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RESUMO
No primeiro período pós-privatização as empresas de
telecomunicações, consideradas como novos entrantes investiram
pesado para o início de suas atuações. O mercado brasileiro possuía
uma demanda reprimida devido à escassez de recursos por parte do
governo federal.
Um dos grandes desafios das operadoras é a redução do custo e o
aumento das receitas para que a rentabilidade seja o maior possível.
Para que isso aconteça, é fundamental que os processos seja revistos e
otimizados e que os sistemas utilizados reflitam a realidade dos
processos de negócio da empresa. Processos tais que, estão
implementados nos diversos sistemas que são utilizados pela empresa.
Um dos principais sistemas em uma empresa de telecomunicações é o
sistema de billing, que é responsável pela transformação dos bilhetes de
uso, gerados na rede, até a emissão da fatura para cada um dos clientes.
Na empresa operadora de telecomunicação um sistema de billing
nunca trabalha sozinho, sempre está atrelado aos diversos sistemas
legados periféricos. Devido a isso e o grande volume de informação
envolvido no processo, a troca ou migração do sistema de billing possui
diversos requisitos de integração e de modelagem de dados que
merecem atenção especial. Para que as dificuldades sejam minimizadas
estes requisitos precisam ser suportados através de um método de
migração de sistemas.
Este estudo teve como principal propósito levantar os processos de
um projeto de migração de um sistema de billing enfatizando as
atividades que precisam ser executadas pela equipe de integração deste
projeto.
O resultado desta análise apresentou um método que apóia a equipe
responsável pela definição dos mapas, padrões de interface e
acompanhamento das alterações dos sistemas legados com o novo
sistema de billing que está sendo adquirido pela empresa de
telecomunicação.

Palavras-chave: Sistemas de billing; sistemas de faturamento; integração de
sistemas; migração de sistemas; método de integração; telecomunicações.

ABSTRACT

Proposal of a systems migration approach of billing for
teams of integration in Brazilian telecommunications
companies.
In the first period post-privatization the companies of
telecommunications, considered like news entrances put in office heavy
for the beginning of its actions. The Brazilian market had a repressed
demand due to the scarcity of resources on the part of the federal
government.
One of the big challenges of the operators is the reduction of the
cost and the increase of the revenue for that the profit value be the most
greatest possible. In order to do that happen, is fundamental that the
process be check and optimized and that the systems utilized reflect the
reality of the business process of the company. Process such that, are
implemented in diverse systems that are utilized by the company.
One of the main system in a company of telecommunications is the
billing system, that is responsible by the transformation of the tickets of
use, generated in the net, up to emission of the invoice for each an of
the clients.
In the telecommunication company a system of billing never work
alone, always is linked to the diverse peripheral legacy systems. Due to
that and the big volume of information involved in the process, the
exchange or migration of the system of billing has many requirements
of integration and data modeling that deserve special attention. For that
the difficulties are minimized these requirements are going to be
support through a systems migration methodology. This study had as
main purpose raise the trials of a project of migration of a system of
billing emphasizing the activities that are going to be performed by the
team of integration of this project. The result of this analysis presented
a methodology that supports the responsible team by the definition of
the maps, standards of interface and accompaniment of the alterations
of the bequeathed systems with the new system of billing that is being
acquired by the company of telecommunication.
Key-words: Billing system, legacy
telecommunications system; integration.
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1. Introdução

Em 1998 o governo brasileiro realizou uma das maiores aberturas de mercado do setor
das telecomunicações, no mundo: a privatização do sistema Telebras. Para cá vieram os grandes
fornecedores de infra-estrutura, sistemas e indústrias de aparelhos fixos e celulares.
As empresas operadoras de telecomunicações fixas e móveis iniciaram uma corrida por
um mercado novo e inexplorado, que era o mercado brasileiro de telecomunicações. O território
nacional foi dividido em diferentes áreas de concessão para serviços de telefonia fixa e móvel.
Inicialmente, na telefonia móvel foram nove áreas, onde duas empresas atuariam na exploração
dos serviços, uma na banda “A” e outra na banda “B”. Na telefonia fixa foram quatro áreas, com
duas empresas atuando em cada uma das áreas. A estratégia do governo, na telefonia fixa, foi que
pelo menos duas empresas diferentes pudessem oferecer serviços, a empresa concessionária e a
sua concorrente, denominada empresa espelho, operando na mesma área geográfica de atuação.
As empresas que já faziam parte do sistema móvel da Telebrás são as atuais empresas
que compõem a banda A e que possuem a concessão de exploração dos serviços telefônicos,
também são chamadas de concessionárias. Antes da privatização, estas empresas eram as
maiores, já possuíam uma estrutura para oferecer os serviços e detinham 100% dos clientes de
telefonia móvel existentes no Brasil. No momento do leilão das concessões, estas empresas foram
muito concorridas e disputadas, principalmente, aquelas das regiões mais populosas do Brasil.
As empresas de telefonia móvel da banda B são denominadas empresas start-ups que
passaram a ter autorização para exploração dos serviços de telecomunicações, também chamadas
de autorizatárias. As áreas mais cobiçadas foram as três maiores regiões metropolitanas do país,
que estão localizadas no sudeste brasileiro. Quando surgiram, estas empresas não possuíam uma
base de clientes, como as empresas de banda A, tiveram de iniciar toda sua trajetória desde o
primeiro passo, o que obrigou algumas delas a serem rapidamente vendidas devido a algum erro
na estratégia inicial.
No cenário da telefonia fixa, as empresas concessionárias, como no caso da telefonia
móvel, atendiam a uma determinada área geográfica e também faziam parte do antigo sistema
Telebras. Para cada empresa concessionária existiria pelo menos uma empresa espelho atuando
na mesma área geográfica, possibilitando a criação de uma atmosfera de concorrência e
competição em que o mais beneficiado fosse o consumidor. Assim, o Brasil foi dividido em 4
áreas de concessão, devendo por isso existir, no mínimo 4 empresas concessionárias e 4 empresas
espelhos. Contudo, este cenário foi se modificando ao longo do tempo devido a algumas
falências, aquisições ou novas autorizações para prestação do serviço, permitindo a atuação de
uma nova empresa na mesma área de atuação.
As cidades com até 50.000 habitantes não faziam parte do escopo das grandes empresas.
Sendo assim, o governo brasileiro ofereceu novas licenças para as empresas interessadas em
explorar o serviço de telefonia fixa nestas regiões. Surgiu então o conceito de empresas
espelhinhos para atender estas cidades menores onde a concorrência não havia chegado. Há ainda
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as empresas de longa distância, também conhecidas como carriers1. Estas empresas atuam em
todo o território nacional, tendo como principal função o transporte de uma chamada telefônica
entre as áreas de atuação de cada empresa, ou seja, as carriers prestam serviços de transporte
para as demais empresas fixas ou móveis.
Quando uma pessoa efetua uma ligação de longa distância, como por exemplo, uma
ligação de São Paulo-SP para Manaus-AM, ela deve utilizar o CSP - código de seleção da
prestadora, que identificará qual a empresa carrier que transportará esta chamada até o seu
destino.
Um dos aspectos do contexto inicial das privatizações foi o grande número de empresas
disputando as áreas leiloadas, contudo após um período pré-determinado pelo governo, as
empresas já poderiam vender seus ativos, o que ocasionou uma série de fusões e aquisições no
setor de telecomunicações. No anexo I está apresentado um breve histórico das privatizações
brasileiras.
Quando duas ou mais empresas de telecomunicações passam por um processo de fusão
surge à necessidade de integração dos seus sistemas e dados. Um dos principais sistemas dentro
de uma empresa telecomunicação é o seu sistema de billing2, em que se encontram as principais
informações que a empresa necessita para geração de sua receita, que vem com o recebimento
dos valores das faturas emitidas para cada um de seus clientes. Neste processo, um dos sistemas
de billing deverá absorver o outro ou poderá ocorrer a aquisição de um novo sistema de billing,
mais robusto, que consiga absorver os outros que já estão em uso.
A necessidade de integração de dados e aplicações vem aumentando dentro das
organizações, aí incluídas as empresas de telecomunicações. Cada vez mais setores e
departamentos necessitam das informações que estão dispersas pela empresa e é preciso
disponibilizá-las de forma simples e clara, sem influenciar nos seus desempenhos diários.
1.1. Motivação
Um dos grandes desafios das empresas de telecomunicações é a emissão correta da fatura
mensal dos serviços utilizados por cada um de seus clientes. Para isso, é necessário que as
empresas de telecomunicações realizem grandes investimentos em um dos seus principais
sistemas, o sistema de billing.
No momento que uma empresa operadora decide pela mudança de seu sistema de billing,
fruto da decisão estratégica ou de algum processo de fusão entre as empresas, todos os processos
envolvidos precisam ser muito bem definidos e atribuídos aos elementos certos.

