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RESUMO 

 

Ao decorrer dos anos, o suporte técnico adquiriu papel fundamental na maioria das 

organizações, pois garantir qualidade e transparência na comunicação com o cliente, reflete 

diretamente na imagem da empresa no mercado. Neste cenário surge o MPS-BR-SV, um guia 

que define níveis de maturidade combinando processos com suas respectivas capacidades para 

implantação do modelo de melhoria do processo de software brasileiro voltado para a área de 

serviços.  
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ABSTRACT 

 

 

Along the years, the technical support has acquired a key role in most organizations, for 

ensuring quality and transparency in communication with the customer, reflects in the 

company image in the market. With this scenario arises the MPS-BR-SV, as a guide that 

defines maturity levels combining processes with their respective capacities to implement the 

process improvement model of Brazilian Software focused on service area. 
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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.
1
 

   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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 http://www.softex.br/mpsbr/mps/servicos/ - acessado em julho de 2014 

http://www.softex.br/mpsbr/mps/servicos/
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2 O MODELO MPS 

 

O Programa MPS.BR tem como meta definir e aprimorar um modelo de 

melhoria e avaliação de processo de software e serviços, visando preferencialmente às micro, 

pequenas e médias empresas, atendendo cada necessidades de negócio e tornando-se 

reconhecido nacional e internacionalmente como um modelo aplicável à indústria de software 

e serviços. O modelo MPS contempla dois modelos de referência processos de software e 

serviços, e um processo/método de avaliação de processos. Esta estrutura possui uma base 

sólida, garantindo que o modelo MPS seja empregado coerentemente ao que foi definido. O 

modelo MPS estabelece também um modelo de negócio para apoiar a sua adoção pelas 

empresas desenvolvedoras de software e prestadores de serviços, conforme figura 2.1 logo 

abaixo.  

 

 

 

Figura 2.1 – Componentes do Modelo MPS 



 14 

2.1 BASE TÉCNICA PARA DEFINIÇÃO DO MODELO  

 

2.1.1 ISO/IEC 15504 

 

A ISO/IEC 15504 presta-se à realização de avaliações de processos de 

software com dois objetivos: a melhoria de processos e a determinação da capacidade de 

processos de uma unidade organizacional. Se o objetivo for a melhoria de processos, a 

unidade organizacional pode realizar uma avaliação com o objetivo de gerar um perfil dos 

processos que será usado para a elaboração de um plano de melhorias. A análise dos 

resultados identifica os pontos fortes, os pontos fracos e os riscos inerentes aos processos. No 

segundo caso, a organização tem o objetivo de avaliar um fornecedor em potencial, obtendo o 

seu perfil de capacidade. O perfil de capacidade permite ao contratante estimar o risco 

associado à contratação daquele fornecedor em potencial para auxiliar na tomada de decisão 

de contratá-lo ou não.[1] 

 

2.1.2 CMMI-SVC 

O CMMI for Services - CMMI-SVC, lançado em 2009 é o mais recente 

modelo da série do SEI (Software Engineering Institute). Este modelo é voltado para a 

aplicação de práticas de melhoria de processos para empresas prestadoras de serviços de TI. O 

modelo CMMI-SVC é um guia para a aplicação das melhores práticas do CMMI em 

organizações provedoras de serviços. As melhores práticas do modelo focam nas atividades 

para o fornecimento de serviços de qualidade para o cliente e usuários finais. [1] 

O CMMI-SVC contém 24 áreas de processos. Dessas, 16 são as mesmas do 

modelo CMMI-DEV. Sete áreas de processos são específicas de serviços e são focadas em: 

gerenciamento da capacidade e disponibilidade; continuidade de serviços; entrega de serviços; 

prevenção e resolução de incidentes; transição de serviços; desenvolvimento de sistemas de 

serviços; e processo de gerenciamento estratégico de serviços. Os seus níveis de maturidade 

seguem a mesma estrutura do CMMI, ou seja, cinco níveis de maturidade, partindo do nível 1 

até o nível 5. 

 

2.1.3 ISO/IEC 20000 

A norma ISO/IEC 20000 publicada em dezembro de 2005 tem como 

objetivo fornecer um padrão de referência comum para qualquer empresa oferecer serviços de 

TI para clientes internos ou externos. Esta norma adota uma abordagem de processos 
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integrada para gerenciar serviços de TI utilizando-se das melhores práticas do 

ITIL(Information Technology Infrastructure Library) para entrega e suporte de serviços.  

 

2.1.4 Descrição do modelo MR-MPS-SV 

O Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV), assim como o 

modelo para software (MR-MPS-SW), é separado por níveis de maturidade, que são 

determinados pela combinação entre os processos e suas respectivas capacidades.  

