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Abstract. This article describes the plan for a case study to implement the 

level of maturity G from reference model for process improvement Brazilian 

software services (MR-MPS-SV), with a primary focus in Management Jobs 

(GTR) process model . 

Resumo. Este artigo descreve o plano de um estudo de caso para implantação 

do nível de maturidade G do modelo de referência de melhoria do processo de 

software brasileiro de serviços (MR-MPS-SV), com foco principal no processo 

de Gerência de Trabalhos (GTR). 

 

1. Introdução 

 Com um mercado cada vez mais competitivo, empresas de desenvolvimento de 

software e prestação de serviços buscam modificar estruturas organizacionais e 

processos produtivos com intuito de manter altos níveis na qualidade do serviço 

prestado.
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            Desta forma, é evidente o aumento da dependência em serviços de suporte, 

sendo imprescindível prover serviços com qualidade nacional e internacionalmente 

reconhecidos. Para isto, vários modelos e normas são utilizados, entre os modelos 

podemos destacar os de melhoria do processo de software e serviços, MR-MPS-

SV(serviços)[1] e MR-MPS-SW(software)[2], como também o  CMMI-SVC 

(Capability Maturity Model Integration for Services)[3] e as técnicas ITIL(Information 

Technology Infrastructure Library)[4], assim como as normas internacionais ISO/IEC 

12207[5], ISO/IEC 15504[6] e ISO/IEC 20000[7], quais são base para o 

desenvolvimento dos modelos citados. 

 Sendo assim, busca-se neste trabalhado especificar o nível G do modelo MR-

MPS-SV[8], com enfoque principal ao processo de Gerência de Trabalhos(GTR), 

acompanhando a  implantação do mesmo no setor de suporte nível 1 da empresa 

EliteSoft Informática, situada em Londrina-PR.   
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2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte 

 A criação de um modelo para melhoria do software brasileiro surgiu em 2003, 

onde até então as empresas brasileiras tinham como referência o modelo CMMI, 

entretanto segundo dados do Ministério da Ciência e tecnologia apenas 30 empresas 

brasileiras possuíam tal avaliação. 

 

2.1 MPS.BR 

 O programa mobilizador MPS.BR é uma iniciativa brasileira lançada em 

dezembro de 2003, coordenada pela SOFTEX – Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro, que visa a Melhoria de Processo de Software e 

Serviços, em todas as regiões do Brasil, em um intervalo de tempo justo, a um custo 

razoável. O MPS.BR conta com investimentos das empresas e apoio do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP), do Banco interamericano de Desenvolvimento (BID) e SEBRAE.
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 A partir do sucesso implantando o MR-MPS-SW e da enorme necessidade do 

mercado brasileiro em prover qualidade na prestação de serviços de TI, em 2012 a 

SOFTEX desenvolveu também o modelo MR-MSP-SV, baseado em modelos e normas 

internacionais,  o novo modelo MR-MPS-SV é divido em níveis de maturidade de G a A 

(onde A é o mais completo) e são descritos a seguir.    

 

2.2 MR-MPS-SV (Níveis de Maturidade) 

 Descrição dos níveis de maturidade contidos no MR-MPS-SV, onde o nível A é 

considerado o mais completo e engloba características de todos os níveis anteriores.  

 Nível G – Parcialmente Gerenciado; 

 Nível F – Gerenciado; 

 Nível E – Parcialmente Definido; 

 Nível D – Largamente Definido; 

 Nível C – Definido; 

 Nível B – Gerenciado Quantitativamente; 

 Nível A – Em Otimização. 

 

2.2.1 Nivel G (Parcialmente Gerenciado) 

O nível G é o primeiro nível de maturidade do MR-MPS-SV, salienta-se que a 

sua implementação deve ser executada com extrema cautela, pois o mesmo é responsável 

pelo inicio do processo de melhoria dentro da empresa. Ao final do processo espera-se 

que seja possível gerenciar parcialmente a prestação do serviço, respeitando os Acordos 

                                                

2 www.softex.br 



  

de níveis de Serviços (ANS), previamente acordados entre fornecedor de serviços e 

cliente. O nível G é divido em processos, definidos a seguir.    

 Processo de Entrega de Serviços – ETS;             

 Processo de Gerência de Incidentes – GIN;          

 Processo de Gerência de Nível de Serviço – GNS;  

 Processo de Gerência de Trabalhos – GTR.           

 

2.2.1.1 Gerência de Trabalhos (GTR) 

 “O propósito do processo Gerência de Trabalhos é estabelecer e manter planos 

que definem as atividades, recursos e responsabilidades do trabalho a ser realizado, bem 

como prover informações sobre o seu andamento que permitam a realização de 

correções quando houver desvios significativos em seu desempenho. O propósito deste 

processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, com o tempo, 

alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de 

trabalhos passe a ser realizada com base no processo definido para o trabalho e nos 

planos integrados” [8]. 