1

Empresa operadora de telecomunicações de longa distância, empresa que efetua o transporte de uma chamada até
uma outra área de concessão.
2
Sistema de faturamento, capaz de precificar todos os serviços e produtos da operadora de telecomunicações,
gerando faturas de cobrança
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Nos últimos dois anos, no cenário brasileiro, algumas empresas iniciaram processos de
integração de seus sistemas de faturamento, como por exemplo: Telefonica, Vivo e TIM. É
possível também que passem por processos de integração os sistemas de faturamento de empresas
como: Amazônia Celular/Telemig Celular e TIM. Devido à convergência tecnológica, outras
empresas também poderão passar por esse processo, como, por exemplo, NET, empresa de TV a
cabo, que já está oferecendo serviços de telefonia em parceria com a Embratel. Outras empresas
do setor ainda estão em processo de fusão, o que evidência a necessidade de um processo de
migração de sistemas de billing.
Durante o período de migração de um sistema de billing a possibilidade de geração de
uma fatura, enviada a um cliente, não estar correta é grande, devido a inconsistência em que
devem estar trabalhando os sistemas legados da empresa. Reduzir o tempo e esse impacto durante
a migração do sistema é um dos principais fatores de motivação para a realização deste trabalho.
Outro fator motivacional é que quando se trata de sistemas de billing, há uma grande
dificuldade em referências bibliográficas na língua portuguesa. As referências bibliográficas que
são encontradas possuem um alto valor no mercado, dificultando o acesso a esse tipo de
informação.
1.2. Objetivo
O presente trabalho tem como principais objetivos:
•
•
•

•

•
•

Compreender a complexidade de um processo de migração de um sistema de billing.
A construção de um referencial para futuros projetos de migração de sistemas de billing
de empresas operadoras de telecomunicações.
Desenvolvimento de uma arquitetura de ferramenta, utilizando design patterns, que
suporte os processos envolvidos para a integração de sistemas de billing e que seja capaz
de realizar o gerenciamento das integrações envolvidas. Este desenvolvimento
contemplará as etapas de engenharia de sistemas, análise de requisitos e projeto.
O desenvolvimento e apresentação de um método para a integração de sistemas,
direcionado a uma equipe responsável pelas integrações, interfaces com os sistemas
legados, focada no mercado de telecomunicações brasileiro que seja eficaz e passível de
utilização.
Classificar e agrupar logicamente as atividades de integração de projetos de migração de
sistemas de billing em etapas bem determinadas, com objetivos e necessidades de
recursos bem-definidos.
Apresentar os possíveis pontos críticos passíveis de ocorrer durante o processo de
migração de um sistema de billing e sugerir melhorias para os pontos identificados.

1.3. Justificativa
O desenvolvimento da arquitetura da ferramenta de gerência de integrações de sistemas
de billing que será apresentada servirá como referência para a construção de uma ferramenta de
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apoio às equipes responsáveis pelas integrações, oferecendo um caminho claro e gerenciável dos
processos envolvidos.
Espera-se ainda que com base no produto deste trabalho seja possível identificar as
principais etapas para a migração de um sistema de billing. Contribuindo para o desenvolvimento
ou aperfeiçoamento do processo estruturado de cada uma das operadoras de serviços de
telecomunicações que irão passar pela migração de seus sistemas de billing. Reduzindo assim
seus prazos e impactos de migração de seus sistemas de billing.
1.4. Organização do Trabalho
A estrutura deste trabalho esta composta por sete capítulos, além das referências e anexos
conforme referenciados abaixo.
O Capítulo 1 faz a introdução e a apresentação dos objetivos deste trabalho.
O Capítulo 2 expõe os princípios básicos de um sistema de billing, apresentando seus
principais módulos e funcionalidades.
O Capítulo 3 aborda o conhecimento específico da engenharia de software e seus
conceitos para projetos de integração de sistemas.
O Capítulo 4 apresenta o estudo de caso de uma migração do sistema de billing de uma
operadora de serviços de telecomunicações.
No Capítulo 5 encontra-se apresentação do método proposto para a equipe de integração
de sistemas de um projeto de migração de sistema de billing em operadoras de telecomunicações.
No Capítulo 6 são apresentadas as etapas de desenvolvimento da ferramenta de apoio para
o processo de gerência de integrações de sistemas de billing.
No Capítulo 7 estão descritas as conclusões do trabalho e sugestões de temas futuros
sobre o assunto abordado neste trabalho.
No Anexo A é apresentado o histórico das telecomunicações brasileiras.
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2. Billing e Customer care
2.1. Introdução
Os sistemas de billing e de customer care convertem os bits e bytes de informação digital,
dentro de uma rede, em dinheiro que será recebido pelo fornecedor do serviço de
telecomunicações, conhecido como operadora. Hunter e Trieband (2002) concluem que ao
realizar isto, estes sistemas fornecem ativação de conta, seleção de serviços, seleção de pacotes,
criação de fatura, entrada de pagamento, gerência de comunicação com o cliente, etc.
Os sistemas de billing e de customer care são as ligações entre usuários finais e as
operadoras de telecomunicações. Mustafá (2004) afirma que as operadoras administram suas
redes de comunicações e as disponibilizam para uso de seus clientes. Os clientes que necessitam
de serviços de telecomunicações selecionam as operadoras considerando seus serviços e custos,
revisando a confiabilidade da rede e comparando os serviços que combinam com suas
necessidades de comunicação. A maioria das operações de rede tem acesso a sistemas com a
mesma tecnologia e a maioria das operadoras oferece essencialmente os mesmos tipos de
serviços e instalações de rede. O atendimento e a atenção fornecida ao cliente tornam-se a
diferença na disputa pelo mesmo num mercado amplamente competitivo.
Para Harte e Ofrane (2003), há muitos tipos diferentes de serviços a serem fornecidos.
Estes incluem serviços de voz e comunicações de dados, sistema de mensagens curtas (SMS), fax
e serviços de informação. O processo de faturamento utiliza os Registros de Detalhamento de
Uso (UDR) vindos de vários elementos de rede, em que se determinam os índices de faturamento
que serão aplicados em todos os UDR, são feitos os cálculos de suas despesas, agregando os
registros periodicamente para produzir as faturas, o envio de faturas e os registros dos
pagamentos vindos do cliente.
Os custos do sistema de faturamento podem consumir uma porcentagem substancial do
que é arrecadado pela operadora. Além do custo inicial de aquisição de servidores, computadores
e software, os custos operacionais tendem a ser muito alto.
Há muitos padrões de sistemas de billing que foram desenvolvidos para redes de
telecomunicações. Isto porque os serviços oferecidos por operadoras com diferentes tipos de
redes, por exemplo, as companhias de TV a cabo, companhias de energia elétrica e as
companhias locais de telefone, começam a se sobrepor, utilizando estes padrões que são também
convergentes.
Segundo a Embratel Clearing (2005), as tendências futuras e desafios para sistemas de
faturamento incluem a proliferação de novos tipos de serviços, a portabilidade do número que
dificulta a identificação da conta do cliente e o aumento da base de clientes que favorece a
redução de custo dos sistemas.
A Figura 1 apresenta uma vista geral de um sistema de billing e de um sistema de
atendimento a clientes.
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Figura 1 - Visão geral de um sistema de billing3

Este diagrama mostra os passos-chave para um sistema de billing. Primeiro, a rede
registra acontecimentos que contêm informação de uso como, por exemplo, tempo de conexão de
uma chamada específica. A seguir, estes acontecimentos são combinados e reformatados num
único registro de detalhe de chamada (CDR). Dado que estes acontecimentos só contêm
informação de uso de rede, a identidade da operadora deve estar presente no registro de detalhe
de chamada e o valor dos encargos para a chamada é então calculado. Depois que os encargos
totais são adicionados, o registro de faturamento é atualizado e enviado a um repositório de conta
(lista de registros de chamada prontos para faturar). Periodicamente, uma conta é gerada para o
cliente e à medida que os pagamentos são recebidos, são registrados na conta do cliente.
2.2. Sistemas de mediação
O sistema de mediação provê uma interface para o sistema de billing que irá coletar,
formatar e entregar os CDRs até chegarem ao sistema de billing.
Conforme Albuquerque (2005), quando um cliente efetua uma chamada, a central
telefônica inicia o registro da mesma em seus sistemas internos; quando a chamada é finalizada,
seu registro também é finalizado sendo depositado em um buffer de saída. Estas informações
devem ser encaminhadas ao sistema de mediação que, por sua vez, enviará ao sistema de billing.
As centrais telefônicas gravam suas informações em arquivos que possuem formatos
3

Fonte: Adaptado de Harte e Ofrane (2003)
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proprietários de seus fabricantes, podendo utilizar, na sua escrita, códigos binários (BCD),
ASCII, BCDIC, etc. Cada registro pode ser de tamanho variável e em vários casos podem ser
gravados algumas vezes para uma chamada simples, ou seja, mais de um registro é gerado para
uma mesma chamada. Existem dezenas de fabricantes de centrais e cada um com diferentes
modelos e padrões, o que resulta em diversos formatos de registros de chamadas.
Segundo o conceito da CMG Wireless Data Solution (2001), a conexão utilizada entre as
centrais telefônicas e o sistema de mediação, pode ser de duas formas:
Forma ativa – o sistema de mediação envia uma solicitação ao elemento de rede para o
envio dos arquivos de registros já disponíveis no buffer de saída.
Forma passiva – o sistema de mediação aguarda que os arquivos sejam depositados pelo
elemento de rede em um local previamente determinado, não sendo necessário que nenhuma
solicitação seja encaminhada pelo sistema de mediação (polling).
Há outros elementos de rede que podem ser envolvidos na conexão de uma chamada
telefônica ou provendo serviços de valor agregado (Value Added Service – VAS). Estes
elementos de rede podem produzir registros de chamadas que geralmente estão em diferentes
formatos, podem ser citados como exemplos as plataformas de mensagens de texto, plataformas
de mensagens ou serviços de multimídia, plataformas de possibilitam o acesso a Internet etc.
Contudo, caberá ao sistema de mediação a conversão para o formato padrão que é reconhecido
pelos sistemas posteriores, como o sistema de billing.
A Figura 2 mostra o sistema de mediação recebendo registros de chamadas de diferentes
elementos de rede e reformatando-os para um formato padrão de registro, que são, então,
enviados ao sistema de billing. Este diagrama mostra que a mediação é capaz de receber e
decodificar os dados de “n” diferentes fabricantes de centrais.
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Figura 2 - Sistemas de mediação4

2.2.1. Registros detalhados de chamadas (CDR)
De acordo com Harte e Ofrane (2003), as informações para faturamento de uma chamada
estão contidas no CDR. Essas informações: endereço de origem e destino da chamada (quem);
dia, hora e duração da chamada (quando); o tipo de chamada e seus detalhes (o quê); o local da
conexão da chamada (onde) e a causa de gravação deste evento (por que). Como nem todos os
eventos são chamadas de voz ou dados, o registro gerado pelos elementos de redes é geralmente
referenciado como “Registro Detalhado de Uso” (UDR) e freqüentemente não contém
informações de voz para faturamento, mas contem informações sobre o uso da rede por outros
tipos de eventos como, por exemplo: download de filmes ou transmissão de conteúdo IP.
A Figura 3 mostra uma estrutura básica de um registro detalhado de chamadas. Este
diagrama mostra que um UDR/CDR contém um único número identificador, um número
chamador (Assinante A) e um número chamado (Assinante B), o início e o fim da chamada, etc.

