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RESUMO 

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

prestação de serviços precisam modificar estruturas organizacionais e processos produtivos 

para manter altos níveis na qualidade do serviço e/ou produto ofertado. Um caminho promissor 

para tal mudança é a utilização de modelos, normas e práticas, nacional e internacionalmente 

reconhecidas. Infelizmente, pequenas e médias empresas resistem a implantação de modelos 

como CMMI-SVC, ITIL, e normas internacionais como a ISO 20000, ora pela complexidade, 

ora pelo alto investimento.  

Neste cenário, surge o modelo MR-MPS-SV, propondo focar a melhoria em cima do processo, 

seja ele, desenvolvimento de software, ou entrega de serviços correlatos. 

Neste trabalho será definido os componentes do modelo MR-MPS-SV, assim como suas 

origens, e documentado um estudo de caso, utilizando o setor de suporte a cliente de uma 

empresa de TI. 
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ABSTRACT 

With an increasingly competitive market, software development companies and services needs 

to modify organizational structures and processes to maintain high levels of service quality and 

/ or product offered. 

A promising way for this change is the use of models, norms and practices, recognized 

nationally and internationally. Unfortunately, small and medium companies resists to 

implement models such as CMMI-SVC, ITIL, and international norms such as ISO 20000, 

sometimes because the complexity, sometimes by high investment. 

In this scenario arises the MR-MPS-SV model, proposing focus improvement over the process, 

working as software development, or delivery of correlated services. 

In this study will set the components of the MR-MPS-SV model as well as its origins, and 

documented a study case, using the customer help desk in a IT company. 
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1 INTRODUÇÃO 

Alcançar competitividade através de qualidade implica na melhoria da 

qualidade dos produtos de software e serviços correlatos, como dos processos de produção e 

distribuição de software. É essencial colocar a eficiência e a eficácia dos processos em foco nas 

empresas, visando à oferta de produtos de software e serviços correlatos conforme padrões 

internacionais de qualidade. 

A dinâmica atual do mercado atrelada a crise financeira do país, impõe 

padrões de qualidade elevadíssimos para as empresas se manterem competitivas. Prover aos 

seus clientes atendimento transparente e com qualidade, deixou de ser um diferencial, e tornou-

se essencial para sobrevivência das empresas. 

Em meio a este cenário, destacam-se soluções focados no processo 

organizacional das empresas provedoras de serviços de TI, entre eles temos os ITIL, um 

framework composto por um conjunto de melhores práticas para a gestão de serviços em TI [1], 

e a ISO/IEC 20000, normal internacional publicada com objetivo fornecer um padrão de 

referência comum para qualquer empresa possa oferecer serviços de TI para clientes internos 

ou externos [2]. Ambas soluções são complementares, o ITIL no âmbito de prover referência 

necessária e a ISO/IEC 20000 garantindo a efetividade, implantação e sustentação ao longo do 

tempo. No Brasil temos poucas empresas certificadas até o momento, já no exterior está 

referência já é utilizada em maior escala, servindo como pré-requisitos para participação 

licitações de empresas como a NASA e o Governo Americano [3]. Recentemente surgiram 

outros modelos, divididos em níveis de maturidade, como o CMMI-SVC e o MR-MPS-SV, o 

primeiro desenvolvido em fevereiro de 2009 pela SEI (Software Enginnering Institute) da 

Universidade de Carnegie Mellon nos Estados Unidos, e o segundo, desenvolvido no Brasil 

pela Softex, ambos detalhados no decorrer deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

Neste capítulo serão abordados os modelos de gerenciamento de serviços de 

TI mais usados atualmente, assim como suas características principais. Também serão 

explicados os conceitos envolvidos no ciclo de vida de um serviço, seus relacionamentos e 

definições. 

2.1 Gerenciamento de Serviços de TI 

Também conhecido como ITSM (Information Technology Service 

Management), o Gerenciamento de Serviços de TI, e um conjunto formado por pessoas, 

processos e ferramentas que cooperam para assegurar a qualidade dos serviços, com suporte a 

níveis de serviços acordados previamente com o cliente. A prática mais utilizada para este 

gerenciamento no mundo é o ITIL [1], porém outras soluções surgiram com o tempo e são 

descritas a seguir. 

2.1.1 ITIL 

Em meados da década de 80, a necessidade do governo britânico em 

garantir qualidade dos serviços consumidos culminou para a criação de uma biblioteca 

contendo as melhores práticas para gerenciamento de serviços em TI. Inicialmente empresas 

que prestavam servicos ao governo deveriam utilizar as práticas descritas no ITIL para prover 

serviços com qualidade [1]. Atualmente estas práticas estão disseminadas através de 5 livros, 

quais determinam o ciclo de vida de um serviço conforme descrito abaixo: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Estratégia do Serviço: Identificação das necessidades do negócio e 

tomada de decisões relacionadas aos serviços oferecidos.  

 Desenho do Serviço: Direcionamento na integração das necessidades 

do negócio com os serviços de TI, com base nas informações da 

estratégia de serviço; 

 Transição do Serviço: Implantação do serviço durante todo seu 

funcionamento; 

 Operação do Serviço: acompanhamento do serviço durante todo ciclo 

de vida; 

 Melhoria Continua do Serviço: Fornecimento de uma referência sobre 

a avaliação e melhoria nos processos e serviços gerenciados, 

mantendo seu alinhamento com as necessidades do negócio.  