Um processo deve ter um propósito definido assim como os resultados 

esperados após a sua execução. As atividades e tarefas necessárias para atender ao propósito e 

aos resultados esperados são definidas por cada instituição dependendo do objetivo de cada 

modelo de negócio. A capacidade do processo é a caracterização da habilidade do processo 

para alcançar os objetivos de negócio, atuais e futuros, estando relacionada com o 

atendimento aos atributos de processo associados aos processos de cada nível de maturidade.  
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Figura 2.2 – Níveis de Maturidade o MR-MPS-SV 

 

 

 

2.1.4.1 MR-MPS-SV – nível G 

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 de níveis 

de Serviços (ANS), previamente acordados entre fornecedor de serviços e cliente. O nível G é 

divido em processos, definidos a seguir.    
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2.1.4.1.1   Processo de Entrega de Serviços – ETS; 

- a definir 

2.1.4.1.2   Processo de Requisitos – GRE; 

O Gerenciamento de Requisitos tem objetivo de identificar, registrar, 

analisar e validar os requisitos de serviço junto aos clientes internos e externos gerenciando 

suas mudanças, identificando entre os requisitos, planos e produtos de trabalho. 

 

 

Figura 2.3 - GRE – Gerenciamento de Requisitos 

2.1.4.1.3 Processo de Gerência de Incidentes – GIN;  

- a definir         

2.1.4.1.4 Processo de Gerência de Nível de Serviço – GNS;  

Gerenciar o nível de serviço significa garantir que o acordo estabelecido no 

ANS seja cumprido. 

ANO – Acordo de Nível Operacional - acordo firmado entre o provedor de 

serviço e outra área da Organização ou outro provedor de serviço de TI interno. Os ANOs são 

firmados entre áreas internas que contribuem para a entrega dos ANS para um cliente de 

serviço. 
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ANS – Acordo de Nível de Serviço - é um acordo firmado entre os 

requisitantes do serviço e a Organização, através de documento assinado o qual deve ser 

revisado periodicamente para certificar-se de que continua adequado ao atendimento das 

necessidades do cliente. ANS é conhecido também como SLA (Service Level Agreement). 

CA – Contrato de Apoio - contrato entre um provedor de serviços e um 

fornecedor externo. O fornecedor externo entrega um serviço de apoio que é necessário para a 

execução de um serviço de TI ao cliente. 

 

 

Figura 2.4 – GNS – Gerenciamento de Nível de Serviço 

2.1.4.1.5 Processo de 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: 
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 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;  
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 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;  
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3 ESTUDO DE CASO 

 

3.1 Descrição da Empresa 

A Elitesoft Informática é uma empresa de desenvolvimento de soluções em 

software com dez anos de experiência no segmento de provedores de Internet. Em 2003, 

iniciou suas atividades na cidade de Londrina, no Paraná, formada por programadores 

argentinos e brasileiros, apenas 4 colaboradores da Elitesoft criaram a primeira versão do 

nosso produto principal - o ISP- Integrator, um software ERP (enterprise resource planning) 

voltado para a administração de empresas de Telecomunicações, especialmente Provedores de 

serviços baseados em Internet (ISP).  

3.1.1 Descrição das atividades do setor de suporte 

Esclarecimento de Dúvidas 

Descrição: Esclarecimento de dúvidas em telas, rotinas ou 

processo de trabalho no sistema ISP-Integrator  

Status: Ativo 

Categoria:  

Contato de Suporte: E-mail: suporte@elitesoft.com.br  

 Skype:  

o tecnico.elitesoft 

o financeiro.elitesoft 

o faturamento.elitesoft 

o fiscal.elitesoft 

 

Central: http://central.elitesoft.com.br/ 

 Fone:  

o Londrina: (43) 3322 9593  

o S. Paulo: (11) 3172-5470 ao 77 

o Recife: (81) 3717-0520 ao 27 

Prioridade: Média 

Responsável: Suporte 

Usuários e Requisitos: Suporte Nível 1 

Setor: Suporte 

Especificações Detalhadas 

Entrada:  Telefone 

 E-mail 

 Central do Assinante 

 Skype 

Saídas:  Telefone 

 E-mail 

 Skype 

 

mailto:suporte@elitesoft.com.br
http://central.elitesoft.com.br/
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Padrões ou itens 

suportados/excluídos: 
  

Disponibilidade: Horário comercial: 

Segunda a Sexta das 09:00 as 18:00 

Padrões de desempenho: Tempo de resposta de até 24 Hrs 

Procedimentos para iniciar, 

alterar ou terminar o serviço: 

 

Regras: Pesquisar na Wiki (wiki.elitesoft.com.br) o 

procedimento e caso não fique claro entrar em 

contato com o suporte 

 

Tabela 3. Suporte - Esclarecimento de dúvidas 
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