4

Fonte própria.
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Figura 3 - Estrutura básica de um UDR/CDR5

2.3. Características de um sistema de faturamento
A operação e controle de um sistema de faturamento são usualmente realizados pelo
departamento de finanças. De acordo com Hunter e Trieband (2002), os sistemas de billing são
freqüentemente vistos como contas a receber, pois o mesmo ajuda na cobrança e arrecadação dos
clientes. Os sistemas de billing são também parte de contas a pagar (acordos de uso de rede entre
operadoras), pois os clientes freqüentemente usam serviços de outras companhias quando estão
em roaming, quando efetuam chamadas de longa distância e na entrega de chamadas a outras
redes. As operadoras normalmente são responsáveis financeiramente pelos serviços oferecidos
aos seus clientes, até mesmo por outras redes, independentemente do cliente pagar ou não pelo
serviço.
2.3.1. Tipos de serviços
Segundo Embratel (2005), em uma rede há vários tipos de serviços que podem ser
utilizados pelos clientes. Alguns deles são:
•
•
•
•
•

Telefonia básica (acesso a rede);
Serviços de voz (rede de telefonia fixa e móvel);
Serviços de dados (rede de telefonia fixa e móvel);
Serviços IP (ex: e-mail);
Entrega de conteúdo (ex: SMS).

Quando o serviço de comunicação envolve sistemas de acesso através de diferentes redes
ou são utilizados serviços providos além de sua área de origem local ocorre a cobrança de uma
taxa adicional.

5

Fonte: Adaptado de Harte e Ofrane (2003)
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Alguns exemplos de serviços de acesso são: o sistema de telefonia (POTS – Plain Old
Telefone Services), Rede de Serviços Digitais Integrados (RDSI), Banda Larga (DSL – Digital
Subscriber Line), e outros serviços de conectividade de dados como CDMA 1XRTT e o GPRS6.
Serviços de processamento de informações incluem os sistemas pré-pagos ou pós-pagos de cartão
telefônico (Telecard), caixa postal, fax e outros serviços que envolvem o processamento da
informação através de 2 ou mais pontos. O serviço de entrega de conteúdo envolve a entrega e a
transferência de informações até o cliente, como por exemplo: previsão do tempo, ações da bolsa,
seu time de futebol preferido, horóscopo, loteria, condições de trânsito etc.
2.3.2. Processo básico para o faturamento
Mastel (2003) declara que um processo típico de faturamento envolve desde a coleta de
registros, de onde são extraídas as informações de uso da rede proveniente de um equipamento de
rede (como as centrais telefônicas), até a formatação da informação dos registros que são
entendidos pelo sistema de billing. Estes registros são transferidos para o módulo de tarifação que
adiciona os valores de cada cenário de uso ou chamada (valoração). Posteriormente, são
adicionados os valores correspondentes de impostos e taxas, e distribuídos na conta de cada
usuário que resultará na emissão da sua fatura.
A figura 4 mostra um processo padrão de billing e customer care. Neste diagrama, o
cliente interage com o customer care ou trabalha com outro sistema responsável pela ativação
para o estabelecimento de uma nova conta, sistema de aprovisionamento. O sistema de customer
care verifica se o cliente possui algum tipo de débito junto a operadora e junto aos serviços de
proteção ao crédito no qual a operadora está afiliada, como por exemplo: Serasa, Sistema de
Proteção ao Credito - SPC, Equifax etc. e disponibiliza uma linha para o cliente poder utilizar o
seu número telefônico, por meio do qual ele poderá realizar e receber chamadas.

6

Serviço móvel de transmissão de dados disponível para usuários do padrão GSM.
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Figura 4 - Processo padrão de billing e customer care7

Quando o cliente realiza uma chamada é criado um ou mais UDR. De acordo com Harte e
Ofrane (2003), estes UDR possuem a identificação do cliente e todas as outras informações
relevantes para o sistema de billing. O sistema de billing recebe os registros de outras operadoras
quando do uso de suas redes, como operadoras de longa distância ou parceiros de roaming. Este é
denominado de co-billing. Há também os registros que servem para cálculo de interconexão entre
as redes de diferentes operadoras.
Os UDR são reformatados para o leiaute que o sistema de billing pode entender, onde
serão valorados e adicionada a informação do plano de tarifas que foi escolhido pelo próprio
usuário. Depois de ocorrida a valoração dos registros, os mesmos são armazenados em um
repositório denominado de “a faturar”, onde ficam aguardando a execução do ciclo de
faturamento, que ocorre mensalmente, para criação da conta final do cliente.
Os pagamentos são depositados no sistema financeiro. As contas dos clientes são
arquivadas em arquivos como histórico de faturamento. Estes arquivos são utilizados por várias
outras áreas da empresa provedora de serviços de telecomunicação, como: atendimento a clientes,
para contestação, ajuste de créditos, ordens de serviços etc.; marketing, para análise de produtos;
financeiro, para controle e projeção da receita, rentabilidade etc.; auditoria e garantia da receita.

7

Fonte própria.
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2.3.3. Múltiplas moedas
Para Hunter e Trieband (2003) os sistemas que trabalham com múltiplas moedas são
utilizados em diferentes países e podem aumentar, e muito, a complexidade do sistema de billing
e customer care, que precisam ser capazes de efetuar gravações e processamento em unidades
monetárias múltiplas. Algumas das dificuldades podem ser: regras de arredondamento, dia de
conversão, pagamentos errados efetuados em moedas diferentes e mudanças rápidas nas cotações
de cada moeda.
2.3.4. Processo de faturamento
Mustafá (2004) mostrou que os sistemas de billing possuem elementos de software e
hardware opcionais que recebem os UDR de vários elementos de rede, validando-os, tarifando-os
e adicionando-os nas contas a serem enviadas aos clientes. Estes registros podem ser recebidos de
diferentes fontes denominadas elementos de rede, tais como: centrais telefônicas, roteadores de
dados, gateway, empresas de clearinghouse, provedores de serviços de aplicação (ASP),
plataformas de valor agregado etc. Estes registros precisam ser convertidos no formato padrão
adotado pela operadora de serviços de telecomunicações que possa ser reconhecido pelos seus
sistemas internos, incluindo o seu sistema de billing.
Os sistemas de billing e customer care podem ser desenvolvidos e gerenciados por um
grupo interno à operadora ou contratado em outras companhias, é o chamado outsourcing.
Companhias que provêm todo o serviço de gerenciamento dos sistemas de biling e/ou customer
care são chamadas turnkey e outras são chamadas de bureaus de serviço, onde apenas alguns
serviços específicos são executados.
2.3.5. Origem dos registros
De acordo com CMG Wireless Data Solution (2001), o sistema de billing recebe os
registros do uso de rede para cada evento ocorrido em qualquer parte da rede. Os registros são
armazenados nos elementos de rede em buffers (armazenamento) para serem posteriormente
transferidos em intervalos de tempo predeterminados. Isto acontece quando um determinado
valor é alcançado (trigger). Por exemplo: ocorrerá a transferência toda a vez que um arquivo de
registros de 500 KBytes é gerado; ou quando o próprio sistema de mediação/billing solicita o
envio da informação.
2.4. Principais funções do sistema de billing
Para Harte e Ofrane (2003), tipicamente, há duas funções principais em um sistema de
billing: a tarifação (rating engine), às vezes, conhecida como “front-end”8; e o faturamento
propriamente dito (invoicing engine), às vezes conhecido como “back-end”9, “ciclo de
faturamento” ou “processo mensal de fechamento”.