Figura 1- Ciclo de vida de um serviço, adaptado de [1] 
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2.1.2 ISO/IEC 20000 

A norma ISO/IEC 20000 é a primeira normal mundialmente reconhecida para 

gerenciamento de serviços de TI, foi concebida como complemento as práticas do ITIL, 

permitindo que a colaboração de organizações internacionais forneçam diretrizes valiosas que 

contribuem para o estabelecimento da credibilidade das empresas. A ISO/IEC 20000, permite 

a uma organização demonstrar aos seus clientes e investidores que opera com integridade 

negocial e segurança, e que promove uma cultura de melhoramento contínuo da qualidade no 

âmbito da Gestão de Serviços de TI [4]. Melhoria contínua alcançada pela metodologia 

conhecida como PDCA (Plan-Do-Check-Act), mostrada na figura abaixo e explicada a seguir. 

 

Figura 2 - Metodologia PDCA, adaptado de [5] 

 Plan (Planejar): Compreende o planejamento da ação, 

estabelecimento de metas e objetivos, gerais e específicos, determina 

o foco e o caminho a ser percorrido para se obter determinado 

resultado. Ainda nesta etapa, podem-se determinar critérios de 

conformidade que serão utilizados para identificar desvios. 

 Do (Executar): Executa o que foi planejado de acordo com o que foi 

planejado 



 

 Check (Avaliar): Avalia o desempenho da execução planejada. Nesta 

etapa é comum a utilização dos critérios definidos no planejamento 

para identificar a existência de desvios. 

 Act (Agir): Representa a ação a ser tomada, com base na verificação 

pode-se identificar desvios que anulariam ou atrasariam o 

cumprimento dos objetivos acordados no planejamento. Esta etapa 

torna-se essencial para tomar uma ação corretiva quando necessário, 

garantindo que a atividade volte a ser executada e alcance os objetivos 

estabelecidos. [6]  

 

 

2.1.3 ISO/IEC 15504 

O padrão 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 [7]. 

2.1.4 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. [8] 

O CMMI-SVC contém 24 áreas de processos. Dessas, 16 são as mesmas do 
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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, confirme imagem a seguir: 

 

Figura 3 - Níveis de maturidade do modelo CMMI1 

 

2.1.5 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 

                                                 

1 Fonte: www.google.com 



 

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

empresas desenvolvedoras de software e prestadores de serviços [9], conforme figura 2.1 logo 

abaixo.  

 

 

 

 

2.1.5.1 MR-MPS-SV 

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

modelo para software (MR-MPS-SW), são separados 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 

Figura 4 - Componetes do Modelo MPS 
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atributos de processo associados aos processos de cada nível de maturidade [10]. Sendo assim 

o modelo é composto por níveis de maturidade, processos, resultados de processos(REPs), 

atributos de processos (APs) e resultados de atributos de processos (RAPs). A imagem abaixo 

demonstra uma visão geral do modelo. 

 

Figura 5 - Níveis de Maturidade do MR-MPS-SV 

A grande diferença entre o modelo MPS e o modelo CMMI é em relação aos 

níveis de maturidade iniciais, os níveis 1 e 2 da figura 3 são decompostos conforme tabela 

abaixo: 

 



 

Tabela 1 - Diferença entre os níveis de maturidade iniciais. 

CMMI MR-MPS 

1 - Inicial G – Parcialmente Gerenciado 

F- Gerenciado 

2 - Gerenciado E- Parcialmente Definido 

D – Largamento definido 

 

Segundo a Softex, esta decomposição foi adotada após identificarem 

dificuldades das empresas em implantarem os níveis iniciais do CMMI, principalmente as que 

não utilizavam nenhum método para desenvolvimento de software e prestação de serviço (Ad 

hoc). De fato, tal decomposição corrobora para uma transição menos traumática, visto que, os 

níveis de maturidades iniciais dos modelos confrontam a resistência na mudança de cultura 

organizacional das instituições.  
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3 ESTUDO DE CASO 

A Elitesoft informática é uma empresa de desenvolvimento de soluções em 

software com dez anos de experiência no segmento de provedores de Internet. Os produtos 

desenvolvidos visam integração e administração para empresas de Telecomunicações, 

especialmente Provedores de Serviços baseados em Internet (ISP – Internet Service Providers). 

3.1 MP-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 

início 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 cinco processos, definidos a seguir.    

3.1.1 Processo de Entrega de Serviços – ETS 

O propósito do processo Entrega de Serviços é entregar os serviços em 

conformidade com os acordos de serviços. 

 

3.1.2 Processo de Gerência 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. 

 



 

3.1.3 Processo de Gerência de Incidentes – GIN 

O propósito do processo Gerência de Incidentes é restaurar os serviços 

acordados e cumprir as solicitações de serviços dentro de um Acordo de Nível de Serviço 

(ANS). 

3.1.4 Processo de Gerência de Nível de Serviço – GNS 

O propósito do processo Gerência de Nível de Serviço é garantir que os 

objetivos dos acordos de nível de serviço para cada cliente sejam atendidos. 

3.1.5 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” 
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