
                                                 
 

 

 

Avaliação MPS-SW, nível C, na PD CASE em Nova Lima/MG e 

Mathias Lobato/MG 
 

Em 28 de abril de 2020 foi concluída a avaliação dos processos de software na empresa PD 

Case Informática Ltda, na sua unidade organizacional Fábricas de Belo Horizonte e 

Mathias Lobato em Nova Lima/MG e Mathias Lobato/MG, seguindo o método de avaliação 

MA-MPS. A conclusão da avaliação é de que a empresa atende aos critérios do Nível C – 

Definido. 

 

Aprendizado e evolução. “Até parece rotina, mas não é. Muito pelo contrário. A cada ciclo, 

a cada certificação um aprendizado, e com ele, a evolução. São 15 (quinze) anos 

aprimorando processos, passando por 5 (cinco) marcos de certificação e recertificação. 

Trabalho árduo, porém compensador. É na certeza de que tudo que investimos em processos 

colhemos em escala, que encerramos esse ciclo e já iniciamos o próximo. E é com esse 

propósito que a PD Case se coloca no mercado, competitiva e parceira, buscando eficiência, 

rigorosa com a qualidade, provendo sempre soluções para seus clientes.”, declarou o 

patrocinador da avaliação Nilo Sérgio Sousa Siqueira, Diretor Executivo - Sócio 

Proprietário. 

 

A equipe desta avaliação foi formada por Ana Liddy Magalhães, avaliadora líder, Renato 

Machado e Cristina Ângela Filipak Machado da Instituição Avaliadora (IA) Qualityfocus. 

 

 
 

Avaliação MPS-SW (Software) – Nível C na PD CASE. 

 

“Foi muito bom participar de mais uma avaliação bem-sucedida da PD Case!! Já são 15 anos 

de fidelização ao Programa MPS.BR e cinco avaliações, sendo a primeira uma avaliação 

Nível F seguida de quatro avaliações Nível C. Felizmente eu tive o privilégio de participar 



                                                 
 

de todas elas. Tem sido uma honra para mim poder acompanhar de perto essa trajetória de 

sucesso da empresa! Os anos passam, as equipes de projetos se renovam, vários 

colaboradores são promovidos, alguns saem, outros entram, e os guardiões do processo 

(SEPG) continuam firmes no propósito de manter sua estrutura de processos cada vez mais 

preparada, estável e madura. Parabéns a toda a “Família PD Case” por mais esta importante 

conquista!!!”, concluiu a avaliadora líder Ana Liddy Magalhães. 

 

“Participar da equipe de avaliação foi muito gratificante e desafiador. A recertificação nível 

C demonstra o comprometimento da PD Case com a execução dos processos, com a 

qualidade de seus produtos de software e com as inovações que o processo vem tendo ao 

longo do tempo, para apoiar seus clientes e vencer desafios. Todo o mérito é dedicado ao 

time PD Case.”, disse Ademir Antônio de Castro Filho, representante da empresa na 

avaliação. 

 

“Foi um grande prazer ter participado do processo de certificação na PD Case. As análises e 

as evoluções que vem sendo efetuadas desde a primeira certificação no nível F, até as 

últimas renovações no nível C, comprovam a maturidade e eficácia da implementação do 

modelo MR-MPS-SW. Esse engajamento mostra que, cada vez mais, a empresa está 

comprometida com a qualidade de seus produtos junto ao mercado de tecnologia.”, avaliou 

Marcelo Nakayama Altran, representante da empresa na avaliação. 

 

“Participar como avaliadora representante da empresa foi muito importante pra mim, tendo 

em vista a confiança e o aprendizado envolvidos neste trabalho. Sem contar que ver o 

processo da PD Case evoluir nestes 15 anos de certificação MPSBR e mais uma vez (quarta 

vez) se certificar nível C é gratificante. Parabéns a todos os envolvidos neste trabalho!”, 

concluiu Érika Alves Thomás, representante da empresa na avaliação. 

 

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-

http://www.softex.br/mpsbr


                                                 
 

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/ 

 

 

 
https://www.pdcase.com/ 

https://www.pdcase.com/