8
9

Algo que é executado de forma visível
Processo que é executado de forma batch; só existe visibilidade de seu resultado após sua execução.
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Estas duas funções definem os módulos principais do sistema de billing: o módulo de
tarifação e o módulo de faturamento.
2.4.1. O Módulo de tarifação.
Para Harte e Ofrane (2003), o módulo de tarifação aceita os CDR vindos da mediação, já
formatados e com uma validação prévia de conteúdo. Verifica a validade dos registros de
faturamento, compara os arquivos de faturamento com a base de dados e adiciona detalhes de
faturamento para outros sistemas. O módulo de tarifação encaminha os registros de chamadas
para cada conta-cliente.
O módulo de faturamento agrega os registros para um período específico (ciclo de
faturamento), calcula as tarifas devidas (tarifas mensais) e o total de gastos (quantidade de
minutos de uso e serviços adicionais), e produz a fatura final.
Os sistemas de billing possuem diversas bases de informação, que guardam informações
de clientes, registros de uso, informações de tarifas e registros de faturamento que serão incluídos
na fatura. Cada cliente possui uma única identificação na base de dados de clientes. Estas
informações incluem o número de identificação da conta do cliente, número do telefone, lista das
funcionalidades contratadas, identificação do plano de tarifas contratado, datas de ativação dos
serviços etc. Uma base de dados de tarifação armazena os códigos identificadores dos planos de
tarifas e as taxas associadas para cada um destes planos.
Nas bases de dados, geralmente, o conteúdo do CDR pode ser dividido em várias partes.
Por exemplo, para o cenário simples de uma chamada de um telefone fixo para um telefone
móvel, ele pode ser dividido em uso público, uso de rede e longa distância.
Os registros de uso são comumente processados pelo módulo de tarifação. Este módulo
usa as informações encontradas nos planos tarifários para comparar com as tabelas de tarifas
adotadas pela operadora. As tarifas de uso podem sofrer alterações em seus valores baseados no
horário do dia - TOD, dias da semana – DOW, feriados, se os assinantes são da mesma
operadora, e outros fatores. Depois de definida, esta informação de tarifa fica armazenada no
modulo de tarifação, pois poderá ser utilizada quando houver necessidade de uma re-tarifação das
chamadas já recebidas. Exemplos para esta situação podem ser: descontos em chamadas (minutos
livres), chamadas grátis e chamadas valoradas usando uma tabela antiga depois que um cliente
selecionou um novo plano de serviço etc.
2.4.2. O Módulo de faturamento: fechamento do período.
Para Harte e Ofrane (2003), o módulo de faturamento utiliza dados vindos do módulo de
tarifação. O sistema de billing então adiciona as tarifas já pré-estabelecidas (como as taxas de
serviços mensais), aplica os pagamentos que foram recebidos, gera as faturas e atualiza a base de
dados.
A Figura 5 mostra as atividades básicas executadas pelo processo mensal para geração da
fatura. Este diagrama mostra que o primeiro passo deste processo é a seleção de clientes cujo
ciclo será executado durante o ciclo de billing - “bill run”. Para cada cliente a ser faturado, todo
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registro de uso ocorrido antes da data de corte é selecionado. O próximo passo para que o
registro de uso seja adicionado na conta do cliente é o cálculo dos descontos que foram
contratados. Os encargos fixos são então calculados de acordo com as informações recuperadas
dos produtos da base de dados, por exemplo: assinatura e tarifas. Os impostos e taxas são
calculados (impostos federais, estaduais, municipais etc.) e as tabelas financeiras são atualizadas
com débitos e créditos. Finalmente, mensagens de marketing e avisos são inseridas nas faturas
dos clientes, que são enviadas para o cliente através da distribuição impressa, gravação em CDROM, Internet etc. A fatura é então arquivada na base de dados do faturamento, construindo desta
forma um histórico em que vários relatórios podem ser gerados, como relatórios financeiros,
relatórios de reconciliação e análise etc.

Custos

A faturar

Seleçãode
clientese período
de corte

Verificaçãode
plano de contrato

Financeiro

Aplicaçãode
encargos e tarifas

Dados
cliente

Relatórios

Aplicaçãode
impostos

Planose
produtos

Pagamentos

Históricode
faturamento

Aplicaçãode
mensagens de
marketing

Geração da fatura

Ajustes

Figura 5 - Processo para geração de faturas10

2.4.3. Faturas
De acordo com Hunter e Trieband (2002), no momento de atendimento e habilitação da
linha, o cliente informa qual o seu endereço de cobrança. É para este endereço que a fatura do
cliente será enviada após o fechamento do ciclo de faturamento.
A fatura contém os detalhes de quanto e até quando o cliente deverá pagar para a
operadora. Ela fornece o valor devido e as demais informações necessárias para o pagamento.
Usualmente, a fatura provê ao cliente informações detalhadas a respeito das contas, das despesas,
dos prazos, dos locais de pagamento etc. Quando o cliente da operadora X realiza uma chamada
utilizando códigos das operadoras Y e Z, em seu endereço de cobrança deverão chegar faturas
das operadoras X, Y e Z, ou seja, chegarão três diferentes faturas. Isto só não acontece, quando a
operadora X possui acordo com Y e Z para inserir suas chamadas na conta do cliente. Este acordo
é chamado acordo de co-billing.

10

Fonte: Harte e Ofrane (2003).

28

2.4.4. Relatórios de gerenciamento
Para Mastel (2003), os relatórios de gerenciamento fornecem informações para os
departamentos financeiros, vendas e operações sobre o desempenho do sistema. Os relatórios
podem identificar problemas como, perda de clientes, novos serviços e congestionamento na
rede. A perda de clientes, geralmente para outras operadoras, também conhecidas por churn11, é o
processo de clientes solicitando a descontinuação dos serviços prestados por aquela operadora e
selecionando uma nova operadora em sua área local devido à influência da competição, serviços
inadequados ao cliente ou a falta de planos de serviços competitivos.
Os relatórios de gerenciamento também podem ser usados para descobrir novos serviços.
A partir da análise e verificação dos relatórios de chamadas, dos relatórios de churn, dos
relatórios de reclamação de clientes etc., os gerentes podem determinar qual novo serviço pode
ser candidato para minimizar estes contextos. Ações sobre a utilização da rede de serviços
também são indicadas, principalmente, onde há congestionamento na sua utilização. As decisões
gerenciais são suportadas pelos diversos relatórios gerados que devem vir acompanhados de
medidas corretivas para superar os problemas.
Atualmente no mercado brasileiro, os departamentos de tecnologia da informação (TI)
têm disponibilizado estas informações através de um datawarehouse (DW) que suportados por
uma ferramenta de BI12 conseguem extrair os relatórios desejados, Teletime (2005).
2.4.5. Faturamento
De acordo com Hunter e Trieband (2002), o faturamento é o processo de agrupamento dos
itens a serem faturados, a partir de UDR valorados, que ocorreram no período, adicionando os
débitos e créditos que não foram relatados para as chamadas específicas, e formatando toda a
informação para então ser apresentada ao cliente. A fatura pode ser entregue ao cliente via
correios ou por outro meio já previamente combinado como CD ou e-mail.
2.4.6. Processo de pagamento
De acordo com Hunter e Trieband (2002), o processo de pagamento envolve a coleta de
todos os itens a serem liquidados na fatura do cliente. A forma mais comum de pagamento é via
uma instituição bancária, em que os bancos recebem de seus clientes e repassam à operadora.
Contudo, existem outros meios de pagamento que podem ser, pagamentos realizados com
cheques, créditos, cartões de crédito etc.
O registro do pagamento da conta do cliente é chamado de arrecadação. A arrecadação
(posting), geralmente, utiliza um bilhete de pagamento que possui o número da conta do cliente e
associa o pagamento à sua respectiva conta. Os bancos conveniados à operadora encaminham os
registros de pagamentos realizados pelos clientes para que possam liquidar as contas em aberto
na operadora. Eventualmente, um cliente pode efetuar o pagamento de uma conta que não

11
12

Perda de clientes para outras operadoras.
Ferramenta de business inteligence para manipulação de dados.
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corresponde à sua ou efetuar o pagamento de uma nova fatura em vez da fatura anterior. Estes e
outros possíveis erros devem ser previstos no processo de arrecadação.
2.4.7. Envio ao sistema financeiro
De acordo com Hunter e Trieband (2002), o sistema de billing registra o detalhamento
financeiro (recebíveis) da operadora. Periodicamente, sumariza as informações e as transfere para
o sistema de financeiro/contabilidade da empresa. Estas informações são classificadas em
diferentes grupos de recebíveis ou despesas para serem encaminhadas aos diferentes módulos do
sistema financeiro.
2.5. Clearinghouse
Uma empresa de clearinghouse faz o processamento centralizado das informações de uma
operadora com seus parceiros em um único ponto. A integração desse processamento permite a
empresa de clearinghouse atuar como uma câmara de compensação para as operadoras de
telefonia fixa e móvel.
De acordo com a ClearTech (2005), uma empresa de clearinghouse é uma companhia ou
associação que transfere registros de faturamento e/ou ajustes financeiros entre empresas que
interligam seus clientes à outras redes permitindo assim a comunicação entre essas redes. A
empresa de clearinghouse recebe, valida e contabiliza a conta telefônica para muitos provedores
de serviços. Estas empresas são particularmente importantes para o faturamento de chamadas
internacionais porque elas convertem diferentes formatos de registros que podem ser usados por
alguns provedores de serviços e também os convertem para a moeda local com suas tarifas
especificas.
2.5.1. Serviços:
A empresa de Clearinghouse provê uma variedade de serviços incluindo a transmissão e
recepção de arquivos, o processamento de registros proprietários, por exemplo, registros de
centrais, transformando-os em formatos inteligíveis pelos sistemas de billing das empresas
operadoras; realiza o encontro de contas, valoração das chamadas, tarifação, suporte ao roaming
nacional e internacional, remuneração de uso de redes conforme os acordos realizados excluem
os registros não faturáveis, filtros, críticas de registros e cenários, batimento de registros e cobilling.
Conforme Embratel (2005), as empresas de Clearinghouses transferem mensagens usando
formatos padronizados como: os exchange message record – EMR, cellular inter-carrier billing
exchange roamer – CIBER, o formato transferred account process – TAP. No Brasil, são
também utilizados os formatos CCC13 e os formatos de detalhamento de tráfego - DETRAF
padrão e CO-BILLING padrão que foram definidos pelos comitês nacionais formados por
representantes das operadoras de serviços de telecomunicações. No exterior, o formato EMR é
freqüentemente usado pelos bilhetes em redes de telefônica fixa e os formatos CIBER e TAP são
13

Arquivos trocados entre as operadoras com clientes em roaming.
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usados pelas redes de telefonia móvel.
magnético ou por transferência eletrônica.