 Dentre as 28 métricas definidas no GTR, somente 19 são definidas para o nível G 

do MR-MPS-SV, são elas: 

 GTR 1. O escopo do trabalho é definido;  

 GTR 2. As tarefas e os produtos derivados do trabalho são dimensionados 

utilizando métodos apropriados;  

 GTR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do trabalho são definidos;  

 GTR 4. (Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos 

produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências 

técnicas;  

 GTR 5. O orçamento e o cronograma do trabalho, incluindo a definição de 

marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos; 

 GTR 6. Os riscos do trabalho são identificados e o seu impacto, probabilidade 

de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados;  

 GTR 7. Os recursos humanos para o trabalho são planejados considerando o 

perfil e o conhecimento necessários para executá-lo;  

 GTR 8. (Até o nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para 

executar o trabalho são planejados;  

 GTR 9. Os dados relevantes do trabalho são identificados e planejados quanto à 

forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido  

 GTR 10. Um plano geral para a execução do trabalho é estabelecido com a 

integração de planos específicos;  



  

 GTR 11. A viabilidade de atingir as metas do trabalho é explicitamente avaliada 

considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são 

realizados;  

 GTR 12. O Plano do Trabalho é revisado com todos os interessados e o 

compromisso com ele é obtido e mantido;  

 GTR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do 

trabalho são monitorados em relação ao planejado;  

 GTR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do 

trabalho são monitorados em relação ao planejado;  

 GTR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado;  

 GTR 16. O envolvimento das partes interessadas no trabalho é planejado, 

monitorado e mantido;  

 GTR 17. Revisões são realizadas em marcos do trabalho e conforme 

estabelecido no planejamento;  

 GTR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de 

questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados 

com as partes interessadas;  

 GTR 19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a 

repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e 

acompanhadas até a sua conclusão;  

 

 O MR-MPS-SV começou a ser implantando em 2012 e atualmente possui 

apenas 4 empresas certificadas no nível G
3
, entre elas podemos destacar o SENAI 

Londrina-PR, parceiro da empresa EliteSoft na consultoria e implantação do modelo.  

3. Objetivos 

 Aplicar as definições contidas no processo de Gerência de Trabalhos ao setor de 

Suporte - Nível 1 da empresa Elitesoft Informática, garantindo assim,  uma qualidade 

mínima de suporte aos clientes, tão quanto colaborar para o sucesso na certificação da 

empresa no MR-MPS-SV nível G. 

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas 

 Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica voltada principalmente para 

a ISO 20000, as práticas ITIL e o CMMI-SVC que são bases para o MR-MPS-SV. 

 Após a consolidação das informações contidas em cada instrumento, será usado 

o manual de implementação Nível G do MR-MPS-SV disponibilizado pela SOFTEX, 

onde os procedimentos atuais da empresa poderão ser definidos. 

                                                

3 http://www.softex.br/mpsbr/avaliacoes/mps-sv/ - acessado em março de 2014 

http://www.softex.br/mpsbr/avaliacoes/mps-sv/


  

 Como a implantação do MR-MPS-SV já encontra-se em andamento na empresa, 

os processos de Entrega de Serviços (ETS), Gerência de Incidentes (GIN ) e Gerência 

de Nível de Serviço (GNS ) serão apenas acompanhados e documentados, porém o foco 

principal é a Gerência de Trabalhos (GTR). 

 Faz-se necessário o levantamento da cultura organizacional da empresa, 

conflitando os processos atuais, com os descritos no manual do MR-MPS-SV, para que 

as métricas contidas na Gerência de Trabalhos possam ser efetivamente ajustadas e 

implantadas. 

 Durante todo o processo, as reuniões com a instituição certificadora(SENAI) 

deverão ser acompanhadas no âmbito de manter o cronograma das atividades em dia, 

tanto quanto a avaliação final, agendada para dezembro de 2014. 

      

5. Cronograma de execução 

 O cronograma será composto pelas seguintes atividades: 

1. Revisão Bibliográfica; 

2. Mapeamento dos procedimentos atuais da empresa; 

3. Documentação dos processos contidos no MR-MPS-SV que já existam na 

empresa (ETS,GIN e GNS); 

4. Confrontar cultura organizacional da empresa com as métricas impostas pela 

Gerência de Trabalhos (GTR) e definir os processos divergentes e/ou ausentes; 

5. Acompanhamento das reuniões com a instituição certificadora (SENAI); 

6. Redação do TCC; 

 

Tabela 1. Cronograma de Execução 

 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Atividade 1 X          

Atividade 2  X X        

Atividade 3    X X      

Atividade 4     X X X X   

Atividade 5  X X X X X X X X X 

Atividade 6   X X X X X X X X 

 

6. Contribuições e/ou Resultados Esperados 

 A mudança organizacional  de uma empresa é um ponto desafiador a ser 

quebrado durante a implementação do MR-MPS-SV. Orientar, definir, melhorar e até 

mesmo implementar novos processos pode ocasionar custos, que na maioria das vezes 



  

são considerados pelos gestores, um desperdício de capital. Espera-se que ao fim do 

trabalho possa-se comprovar os principais benefícios alcançados pela melhoria no 

sistema de gerenciamento de serviços.   

 Por se tratar de algo novo, este trabalho poderá contribuir para a disseminação 

do MR-MPS-SV a outras empresas prestadoras de serviços na área de TI e o 

conhecimento adquirido durante o processo poderá ser empregado em futuras 

certificações, tanto em abrangência nacional como internacional.  

 

7. Espaço para assinaturas 
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