
                                                 
 
Avaliação MPS-SW, nível F, na Gold System em São José do Rio Preto-SP 
 
Em 25 de agosto de 2016, foi concluída a avaliação dos processos de software na empresa 
Gold System Consultoria e Assessoria de Sistemas Ltda, na sua unidade organizacional 
em São José do Rio Preto-SP, seguindo o método de avaliação MA-MPS. A conclusão da 
avaliação é de que a empresa atende aos critérios do Nível F – Gerenciado. 

“Qualidade e maturidade. Eis as duas palavras que permearam os últimos meses de trabalho 
da Gold System. Cumprimos mais uma etapa e conquistamos a certificação MPS.BR nível F 
com uma certeza: juntos, somos mais fortes. Esta conquista é resultado do trabalho de 
muitas pessoas, por isso, mais uma vez, o compromisso de toda a equipe foi fundamental 
para o resultado que buscávamos: métricas bem definidas e maturidade nos processos, 
seguindo os padrões de excelência mundial que tanto almejamos. Estou certo de que a 
qualidade nos serviços e no atendimento que oferecemos foi resultado da capacitação das 
pessoas que formam nosso time. E são elas, as pessoas, que fizeram toda a diferença em 
cada etapa que cumprimos. Cada colaborador da Gold System provou que é possível 
oferecer mais que preço ao cliente – hoje, oferecemos valor. E é assim, estimulando a busca 
constante pela excelência e evolução de nossos processos, que nos preparamos para 
enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais exigente, somando valor a soluções que 
realmente vão ao encontro do que o cliente busca. Parabéns a todos que participaram deste 
resultado!”, declarou o patrocinador da avaliação Jean Carlos Reinaldet Daher, CEO. 

A equipe desta avaliação foi formada por David Zanetti, avaliador líder, e Analia Irigoyen, 
da Instituição Avaliadora (IA) ProMove Soluções em Sistemas e Software Ltda. 
 

 
 

Avaliação MPS-SW (Software) – Nível F na Gold System 

Resultados de entrega e qualidade. “Todo o esforço, dedicação, responsabilidade que ao 
longo do tempo que foi destinado e desempenhado ao longo de nossas consultorias é 



                                                 
 
refletido no resultado da avaliação com a conquista do MPS.Br (software) nível F alcançado. 
Foi mais um desafio aceito por toda equipe, um trabalho fruto de pessoas que foram 
totalmente envolvidas e engajadas, pois sem o comprometimento de todos nada disso seria 
possível. Com certeza essa nossa evolução é nítida em nossos resultados de entrega e 
qualidade dos nossos projetos. Eu , Gerente de Projetos da Gold System me sinto lisonjeada 
e realizada profissionalmente de ser parte deste resultado alcançado, que é uma conquista de 
todos nós. Parabéns a todos, que continuemos a trabalhar com o mesmo engajamento e 
qualidade.”, declarou Élida Borsato, representante da empresa na avaliação. 

"A avaliação da Goldsystem transcorreu de forma muito tranquila, fato este que se deve ao 
comprometimento da equipe com a melhoria real dos processos da organização. A 
organização conseguiu mostrar amadurecimento dos processos deste a última avaliação 
realizada e tem o que é necessário para permanecer neste caminho.", concluiu o avaliador 
líder David Zanetti. 

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: são baseados nas normas internacionais ISO/IEC 
12207 e na série ISO/IEC 33000, 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 a série ISO/IEC 33000, e o modelo CMMI-SVC®. O MR-MPS-RH tem 
como referências as normas internacionais NBR ISO 9001:2008, a série ISO/IEC 33000, 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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