
                                                 
 

Avaliação MPS-SV, nível G, na PD Case em Vitória/ES 
 

Em 21 de outubro de 2020 foi concluída a avaliação dos processos de serviços na empresa 

PD Case Informática Ltda, na sua unidade organizacional Sustentação e Suporte PD 

CASE Matriz e Vitória, em Mathias Lobato/MG e Vitória/ES, seguindo o método de 

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

Nível G – Parcialmente Gerenciado. 

 

Eficácia. “A PD CASE possui o MPSBR como modelo de referência em processos desde 

2007, e o que posso dizer é que a existência de um processo definido tem sido vital para 

sustentar nosso crescimento operacional em tamanho e em eficácia. 

A cada nova renovação e implementação, temos a oportunidade de aprender e aprimorar 

nossos processos e, por isso, considero que nossos avaliadores são na verdade nossos 

parceiros de negócio. O momento da avaliação também tem um apelo motivacional para o 

time, uma vez que as pessoas se sentem valorizadas e reconhecidas ao ver certificado o 

processo de trabalho que utilizam e ajudam a conceber.”, declarou o patrocinador da 

avaliação Evandro Teixeira de Siqueira – Diretor Executivo. 

 

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

Machado da Instituição Avaliadora (IA) Qualityfocus. 

 

 
Avaliação MPS-SW (Serviços) – Nível G na PD CASE. 

 

“Foi muito bom poder participar de mais uma avaliação bem-sucedida da PD Case! Além 

das diversas conquistas já obtidas com o MPS-SW, pela segunda vez a empresa brilha na 

conquista do MPS-SV nível G!! Felizmente eu tive o privilégio de participar de todas elas, 

sendo uma honra para mim poder acompanhar de perto esta trajetória de sucesso da 

empresa!! Com uma estrutura de processos estável e madura, a PD Case demonstrou estar 

alinhada com as melhores práticas para a prestação de serviços de sustentação e suporte de 

software. Parabéns à família PD Case por mais esta relevante conquista!!”, concluiu a 

avaliadora líder Ana Liddy Magalhães. 

 



                                                 
 

"É a segunda vez que tenho a oportunidade de representar a empresa numa avaliação e posso 

dizer que, como a primeira vez, foi extremamente valioso todo o aprendizado adquirido, 

pois sempre há o que aprender com todo esse processo. 

Quero agradecer à empresa a oportunidade e à equipe de avaliação, que é sempre muito 

gentil e nos conduz de uma forma muito leve e agradável.", disse Roberta Magalhães Dias, 

representante da empresa na avaliação. 

 

"Participar do processo de avaliação MPS.BR-SV foi uma experiência enriquecedora, que 

contribuiu muito para minha vivência profissional. Apesar de todo o trabalho que tivemos ao 

longo de vários meses, perceber que o nosso processo estava alinhado com o MPS-BR 

trouxe uma satisfação incrível, que é estar no time de uma empresa que está preocupada com 

a qualidade daquilo que entrega ao cliente. Melhorando os processos com base no modelo 

percebemos o valor agregado à empresa e ao dia a dia dos colaboradores, de forma que 

todos visualizaram benefícios imediatos ao se trabalhar de forma estruturada, mas com 

objetivos claros, o que foi importantíssimo para o sucesso na obtenção da nossa 

certificação.", citou Carla Figueiredo Côrtes, representante da empresa na avaliação. 
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