Os registros podem ser encaminhados por meio

Podem ser oferecidos os seguintes serviços:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão de co-billing;
Tarifação das chamadas de longa distância;
Repartição de receitas para telefonia fixa;
Tarifação das chamadas de telefonia móvel;
DETRAF para telefonia fixa e móvel;
Celebração de acordos de roaming internacional manual ou automático;
Sistema de análise e detecção de fraude - SAF para a telefonia móvel;
Celebração de contratos de clearinghouse com as operadoras de telefonia móvel e fixa.

De acordo com a Cleartech (2005), o sistema de billing entre as operadoras de serviços
precisa ser capaz de tratar os diversos erros de faturamento. Existem muitos eventos por chamada
e a possibilidade de existirem registros duplicados ou a ausência de detalhes nos registros de
faturamento. Os encargos ou registros recebidos podem ser de clientes que não existem no
sistema local ou os acordos de roaming entre as companhias podem não estar validados.
2.5.2. Transmissão e recepção de arquivos
Processo em que são executadas a transmissão e recepção de arquivos para as operadoras,
por meio de circuitos comutados de dados ou circuitos dedicados de dados, além de fazer uso do
software especializado de comunicação como, por exemplo, o Connect Direct e o RVS®14. A
transmissão e recepção de arquivos têm importância vital, pois suporta todo fluxo de informações
necessárias à prestação dos demais serviços.
2.5.3. Crítica de registros de chamadas
Cada cliente define um conjunto de críticas que verificará todos os arquivos enviados para
a empresa de clearinghouse. Um relatório contendo as críticas encontradas em cada arquivo é
apresentado como resultado desta etapa.
2.5.4. Tarifação
Processo de valoração e impostação das chamadas (nacionais e internacionais) para a
maioria dos serviços prestados pela empresa de clearinghouse. Serve de subsídio ao encontro de
contas, ao acerto de contas, ao repasse financeiro e à remuneração pelo uso de redes e deve ser
oferecido em conjunto com o serviço de crítica de registros de chamadas.

14

Ferramenta automática para transferência de arquivos corporativos.
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2.5.5. Detraf
Processo de valoração e demonstração das remunerações por uso de redes, através da
elaboração e emissão de documentos demonstrativos do encontro de contas entre as operadoras
envolvidas, no provimento e monitoramento de chamadas inter-redes. É gerado um documento de
declaração de tráfego (DETRAF) que é um relatório com a posição financeira líquida entre as
operadoras, contendo todas as informações sobre a remuneração por uso de redes, repasse de
valores de chamadas internacionais, serviços de roaming e serviços de valor adicionado.
2.5.6. Roaming internacional
Conversão dos registros e moedas das informações acordadas entre os clientes para a
valoração das chamadas de modo a possibilitar o encontro de contas entre as empresas e a
cobrança dos assinantes, por meio dos registros recebidos.
2.5.7. Conversão de padrões
Provê a conversão de formatos de registros de chamadas trocados entre as empresas,
tendo em vista os diversos padrões em uso no mercado brasileiro, norte-americano, europeu e
Mercosul. Por exemplo:
•
•

Conversão do formato CCC para o formato CIBER15 - converte do formato brasileiro para
o formato norte - americano e vice-versa.
Conversão do formato CIBER para o formato ROI – Converte do formato americano para
o formato brasileiro de chamadas do roaming internacional.
2.6. Módulo de Customer care

O módulo de customer care de uma empresa prestadora de serviços de telecomunicações
é o meio por meio do qual se realiza o processo de comunicação com o cliente para tratamento de
assuntos relativos à sua conta, serviços de ativação, reclamações, dúvidas, denúncias, elogios,
suporte técnico, venda de produtos adicionais, serviços para o cliente (pós-venda) e serviços de
cobrança e arrecadação.
2.6.1. Funcionalidades geralmente disponíveis
Segundo CPQD (2005), as funcionalidades existentes em módulos de Customer care são
as seguintes:
•
•
•

15

Meio de integração de todos os canais que a empresa utiliza para contato com o cliente.
Monitoramento dos tempos das sessões de atendimento e visualização dos históricos de
atendimentos.
Estratégias de conhecimento e segmentação de mercado de clientes e clientes potenciais,
viabilizando um tratamento diferenciado para cada segmento.

Arquivos de roaming internacional, formato CIBER.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Estruturação e atribuição de preços dos produtos/serviços comercializados pela operadora,
através de um catálogo de produtos/serviços disponível para a central de atendimento e
para os processos de billing.
Comercialização de planos, produtos e serviços.
Gerenciamento de contratos de prestação de serviços entre a empresa e o cliente.
Gerenciamento de contas de clientes
Disponibilização e atualização de informações dos clientes: condições contratuais, dados
técnicos, histórico de reclamações, serviços, cobranças.
Registro estruturado de todo tipo de necessidade de um cliente: informações, reclamações,
denúncias, dúvidas, serviços, contratação de produtos, reparo, atualizações cadastrais e
acertos financeiros.
Apresentação de resumo de todas as solicitações de serviço e os preços aplicados às
solicitações de serviço.
Encaminhamento, acompanhamento e gerenciamento de solicitações e reclamações para
postos de trabalho e de apoio.
2.6.2. Ativação de conta

A ativação de uma conta envolve a aquisição e o cadastramento de informações que são
necessárias para o sistema prover serviços para o cliente. A ativação da conta pode envolver
várias etapas para a entrada destas informações no sistema como a inscrição pelo serviço
desejado, verificação de créditos anteriores com a empresa e com os órgãos de proteção ao
crédito, validação das informações de um novo cliente para prevenção de fraudes e a escolha do
plano de tarifas para os serviços desejados de acordo com a disponibilidade de sua área de
atuação.
Após o término destes passos, o sistema de billing envia estas informações para o seu
módulo de aprovisionamento, ver item 2.8 , onde estão todas as informações de rede necessárias
para ativação nas plataformas de rede dos serviços contratados.
2.7. Gerenciamento da conta
De acordo com Harte e Ofrane (2003), o gerenciamento da conta envolve a comunicação
com o cliente sobre as vendas ocorridas e as atividades de cobrança. Tipicamente, todas as
comunicações com o cliente são armazenadas em vários formatos como os registros de chamadas
e as gravações de ligações junto ao serviço de atendimento ao cliente - SAC.
Algumas das chamadas para o SAC geram registros para verificação de problemas
técnicos. Estes problemas geram um registro de chamado, também conhecido pela expressão
Trouble Tickets, que são encaminhados para o suporte técnico. Estes chamados permanecem em
aberto, enquanto os gerentes podem verificar o progresso, até que o mesmo seja resolvido.
Um outro tipo de chamadas ao SAC são as consultas e as reclamações sobre faturas que
geram uma atividade de investigação. Uma atividade de investigação verifica até os registros de
chamadas que foram para o faturamento para poder resolver as contestações com os clientes. Em
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alguns casos, os gerentes de contas podem ser chamados para auxiliar na cobrança e
entendimento das faturas.
2.8. Sistema de aprovisionamento
Segundo Mustafá (2004), é o sistema responsável pelo envio de informações de controle
para adição ou retirada de serviços nas plataformas de rede e serviços. Do inglês provisioning, o
termo correto traduzido para a língua portuguesa é aprovisionamento e não provisionamento, o
que causa grande confusão nos próprios profissionais da área.
A ativação e desativação dos serviços nas plataformas de serviços são as principais
funções do sistema de aprovisionamento.
De acordo com Harte e Ofrane (2003), para se efetuar um aprovisionamento em uma
plataforma de serviço é necessário que seja efetuado primeiramente o cadastramento do serviço
no sistema de billing e que a comunicação deste módulo com as plataformas de rede e serviços
esteja bem feita. Cada uma das plataformas possui seus comandos respectivos, que variam em
função dos fornecedores e das versões do equipamento.
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3. Metodologias de implantação.
3.1. Introdução
Durante a etapa de implantação de um software surgem várias pontos que merecem
atenção, que estão diretamente ligados à complexidade e a quantidade de processos de negócios
suportados pelo software. Esses pontos de atenção, caso negligenciados, podem se tornar pontos
críticos prejudicando assim a conclusão do projeto de migração.
Com a evolução da engenharia de software novas metodologias são desenvolvidas,
levando-se em consideração as experiências adquiridas em estudos e projetos anteriores. Com
isso, os pontos de atenção existentes em um projeto de implantação poderão ser mapeados para
um efetivo controle e atuação dos responsáveis por essa etapa.
Neste capítulo serão apresentadas algumas das metodologias existentes na engenharia de
software e seus conceitos para projetos de desenvolvimento e implantação de software.
3.2. Sistemas legados
Os custos de software de uma organização são, em geral, altos. O que as empresas
esperam é que seus investimentos possam ser utilizados por vários anos sendo que algumas delas
possuem sistemas que já está há mais de 25 anos em atividade. Isto demonstra o quanto as
empresas dependem dos serviços oferecidos por esses sistemas antigos no seu dia-a-dia. A esses
sistemas antigos foi dado o nome de sistemas legados conforme o autor Sommerville (2003).
Os sistemas legados não são os mesmos sistemas do início de sua operação. Ao longo dos
anos as empresas sofreram influências externas que resultaram em alterações nas funcionalidades
dos seus sistemas legados. As equipes que participaram dessas mudanças, geralmente, não são as
mesmas, o que torna inviável que qualquer pessoal tenha um conhecimento completo do sistema.
Um dos dilemas para os gerentes é a substituição dos sistemas legados por sistemas mais
modernos e eficazes como afirma Sommerville (2003). Substituir uma aplicação envolve riscos e
é uma decisão importante para o negócio da empresa. Algumas das razões para considerar a
substituição dos sistemas legados como uma estratégia de negócios pode ser:
•

Documentação quase inexistente – raramente existe alguma documentação do sistema
legado. Caso ainda exista, é possível que as informações sobre as mudanças realizadas
não estejam contempladas neste documento.

