


MPS.BR 
 
 O MPS.BR é um programa para Melhoria de Processo do 

Software Brasileiro. 

 
 
A proposta MPS.BR 
nasceu com base nos 
moldes CMMI.  
 
ISO - 12207 para 
desenvolvimento de 
software. 
 
ISO - 15504 para 
avaliação de processos de 
software. 



MPS.BR 

 
Objetivo:  
•Ao adotar o MPS.Br a empresa tem menor esforço e 
investimento, ganha maturidade e capacidade. 
 
•Aplicar  o modelo na  Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Peru 
e Uruguai. 

 
Vantagens:  
•Custos reduzidos de certificação no Brasil. 

 
Desvantagens: 
•Perda de foco, pois há apenas um modelo para todas as 
empresas. 



      

• O diferencial da certificação MPS.BR se firma, principalmente, pela 
graduação de sua escala de implementação. 

 

•  A proposta brasileira, diferente do CMMI, coloca sete níveis de 
alcance, 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 um grau 
menor de esforço e de investimento, ganhando fôlego para 
continuar a caminhada rumo à qualificação plena. 
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•  A busca por uma certificação de qualidade, seja MPS.BR ou CMMI, 

além de permitir às empresas um diferencial de imagem, também 
as capacita a enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais 
competitivo e exigente, substituindo a forma artesanal de 
desenvolvimento de sistemas pelas melhores práticas da 
Engenharia de Software.  
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Coordenado pela:  

Apoiado por: 

www.softex.br  

http://www.softex.br/
http://www.softex.br/
http://www.softex.br/


 
 

 A Softex realiza cursos para  consultores, compradores e 
avaliadores MPS.Br 

• Curso de Introdução – C1 

• Curso de Implementação – C2 

• Curso de Avaliação – C3 

• Curso de Aquisição – C4 
 
 

 As provas são realizadas nos Agentes Softex em estados: 
• Softex Campinas (SP) 
• ITS (São Paulo - SP) 
• FUMSOFT (Belo Horizonte - MG) 
• RIOSOFT (Rio de Janeiro - RJ) 
• SOFTSUL (Porte Alegre - RS) 
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Programa MPS.BR: programa de longo prazo (como o 
CMMI que começou com o CMM em 1991, com 

antecedentes desde 1988) 
 

2004-2007 
IMPLANTAÇÃO 
 DO MPS.BR 

2008-2011 
CONSOLIDAÇÃO 
 DO MPS.BR 

2012-2015 
INTERNACIONALIZAÇÃO  
DO MPS.BR 

 



Equipe Coordenadora 
do Projeto mps 

Fórum de Credenciamento e 
Controle 

Definição dos 
modelos e métodos 

Treinamentos, aplicação 

de provas, Relatórios técnicos 

Guia 
Geral 

Guia 
Aquisição 

Guia  
Avaliação 
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Modelo  (ETM) 

Credenciamento 
Implementação/ 

Avaliação  

Instituições Implementadoras Instituições  Avaliadoras  

Implementação do 
MR-MPS  

Avaliação segundo 
MR-MPS  

Empresas   Avaliadas 

Estrutura do 
MPS-BR 

Empresas   com 
melhorias 

Guia  
Implement

ação 



Modelo MPS: MR-MPS, MA-MPS e MN-MPS 

  

Modelo 
MPS 

ISO/IEC 
12207 

Modelo de Referência 
MR-MPS  

Guia de Avaliação 

CMMI-DEV 

Modelo de Negócio 
MN-MPS  

Modelo de Avaliação 
MA-MPS  

ISO/IEC 
15504 

Documento do MPS.BR Guia de Aquisição Guia Geral 

Guia de Implementação 

12207:2008 – Software life cycle processes 
15504-2:2003 – Process assessment – Part 2: Performing an assessment  
CMMI-DEV – Capability Maturity Model Integration for Development  
 
 



 O modelo MPS está descrito por meio de documentos em 
formato de guias:  
 
Guia Geral: contém a descrição geral do modelo MPS e detalha o 
Modelo de Referência (MR-MPS), seus componentes e as 
definições comuns necessárias para seu entendimento e 
aplicação; 
 
Guia de Aquisição: descreve um processo de aquisição de 
software e serviços correlatos. É descrito como forma de apoiar as 
instituições que queiram adquirir produtos de software e serviços 
correlatos apoiando-se no MR-MPS; 
 
Guia de Avaliação: descreve o processo e o método de  
avaliação MA-MPS, os requisitos para avaliadores líderes, 
avaliadores adjuntos e Instituições Avaliadoras (IA);  
 
Guia de Implementação: série de dez documentos  
que fornecem orientações para implementar nas  
organizações os níveis de maturidade descritos no  
Modelo de Referência MR-MPS. 



 MR-MPS: Modelo de referência para melhoria do processo 
de software 

 Níveis de maturidade 

• Combinação entre processos e sua capacidade. 

 

 

 

 

 

 

Níveis de maturidade  

Capacidade 

Resultado 

Processo 

Propósito 

Resultado 

Atributo 



  Níveis de maturidade 

 

 

 

 

 

• Estabelecer 
patamares 
de evolução de 
processos; 
 
•Caracterizar estágios  
de melhoria da 
implementação 
de processos na 
organização. 

