

Parabéns! “A Execute Soluções em TI mostrou, que com esforço e dedicação, uma
empresa ainda jovem é capaz de conquistar a qualidade e a competitividade na forma de
se construir software! A união do governo, da universidade e de empresas pode ser a
força motriz para alavancar o desenvolvimento cultural, social e econômico de uma
Região! A ‘certificação’ nível G no modelo de referência MR-MPS-SW vem coroar
com excelência a articulação entre esses principais vetores no Estado do Pará. Portanto,
em nome da equipe de avalição, gostaríamos parabenizar o apoio da Secretaria de
Ciência, Tecnologia em Inovação e da Universidade Federal do Pará pela iniciativa de
propiciarem que empresas tão talentosas, como por exemplo a Execute, possam
constelar no seleto grupo de empresas ‘certificadas’ MPS-SW (Software). Parabéns,
Execute Soluções em TI, e parabéns ao Estado do Pará por essa grande conquista!”
destacou a avaliadora líder Adriana Silveira de 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 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) e MR-MPS-SV (MPS de Serviços) 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. 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.

www.executeti.com.br

