Avaliação MPS-SW, nível G, na TOTVS-BH em Belo Horizonte-BH
Em 18 de janeiro de 2017, foi concluída a avaliação dos processos de software na empresa
TOTVS S.A., na sua unidade organizacional em Belo Horizonte-BH, seguindo o método de
avaliação MA-MPS. A conclusão da avaliação é de que a empresa atende aos critérios do
Nível G – Parcialmente Gerenciado.
Os ganhos já estão sendo percebidos pela Equipe e pelos nossos Clientes. “A certificação
no nível G do modelo MPS.BR foi um passo muito importante para o fortalecimento dos
nossos processos e vem trazendo maior eficácia para nossa operação. O trabalho foi
bastante intenso, visto que começou com a mudança da estrutura, revisão de papéis e
responsabilidades, revitalização da metodologia e seus artefatos. Além disso,
desenvolvemos novas funcionalidade para o nosso sistema interno de gerenciamento, o
Sistema PMO, que foi fundamental para conseguirmos implementar bem a Gerencia de
Projetos. O trabalho mobilizou a todos, com uma participação intensa do PMO,
Coordenadores e Líderes. Essa ação acabou trazendo outros resultados positivos no
sentido de maior empatia e sinergia do Time. Os ganhos já estão sendo percebidos pela
Equipe e pelos nossos Clientes, o que nos traz muita satisfação e a certeza de que não
pararemos por aqui!” declarou o patrocinador da avaliação Renata Sueli Marques da Silva,
Gerente da Fábrica de Software da TOTVS Belo Horizonte.
A equipe desta avaliação foi formada por Alessandra Zoucas, avaliador líder, Marcello
Thiry, da Instituição Avaliadora (IA) Incremental Tecnologia em Informática Ltda.
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A fábrica evoluiu. “A certificação no nível G do modelo MPS.BR foi muito gratificante,
foram meses de trabalho árduo junto com toda a equipe da Fábrica, revisando processos e
artefatos, discutindo metodologia para sua revitalização, dentre outras atividades. Foi
percebido durante todo o processo o quanto a fábrica evoluiu, principalmente a
aplicabilidade da metodologia no dia a dia trazendo melhores resultados. O apoio da
patrocinadora e acompanhamento da Sarah Kohan, consultora implementadora da
Fundação Vanzolini, foram fundamentais para o sucesso desse processo. Este processo foi
um grande desafio, oportunidade de aprendizado e tenho certeza que vamos buscar novos
níveis de maturidade.”, declarou Angélica Luiza dos Santos, representante da empresa.
Colhemos os frutos. “A conquista do Nível G de maturidade do modelo MPS.BR foi de
extrema importância e uma grande vitória. Toda mudança realizada para alcançarmos este
objetivo resultou numa empresa mais organizada, com padrões de trabalho e
comunicação, interna e externa, estabelecidos, com prazos e priorização de execução de
atividades conhecidos e consequentemente numa empresa melhor para se trabalhar. O
empenho de todos os participantes da Fábrica, do apoio do patrocinador da empresa e
principalmente da paciência e disposição do consultor implementador da Fundação
Vanzolini fez com que alcançássemos a excelência nesta conquista. Através deste espírito,
não concebi a certificação como um fim em si mesma, mas como um processo contínuo de
melhoria da qualidade, eficiência e, principalmente, de competência. Confio plenamente
que a institucionalização de um processo de desenvolvimento nos traria ganhos
consideráveis e hoje colhemos os frutos deste trabalho através de projetos consistentes e
direcionados.”, declarou Myrian Camilo, representante da empresa.
“A TOTVS-BH se mostrou uma empresa bem organizada, com colaboradores engajados nas
ações de melhoria de processos e que percebem os benefícios do modelo MPS, mantido ao
longo dos últimos anos. Parabéns à Direção da empresa e ao seu time pelo excelente
trabalho!”, concluiu o avaliador líder Alessandra Zoucas.
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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