
                                                 
 

Avaliação MPS-SW, nível C, na PD Case em Nova Lima-MG 
 
Em 23 de maio de 2017, foi concluída a avaliação dos processos de software na empresa PD 
Case Informática Ltda., na sua unidade organizacional em Nova Lima-MG, seguindo o método 
de avaliação MA-MPS. A conclusão da avaliação é de que a empresa atende aos critérios do 
Nível C – Definido. 
 
No mercado de forma bastante competitiva. “A melhoria dos processos de Desenvolvimento 
de software é busca constante da PD Case. Estarmos novamente nos certificando no nível “C” 
do MPS-BR não caracteriza que estamos estagnados. Muito pelo contrário. É a comprovação de 
que continuamos almejando a evolução do nosso processo e, com a conquista da 
recertificação, de que conquistamos o nosso objetivo. O trabalho foi árduo mas muito 
recompensador. Continuamos firme e forte no mercado de forma bastante competitiva, 
atendendo as demandas de contínua eficiência.”, declarou o patrocinador da avaliação Nilo 
Sérgio Sousa Siqueira – Diretor Executivo - Sócio Proprietário 
 
A equipe desta avaliação foi formada por Ana Liddy Cenni de Castro Magalhães, avaliadora 
líder, e Maria Elena Querido, da Instituição Avaliadora (IA) QualityFocus Consultoria e Serviços 
em Tecnologia da Informação Ltda.  
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Posicionamento perante o mercado. “Participar do processo de certificação MPS - nível C da PD 
Case foi muito gratificante e representou uma experiência muito rica, pois retrata uma 
melhora contínua de nossos processos, produtos e fortalecimento da nossa empresa. Esta 
conquista demonstra que a PD Case está cada vez mais comprometida, tanto no quesito 
qualidade quanto no posicionamento perante o mercado de tecnologia e maturidade nos 
processos MPS-BR.", comentou Ademir Antônio de Castro Filho, representante da Empresa. 
 
Alto nível de maturidade. “A utilização do processo de forma contínua desde a primeira 
avaliação nível F e por algumas certificações e renovações no nível C, facilitou com que um 
grupo que antes só utilizava o processo, passasse a manter e evoluir o mesmo. A ideia de 
seguir o modelo MPSBR-SW, mais especificamente no nível C, faz com que o processo tenha 
um alto nível de maturidade. Consequentemente o produto de software gerado através da 
execução do processo é entregue a clientes com qualidade, fazendo com que a PDCase seja 
referência tanto na forma de fazer (executando o processo) quanto em relação ao produto que 
a empresa entrega", comentou Daniel Silva Moreira, representante da Empresa. 
 
“Mais uma avaliação bem sucedida da PD Case!! Nesses últimos 12 anos, já é a quarta que 
participo, sendo a terceira nível C em que atuo como Avaliadora Líder. É uma honra poder 
acompanhar de perto essa trajetória de sucesso da empresa. Mesmo com o passar dos anos, 
substituindo equipes de projetos avaliados e colaboradores do grupo de processos (SEPG), 
alterando seu processo de desenvolvimento e introduzindo ferramental de apoio, a PD Case 
consegue manter sua estrutura de processos estável e madura, com colaboradores sempre 
comprometidos. Parabéns à “Família PD Case” por mais essa importante conquista!!!.” 
concluiu a avaliadora líder Ana Liddy Cenni de Castro Magalhães. 
 
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, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 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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