•

Processos interligados – os processos da corporação e os sistemas legados trabalham de
forma entrelaçada. Se o sistema for substituído, esses processos precisam ser modificados.

•

A aquisição de um novo sistema em substituição dos sistemas legados, por si só, é
arriscado, uma vez que podem ocorrer problemas na aquisição, no desenvolvimento etc.
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•

Em geral, as empresas não substituem todos os sistemas legados ao mesmo tempo.
Devido a isso, as etapas de especificação e análise dos requisitos de integração devem ser
criteriosamente realizadas. Integrar um sistema novo ao conjunto de sistemas legados não
é uma tarefa das mais simples.

As empresas que possuem um grande número de sistemas legados enfrentam dilemas:
continua-se a utilizar os sistemas legados ou se iniciam as alterações nos mesmos. Ambas as
decisões causarão um impacto enorme nos seus custos, por um lado os sistemas legados já estão
próximos do seu custo proibitivo e por outro lado os novos sistemas não poderão oferecer às
empresas o mesmo apoio eficaz.
Técnicas de engenharia de software estão sendo utilizadas de forma que ampliem o tempo
de duração dos sistemas legados e que reduzam os custos de manter esses sistemas em uso.
3.3. Situação inicial das Empresas de Telecomunicações quanto aos sistemas
legados.
Para Sommerville (2003), há um momento no ciclo de uso dos sistemas de informação em
que é necessário modernizar os sistemas legados, preservando sua usabilidade e otimizando sua
manutenção. Todas as empresas de tecnologia que estão sujeitas a ciclos freqüentes de mudanças
de negócios necessitam integrar suas aplicações com sua base de legados que geralmente é
composta por diferentes plataformas. Esta necessidade tem criado um mercado conhecido como
mercado de integração de aplicações.
As empresas oriundas do antigo sistema estatal brasileiro de telecomunicações, sistema
Telebras, não estão excluídas desse contexto. Boa parte delas, herdando sistemas obsoletos não
estavam preparadas para a nova realidade. Muitas consultorias que atuam no mercado de
integração de tecnologia aproveitaram essa nova onda e realizaram bons negócios no mercado,
Teletime (2005).
Desde 2002, as empresas que vieram do sistema Telebras vivem um período de fusão,
onde os grupos economicamente e politicamente mais fortes adquirem novas empresas para
aumentar sua base de clientes e sua parcela no mercado. Surge então a necessidade de migração,
integração e implantação de novos sistemas com os sistemas legados das operadoras brasileiras,
Teletime (2005).
3.4. Aplicações EAI.
Conforme publicado na revista Unicamp (2005), o autor Leonardo Chaves em seu artigo
“EAI: Novo acrônimo da TI para novas demandas”, o termo EAI ou Enterprise Application
Integration contempla a integração de aplicações corporativas e um conjunto de ferramentas e
tecnologias. Com o aumento da dependência das empresas, devido às mudanças tecnológicas,
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surgiu a necessidade de um método de integração de aplicações em um único arsenal de
processos de negócios.
A integração de aplicações permite o compartilhamento de informações por uma
quantidade maior de pessoas em diferentes pontos da organização e entre parceiros. Isto gera
vantagem competitiva. A maior parte das organizações utiliza vários tipos e gerações de sistemas
desenvolvidos ao longo dos anos. Mainframes, servidores Unix, servidores Windows, servidores
Web e outros constituem a base tecnológica para a maioria das corporações. Estes sistemas
possuem valor nas empresas, mas o seu valor agregado pode significar pouco se não puderem
estar ligados em rede com os demais sistemas da empresa.
A demanda inicial das empresas é compartilhar os dados e processos sem precisar fazer
grandes mudanças nas aplicações ou nas estruturas de dados, apenas procura-se com um EAI um
método de acoplar os sistemas. Essa integração pode ser tanto funcional quanto viável
economicamente, adequando seus sistemas sem a necessidade de uma grande quantia de recursos
financeiros como investimentos.
Um sistema de billing interage com diversos sistemas da empresa operadora, sendo ele
próprio, o centro das diversas transações entre sistemas corporativos, considerando-se um
exemplo de um sistema de EAI. A Figura 6 representa um sistema de billing interagindo com
alguns dos sistemas periféricos existentes em uma empresa operadora de telecomunicações.

Figura 6 - Sistema de billing – Integração com sistemas periféricos16

3.5. Metodologias de desenvolvimento e implantação.
Para Lozinsky (1996), as empresas que estão no processo de migração de seu sistema de
billing, quando da definição do seu fornecedor, adotam o uso de uma metodologia de um sistema
integrado, pois proporciona ao corpo gerencial a sustentação necessária para que sejam
executadas as etapas básicas de um processo estruturado.

16

Fonte própria.
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Assim como um sistema de billing se caracteriza como um EAI outros sistemas também
possuem as mesmas características, como um sistema de ERP - Entreprise Resouce Planning.
De acordo com Cornachione (2001), as etapas de implantação estão compostas pelos
seguintes itens: diagnóstico, desenvolvimento de modelo conceitual, desenvolvimento de modelo
lógico, desenvolvimento de modelo físico, prototipação, desenvolvimento de aplicativos,
desenvolvimento de interfaces integradas, testes e validação final, documentação, treinamento e
capacitação, instalação em ambiente de produção e manutenção. A descrição de cada etapa é feita
a seguir.
1. Diagnóstico: fase de reconhecimento e identificação dos diversos problemas em que
todas as equipes de trabalho (pré-determinadas e treinadas nas funcionalidades do
sistema) terão o primeiro contato com os detalhes operacionais e físicos da empresa,
ou área, que se pretende modelar. É nesta fase do projeto que os relacionamentos
serão criados, fato que influenciará ao longo de todo o projeto.
o Produtos: relatórios de levantamentos físicos, operacionais e técnicos. Geração
ou cópias de documentos e de arquivos que auxiliam no entendimento dos
processos, funções e ações levantadas e relatórios de eventuais entrevistas.
2. Desenvolvimento de modelo conceitual: destina-se à compilação da fase de
diagnóstico e dos conceitos levantados. Esta fase é considerada bastante criativa, pois
é neste momento, que se busca a melhor solução para cada realidade encontrada,
sempre se levando em conta as restrições de cada problema.
o Produtos: relatórios contendo o modelo conceitual validado.
3. Desenvolvimento de modelo lógico: este modelo viabiliza a implantação da melhor
solução conceitual num dado momento para uma empresa. Este modelo precisa ser
validado junto com os envolvidos no projeto.
o Produtos: relatórios e diagramas contendo o modelo lógico validado.
4. Desenvolvimento do modelo físico: neste modelo definem-se todas as características
físicas para a implantação da solução.
o Produtos: relatórios e diagramas contendo o modelo físico validado, como pro
exemplo: estrutura de rede, plataformas, banco de dados, forma de acesso etc.
5. Prototipação: nesta fase procura-se avaliar a coerência da solução proposta com a
construção de um protótipo com funções, dados, interfaces, telas, tratamentos
resumidos.
o Produto: protótipo.
6. Desenvolvimento do aplicativo: desenvolvimento
procedimentos, interfaces com usuários etc.
o Produto: aplicação.

