
Anexo II

REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO

            Justificativa

       O MPS-BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) é uma metodologia voltada à área de

desenvolvimento  de  sistemas  e  que  foi  criada  por  um  conjunto  de  organizações  ligadas  ao

desenvolvimento de software. Dentre as instituições envolvidas pode-se citar: a Softex (SP), a RioSoft

(RJ), o COPPE/UFRJ (RJ) e o CESAR (PE). Na verdade, estas são organizações normalmente não-

governamentais  e  muitas  vezes  de origem acadêmica,  possuindo uma atuação de destaque junto  à

comunidade de software brasileira. Enfatiza-se, dentro do MPS-BR, o uso das principais abordagens

internacionais voltadas para a definição, a avaliação e a melhoria dos processos de software. Tal fato

torna o MPS-BR compatível inclusive com as práticas do CMMI. Há ainda no MPS-BR uma estrutura

de níveis de maturidade, de forma similar àquela existente dentro do CMMI. 

    

          O MPS.BR - Melhoria de processo do Software Brasileiro é uma iniciativa criada e gerenciada

pela  SOFTEX (Associação  para  Promoção  da  Excelência  do  Software  Brasileiro),  que  tem como

objetivo promover a melhoria da qualidade e da produtividade de soluções e serviços de software de

acordo  com  os  padrões  de  qualidade  internacional,  com custos  acessíveis  às  empresas  nacionais,

principalmente as de pequeno e médio porte. Ele está em conformidade com as normas internacionais

ISO/IEC 12207 e 15504 e é compatível com o CMMI (Capability Maturity Model Integration), além de

ser adequado à realidade das empresas brasileiras.



Figura 1: Os diferentes níveis de maturidade do MPS-BR

        A seguir estão listados os 7 níveis de maturidade previstos pelo MPS-BR:

A – Em Otimização: há a preocupação com questões como inovação e análise de causas;

B  –  Gerenciado  Quantitativamente:  avalia-se  o  desempenho  dos  processos,  além  da  gerência

quantitativa dos mesmos;

C – Definido: aqui ocorre o gerenciamento de riscos;

D – Largamente Definido: envolve verificação, validação, além da liberação, instalação e integração de

produtos, dentre outras atividades;

E  –  Parcialmente  Definido:  considera  processos  como  treinamento,  adaptação  de  processos  para

gerência de projetos, além da preocupação com a melhoria e o controle do processo organizacional;

F – Gerenciado: introduz controles de medição, gerência de configuração, conceitos sobre aquisição e

garantia da qualidade; e

G – Parcialmente Gerenciado: neste ponto inicial deve-se iniciar o gerenciamento de requisitos e de 

projetos.

      A certificação MPS-BR também tem sido solicitada em licitações governamentais. Logo, empresas

interessadas  em participar  de  projetos  conduzidos  por  órgãos  do  governo  podem se  utilizar  dessa

metodologia para ampliar seu ramo de atuação. 

Pode-se considerar ainda o MPS-BR como uma importante alternativa ao CMMI em organizações de

médio  e  pequeno porte.  Isto  se  justifica em virtude  do alto  investimento financeiro que o CMMI

representa, o que torna o mesmo mais indicado às grandes empresas de desenvolvimento.

      Os diferentes níveis de maturidade do MPS-BR constituem um meio para indicar qual o nível da

empresa  que  se  está  considerando.  Cada  classificação  possível  atesta,  assim,  diferentes  graus  no

controle de processos e qual a qualidade que se pode esperar da organização que a detém.

     O CDS tendo como alguns dos seus objetivos estratégicos de TI: aprimorar o desenvolvimento de

sistemas  corporativos,  mapear  e  melhorar  os  processos  críticos  do  Centro  e  aprimorar  a  gestão

orçamentária, ver na metodologia um caminho para atingir esses objetivos.

          Alinhamento com o planejamento (PEEX, PETI e PDTI)

   O projeto importa, sobretudo, pois alcançar um nível de maturidade no desenvolvimento de sistemas

corporativo para o Exército Brasileiro, buscando cumprir seus objetivos estratégicos com isso, e ser um

Centro de Referência no desenvolvimento de sistemas.

        É nesse contexto que se insere o presente chamamento público, que visa a seleção de organização

da sociedade civil (OSC) para atuar como parceira do Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS),

em ações voltadas à implementação do MPS.BR.



         A OSC deverá contribuir com a execução do compromisso firmado perante a OGP. Para tanto,

deverá atingir as metas, indicadas abaixo:

          Metas

1. Possibilidade de implementar o MPS.BR de forma gradual seguindo a sua escala de maturidade;

2. A proposta do MPS.BR, diferente do CMMI que propõem 5 (cinco) níveis,  coloca 7 (sete)

níveis de alcance, com o objetivo de possibilitar uma implementação e avaliação mais gradual,

aliviando,  dessa  forma,  a  escalada  ao  topo  da  qualidade.  Isso  significa  que,  ao  adotar  o

MPS.BR, a empresa poderá chegar a um nível inicial de maturidade e capacidade, com menor

de esforço e de investimento, reduzindo demasiada oneração, de modo a continuar a caminhada

rumo à qualificação plena.