 



•    Descritos em termos de propósito, resultados e 
informações adicionais 

Há três (3) classes de 
processos: 

 

• Processos 
fundamentais; 

• Processos de apoio;  

• Processos 
organizacionais;  

Processos 



Capacidade do Processo 
 A capacidade do processo é representada por um 
conjunto de atributos de processo (AP) descrito em termos 
de resultados esperados (RAP). 



7 Níveis 19 Processos  9 Atributos de Processo (AP) 

A  
– 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1*, 4.2*, 5.1* - o 
processo é objeto de melhorias e 
inovações, 5.2* - o processo é 
otimizado continuamente 

B Gerência de Projetos – GPR (evolução) 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1* - o processo é 
medido, 4.2* - o processo é controlado 

C Gerência de Riscos – GRI, 
Desenvolvimento para Reutilização – 
DRU, Gerência de Decisões – GDE 

1.1, 2.1, 2.2,  3.1, 3.2 

D Verificação – VER, Validação – VAL, 
Projeto e Construção do Produto – PCP, 
Integração do Produto – ITP, 
Desenvolvimento de Requisitos - DRE 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

E Gerência de Projetos – GPR (evolução), 
Gerência de Reutilização – GRU, 
Gerência de Recursos Humanos – 
GRH, Definição do Processo 
Organizacional – DFP, Avaliação e 
Melhoria do Processo Organizacional – 
AMP 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1 – o processo é definido, 
3.2 – o processo está implementado  

F Medição – MED, Garantia da Qualidade – 
GQA, Gerência de Portfólio de Projetos 
– GPP, Gerência de Configuração – 
GCO, Aquisição - AQU 

1.1, 2.1, 2.2 – os produtos de trabalho do 
processo são gerenciados 

G Gerência de Requisitos – GRE, Gerência de 
Projetos - GPR 

1.1 – o processo é executado, 2.1 – o 
processo é gerenciado 

* Estes AP somente devem ser implementados para os processos críticos da organização/unidade 
organizacional. Os demais AP devem ser implementados para todos os processos. 



MA-MPS – Método de avaliação para melhoria do 
processo de software 

 

Planejar e Preparar 

Avaliação 

Conduzir Avaliação 

Relatar Resultados 

início 

fim 

Plano de 

Avaliação 
Descrição dos 
Indicadores de  

Processo 

Relatório 

da Avaliação 

Resultado da Avaliação 

Registrar Resultados 

BD Softex 
www.softex.br/mpsbr 



 MA-MPS – Método de avaliação para melhoria do processo de 
software 

  

     

 

Orientar a realização de avaliações em empresas e organizações que 
implementa o MR-MPS.Br 

 

– Equipe de avaliação: 3 a 8 pessoas, sendo: 

• 1 avaliador líder 

• no mínimo 1 avaliador adjunto 

• no mínimo 1 técnico da empresa 

– Duração: 2 a 4 dias; 

– Validade: 3 anos; 
 



MN-MPS: Modelo de referência para melhoria do processo de 
software 

 O Modelo de Negócio MN-MPS descreve regras de negócio para: 
 
• Implementação do Modelo de Referência MR-MPS pelas Instituições 
Implementadoras (II); 
• Avaliação seguindo o Método de Avaliação MA-MPS pelas Instituições 
Avaliadoras (IA); 
• Organização de grupos de empresas para implementação do MR-MPS 
e avaliação MA-MPS pelas Instituições Organizadoras de Grupos de 
Empresas (IOGE); 
• Habilitação de Consultores de Aquisição (CA) de software e serviços 
correlatos e credenciamento de Instituições de Consultoria de 
Aquisição (ICA); 
• Realização tanto de cursos e provas oficiais quanto de cursos 
especiais e workshops anuais do MPS, para treinamento  
de pessoas no Modelo MPS; 
• Curso de Pós-Graduação em Engenharia e Qualidade  
de Software com o modelo MPS (PG-MPS) (conforme  
MN específico). 



MN-MPS: Modelo de Negócio (3 domínios) 

Programa MPS.BR 
 

(SOFTEX, ETM,  
FCC e CEP) 

II & IA 

MNE 
MNC 

(IOGE) 

 
Contrato 

 
Contrato 

 Convênio 

Convênio, se 
pertinente 

 
LEGENDA: 
ETM – Equipe Técnica do Modelo 
FCC – Forum de Credenciamento e Controle 
CEP –  Comissão de Ética do Programa 
IA – Instituição Avaliadora  
II – Instituição Implementadora  
IOGE – Instituição Organizadora de Grupo de Empresas  
MNC – Modelo de Negócio Cooperado entre grupo de empresas (pacote) 
MNE – Modelo de Negócio Específico para cada empresa (personalizado) 



• Resultados de Desempenho de Organizações que 
Adotaram o Modelo MPS (publicações SOFTEX disponíveis 
em www.softex.br/mpsbr) 

 

 



Referências: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Melhoria_de_Processos_do_Software_Brasileiro 

http://www.softex.br/_home/default.asp 

http://www.msainfor.com.br 
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