de

todas

as

funções,

7. Desenvolvimento de interfaces integradoras: nesta fase executa-se a construção de
uma coleção de interfaces com outros sistemas utilizados pela empresa.
o Produto: interfaces com outros sistemas da empresa.
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8. Testes e validação final: após a conclusão das fases anteriores, surge a necessidade
da realização dos testes integrados no sistema.
o Produtos: execução dos testes integrados e resultados validados pelo usuário.
9. Documentação: etapa realizada ao longo das etapas anteriores. Esta fase vai se
materializando pela compilação dos documentos que contemplam as visões
conceituais, técnicas e operacionais.
o Produtos: documentação atualizada das diversas fases do processo e sistema.
10. Treinamento e capacitação: contempla a internalização do conhecimento, fruto do
desenvolvimento das fases anteriores, buscando a maior disseminação possível.
o Produto: curso ministrado sobre o novo sistema.
11. Instalação em ambiente de produção: fase em que ocorre a instalação da solução em
meio físico, ou seja, da aplicação em ambiente de produção.
o Produto: aplicativo instalado em ambiente de produção.
12. Manutenção: esta fase engloba o acompanhamento do aplicativo ao longo do seu
ciclo de vida, buscando sempre a adequação operacional e estrutural da empresa.
o Produto: aplicação atualizada ao negocio da empresa.
Numa outra visão, Colangelo (2001) apresenta as etapas de uma implantação como sendo
composta pelas seguintes fases:
1. Pré-implantação: composta pelo estudo de viabilidade do projeto e a seleção de
ferramentas e parceiros;
2. Implantação: composta por planejamento da implantação, desenho da solução,
construção do modelo e testes de implantação;
3. Pós-implantação: composta por estabilização e materialização dos benefícios,
aplicações integradas, web e atualizações do sistema.
De acordo com O´Brien (2001) as etapas básicas para implantação de um novo sistema
podem ser:
1. Aquisição de software, hardware e serviços – avaliar e adquirir recursos necessários
de hardware e software de sistema de informação. Selecionar propostas de
fornecedores.
2. Desenvolvimento ou modificação de software – desenvolver todos os programas
que não serão adquiridos externamente como pacotes de software. Fazer todas as
modificações necessárias nos pacotes de software adquiridos.
3. Treinamento do usuário final – educar e treinar a administração, os usuários finais e
o pessoal operacional. Utilizar consultores ou programas de treinamento para
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desenvolver competências nos usuários. Disseminação do conhecimento do que foi
desenvolvido para o negócio da empresa.
4. Documentação do sistema – registrar e comunicar as especificações detalhadas do
sistema, incluindo procedimentos para os usuários finais e exemplos de telas e
relatórios de entrada e saída.
5. Conversão dos sistemas – converter o uso do sistema presente na operação do
sistema novo ou melhorado. Isto pode envolver:
o a operação em paralelo dos sistemas novos e antigos durante um período de
experiência;
o a operação de um sistema piloto na base da experiência em apenas um local;
o a conversão por etapas do novo sistema em um local de cada vez, ou
o a troca direta para o novo sistema.
6. Testes e manutenção – testar e efetuar as correções necessárias nos programas,
procedimentos e hardware utilizados pelo novo sistema.
Uma das questões mais importantes que deve ser observada pelas organizações quando
decidem pela implantação de um novo sistema, de acordo com O’Brien (2001), é o envolvimento
do usuário final. Toda nova forma de se realizar uma atividade ou mudar algum processo já
existente há algum tempo, encontra certa resistência à mudança. Uma das principais resistências
dos usuários com relação à implantação de novas tecnologias é o compartilhamento de
informações. Uma das formas de se administrar esse tipo de problema é através do treinamento
dos usuários e o seu envolvimento em projetos de desenvolvimento e de mudanças de processos.
A participação dos usuários durante as diversas fases do projeto é uma forma de se reduzir as
resistências e buscar o envolvimento destes para a manutenção do sistema na etapa de pósimplantação.
De acordo com as afirmativas de LAM (2004), as etapas de implantação de sistemas são
as seguintes:
1. Entendimento de todos os processos de negócios envolvidos – os processos
envolvidos precisam ser completamente entendidos para que não haja divergência no
entendimento entre a equipe do projeto. Os sistemas legados possuem processos de
negócios já incorporados na cultura da empresa facilitando o repasse de informações
para a equipe envolvida no projeto de integração. Porém, o que acontece em alguns
casos, é que a pessoa que conhece de todos os processos de negócios da área já não
faz mais parte da empresa. Este é um dos desafios dessa etapa.
2. Mapeamento dos processos que necessitam de integração – alguns dos processos
envolvidos podem não necessitar de integração, visto que a empresa poderá estar
adquirindo um novo sistema, que contemple algumas funcionalidades novas ou
algumas dentre as que foram mapeadas, ou estará evoluindo os seus processos de
negócios retirando alguma etapa e conseqüentemente alguma funcionalidade.
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3. Identificação dos requerimentos derivados. - após o mapeamento dos processos,
fica fácil identificar pelo menos três categorias de integrações. A primeira é aquela
que faz parte do sistema legado e que necessita de integração simples onde nada
precisa ser feito além de apontar saídas e entradas. A segunda é aquela que necessita
de algum ajuste ou configuração, adequando os sistemas legados para atender à
integração e por último é aquela que necessita de algum novo desenvolvimento pela
equipe de TI. Os requisitos derivados merecem atenção especial, pois é muito fácil
não atentarmos para eles o que seria um ponto de forte impacto para o andamento do
projeto.
4. Migração dos dados necessários - para atender diferentes contextos é necessário que
a migração dos dados ocorra sem problemas. A sintaxe, a semântica, a normalização,
a integridade e validação, os modelos e a reengenharia dos dados, devem ser tratados
cuidadosamente durante o processo de migração. Existe a concepção errada de que o
processo de migração de dados entre os novos pacotes e o legado é uma atividade
simples e fácil, porém, os dados precisam passar também pelos processos de
reengenharia do código e dos processos.
5. Levantamento e definição para os requisitos de conectividade e arquitetura - um
levantamento das aplicações envolvidas deve ser feito sob a ótica da necessidade de
conectividade entre as integrações. As equipes responsáveis pelas aplicações A e B
devem interagir entre si. A definição dos requisitos de conectividade influenciará
diretamente na arquitetura a ser escolhida para a solução da integração.
6. Controle e plano das integrações – cada uma das integrações deve possuir seu
planejamento e controle para que nas etapas finais as mesmas não sejam empecilho
para a conclusão do projeto. Para este caso, não existe a facilidade de apenas uma
equipe e um projeto para se controlar, cada integração corresponde a um projeto
independente.
Os autores Colangelo (2001) e O´Brien (2001) enfatizam a importância das pessoas na
formação da equipe que participará do projeto. Esse projeto pode ser a implantação de um ERP,
de um CRM ou a implantação de um sistema de billing, pois, basicamente esse será um dos
componentes que influenciará no sucesso ou insucesso do projeto.
3.6. A equipe do projeto
A definição da equipe do projeto deve ser feita na fase de desenvolvimento do plano geral
do projeto. As características básicas da equipe que executará o projeto são:

a) A equipe deve possuir indivíduos da direção da empresa que forneçam orientações
estratégicas e assegurem os recursos necessários para o projeto.
b) Deve ser formado um comitê de direção formado por executivos da empresa que
efetuem reuniões freqüentes para tomar ciência do andamento do projeto e tomar as
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decisões de alto nível. A atuação deste grupo é essencial para garantir a consistência da
visão estratégica do projeto e a disponibilidade de recursos humanos e materiais
necessários para a execução do projeto, conforme destacado por Colangelo (2001).
c) Colangelo (2001) afirma ainda que a gerência do projeto é uma posição importante na
equipe do projeto, que pode ser dividida entre um funcionário da empresa, contribuindo
com seu conhecimento da organização e do negócio, e um funcionário da empresa
integradora da solução, contribuindo com o conhecimento de gestão de projetos de
implantação e conhecimento da aplicação que será implantada.

Dentre as principais habilidades que a gerência do projeto deve ter é a capacidade de
gestão da qualidade e do clima interno do projeto em sua plenitude. Lozinsky (1996) usa o
conceito de Integrador como figura-chave em todo o projeto. Suas atribuições são: gerenciar os
recursos financeiros do projeto, buscar soluções de problemas junto a fornecedores, filtrar
problemas para não chegar à alta administração da empresa, gerir o cumprimento do prazo do
projeto, garantir que o objetivo seja atingido com qualidade.
Deve existir também o grupo funcional ou grupo de redesenho e sistema, indicado por
Colangelo (2001), normalmente dividido em: finanças, logística e recursos humanos. Este grupo
será composto por pessoal da empresa e consultores do implantador, sendo que a composição
deve ser feita de forma a permitir a transmissão de conhecimento de forma natural.
Entre as principais características do grupo de redesenho estão: capacidade de trabalhar
em equipe, conhecimento do processo de negócios, capacidade de inovar e desafiar os processos
existentes.
Para Colangelo (2001), o ideal é que os integrantes desta equipe de trabalho sejam os
melhores funcionários da empresa, que devem se dedicar ao projeto em tempo integral, pois,
envolvidos parcialmente, os riscos de desconcentração, ou seja, dedicações a outras tarefas do
dia-a-dia, que parecem ser mais importantes, acabam por prejudicar o projeto.
Sabe-se que nem sempre é fácil formar as equipes funcionais ideais em função da
dificuldade para encontrar os indivíduos na organização com as características necessárias, bem
como é possível que estes tenham uma resistência em função da incerteza quanto ao seu futuro na
organização. Por isso, a definição e escolha desta equipe são essenciais para todas as fases do
projeto, principalmente, após o sistema entrar em produção em função dos seus conhecimentos
críticos para o negócio.
Lozinsky (1996) sugere que os melhores profissionais da empresa sejam alocados na
equipe do projeto: devem ser pessoas capazes e que conheçam o negócio em que estão inseridas e
tenham capacidade de tomada de decisões e definições de processos. Devem ser pessoas com
entusiasmo, dedicadas com iniciativa e que tenham facilidade de relacionamento, pois é deste
grupo de pessoas que dependerá o futuro da organização.
Afirma Lozinsky (1996), que não se pode esquecer que o projeto deve possuir um
ambiente adequado para a equipe trabalhar, com toda a mobília necessária e infra-estrutura
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adequada (acesso a web, e-mail, telefone, etc.). O ideal é que o local seja fora do ambiente de
trabalho para que as pessoas possam se dedicar unicamente ao projeto e para que o grupo crie
uma identidade e um sentimento de pertinência, que são básicos para criar e manter o espírito de
equipe e a busca por resultados.
A seguir será apresentado um resumo do referencial teórico sob o enfoque de alguns dos
diferentes autores citados neste estudo. A Tabela 1 apresenta alguns dos principais elementos que
foram considerados para a elaboração do método que será proposto neste trabalho.

Tabela 1 – Resumo dos principais elementos considerados para o método proposto
Elementos

Comentários

Dentre os pontos abordados entre os
autores, é apresentado a preocupação
com as fases iniciais de um projeto
de
migração/implantação.
Cornachione (2001), Colangelo
(2001) e Lam (2004) enfatizam as
fases de diagnóstico, viabilidade do
projeto e o entendimento e
mapeamento dos processos de
negócios fim a fim.

Etapas
projeto
implantação

do
de

Outro ponto de destaque que foi
apresentado por Lam(2004) é a etapa
de identificação dos requerimentos
derivados, também chamado por seu
autor
de
ampliação
de
requerimentos.
Algumas vezes os requerimentos
não-diretos passam despercebidos e,
no
momento
em
que
são
identificados causam correria e
prejuízos ao projeto. Um bom
exemplo disso são os requerimentos
de segurança da informação que
ainda são esquecidos pelos analistas
de projetos.

Autores
Cornachione (2001)
Diagnóstico.
Desenvolvimento de modelo conceitual.
Desenvolvimento de modelo lógico.
Desenvolvimento de modelo físico.
Prototipação.
Desenvolvimento de aplicativos.
Desenvolvimento de interfaces integradas.
Testes e validação final,
Documentação.
Treinamento e capacitação.
Instalação em ambiente de produção.
Manutenção.
Colangelo (2001)
Pré-implantação
Implantação
Pós-implantação
O´Brien (2001)
Aquisição de software, hardware e serviços.
Desenvolvimento ou modificação de software.
Treinamento do usuário final.
Documentação do sistema.
Conversão dos sistemas .
Testes e manutenção
Wing Lam (2004)
Entendimento de todos os processos de negócios
envolvidos (fim a fim).
Mapeamento dos processos que necessitam de integração.
Identificação dos requerimentos derivados.
Migração dos dados necessários.
Levantamento e definição para os requisitos de
conectividade e arquitetura.
Controle e plano das integrações.
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Elementos

Documentação e
comunicação

Comentários
Cornachione (2001) e O'Brien
(2001) sugerem que o projeto de
documentação seja considerado
como uma etapa, demonstrando
assim a importância que significa
para o projeto como um todo.
Da mesma forma a comunicação
durante as fases deve ocorrer sem
ruídos
e
um
processo
de
comunicação deve ser definido para
acompanhar todo o projeto, evitando
distorções das informações.
O envolvimento das pessoas da
organização é uma das questões
trazidas por O'Brien (2001) e
Lozinsky (1996): quanto mais as
pessoas se sentem seguras em
relação ao projeto, menos resistentes
elas serão.

Recursos
humanos

Lozinsky (1996) enfatiza que as
pessoas devem ter facilidade de
relacionamento. Em um projeto de
integração há o envolvimento de
deferentes pessoas de diferentes
modos de pensar e agir.
O papel do gerente do projeto é uma
das preocupações de alguns autores
como Lozinsky (1996) e Colangelo
(2001). Eles o tratam como figurachave de todo o processo. A escolha
de um profissional experiente é
considerada um fator de sucesso do
projeto.

Infra-estrutura

Lozinsky (1996) aborda o fato de
que um ambiente separado e
adequado para a equipe é um fator de
sucesso para o projeto.

Autores
O'Brien (2001) - Documentação do sistema – registrar e
comunicar as especificações detalhadas do sistema,
incluindo procedimentos para os usuários finais e pessoal
de SI e exemplos de telas e relatórios de entrada e saída.
Cornachione (2001) - Documentação: etapa realizada ao
longo das etapas anteriores. Esta fase vai se materializando
pela compilação dos documentos que contemplam as
visões conceituais, técnicas e operacionais. Produto:
documentação atualizada das diversas fases do processo e
sistema.

O'Brien (2001) - toda nova forma de fazer as coisas gera
certa resistência à mudança. Uma das principais
resistências dos usuários com relação à implantação de
novas tecnologias é o compartilhamento de informações. A
participação dos usuários durante as diversas fases do
projeto é uma forma de se reduzir as resistências e buscar a
envolvimento destes.
Lozinsky (1996) sugere que os melhores profissionais da
empresa sejam alocados na equipe do projeto, devem ser
pessoas capazes e que conheçam o negócio em que estão
inseridas e tenham capacidade de tomada de decisões e
definições de processos. Devem ser pessoas com
entusiasmo, dedicadas, com iniciativa e que tenham
facilidade de relacionamento, pois é deste grupo de
pessoas que dependerá o futuro da organização.
Colangelo (2001) - o gerente do projeto é uma posição
importante na equipe do projeto.
Lozinsky (1996) - dentre as principais habilidades que a
gerência do projeto deve ter é a capacidade de gestão da
qualidade e do clima interno do projeto em sua plenitude.
Lozinsky (1996) usa o conceito de integrador como figurachave em todo o projeto.
Lozinsky (1996) - não se pode esquecer que o projeto
deve possuir um ambiente adequado para a equipe
trabalhar, com toda a mobília necessária e infra-estrutura
adequada (acesso a web, e-mail, telefone etc.). O ideal é
que o local seja fora do ambiente de trabalho para que as
pessoas possam se dedicar unicamente ao projeto e para
que o grupo crie uma identidade e um sentimento de
pertinência, que são básicos para criar e manter o espírito
de equipe e a busca por resultados.
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4. Estudo de Caso
4.1. Introdução
Este capítulo apresenta o estudo de caso de um projeto de migração do sistema de billing
de uma operadora de serviços de telecomunicações.
Nesse caso, a empresa estava envolvida no processo de consolidação de suas operações de
billing de cada uma de suas regionais para uma única plataforma de um único fornecedor.
O objetivo deste projeto era implementar e converter os dados de clientes e suas contas
dos sistemas de billing de origem em duas etapas. Na primeira etapa do projeto, os dados de
clientes e suas contas do sistema original, situados na regional “A”, foram migrados de uma
versão mais antiga para uma versão mais nova. Na segunda etapa, os dados de clientes e suas
contas do sistema original, situados na regional “B”, foram migrados e adicionados na mesma
plataforma onde se encontravam os clientes da regional “A”. Nesta etapa, os sistemas de billing
envolvidos, da regional “A” e da regional “B”, eram de diferentes fabricantes, o que dificultou
todo o processo de migração.
Durante o projeto que envolviam as primeira e segunda etapas, foram tomadas ações de
coordenação de equipes e criação de procedimentos em comum acordo entre o autor deste
trabalho e o coordenador técnico da área de integração do projeto de migração do sistema de
billing.
As experiências e informações adquiridas neste processo podem ser aplicadas e/ou
adaptadas para outros casos de migração de um sistema de billing de uma operadora de
telecomunicações. Por questão de sigilo, o nome da empresa e os nomes de quaisquer membros
envolvidos no caso não serão divulgados.
4.2. Escopo do projeto
A empresa de telecomunicações estudada elaborou um projeto para a implementação
integrada de soluções centralizadas de billing, unificando todas as suas atividades de billing em
um único sistema, facilitando o controle e a manutenção dos processos de negócios envolvidos,
visto que em cada uma das regionais existia um fornecedor diferente para o sistema de billing.
Desta forma, a empresa precisava manter equipes diferentes para cada um dos sistemas de billing
em operação.
4.3. Etapas do estudo de caso.
As etapas do estudo de caso estão apresentadas nos itens abaixo.
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4.3.1. Identificação das famílias no projeto
Foram identificadas as seguintes famílias no projeto:
• Atendimento
• Arrecadação
• Cobrança
• Contestação
• Parcerias
• Faturamento
• Planos de tarifas e promoções
• Vendas
4.3.2. Definição das equipes do projeto
Neste estudo de caso apenas cinco equipes foram criadas, tais equipes são:
• Equipe de negócios
• Equipe de migração
• Equipe de testes
• Equipe de treinamento e comunicação
• Equipe de integração
4.3.2.1. Equipe de negócios:
Equipe responsável pelo levantamento das integrações com os sistemas de billing das
regionais.
4.3.2.2. Equipe de migração:
Equipe responsável em desenvolver a estratégia para a extração dos dados dos clientes e
acompanhar o processo de implantação dos sistemas.
4.3.2.3. Equipe de testes:
Equipe responsável pela realização dos testes integrados do projeto e garantir a
integridade dos processos e a aceitação por parte do usuário para cada um dos pacotes de
software implementados.
4.3.2.4. Equipe de treinamento e comunicação:
Equipe responsável pela definição e execução do plano de treinamento e comunicação do
projeto.
4.3.2.5. Equipe de integração:
Equipe responsável em garantir que as interfaces existentes com o legado tenham a sua
correspondente no novo sistema de billing.
Devido à complexidade e ao tamanho do projeto, o estudo de caso foi restringido às
atividades da equipe de integração do projeto. Portanto, será apresentado o método inicial que foi
utilizado pela equipe de integração do projeto de migração do sistema de billing.
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A equipe de integração foi definida tendo os seguintes processos para o desenvolvimento
do seu trabalho.
1. Levantamento das integrações necessárias (IN).
2. Definir juntamente com representante da área-cliente a forma de como será
implementada a integração.
3. Definir o cronograma de implantação.
4. Gerar especificação funcional da integração.
5. Acompanhar o desenvolvimento da integração.
6. Acompanhamento dos testes integrados.
7. Solicitar homologação das integrações.
8. Disponibilizar para implantação.
As equipes de TI, segurança da informação e project manager office não chegaram a ser
criadas oficialmente, o que dificultou muito o atendimento das solicitações relativas a estes
assuntos para as outras equipes do projeto. Este assunto foi resolvido após algumas solicitações
feitas pela equipe de integração ao gestor do projeto, designando assim, oficialmente, um
representante para estas áreas que respondesse diretamente aos interesses do projeto.
Fase II – Processos de integração
4.3.3. Mapeamento
4.3.3.1.

Mapeamento das interfaces

Em diversas reuniões entre a equipe de negócios e a equipe de integração foram
identificadas as interfaces existentes nos sistemas legados com o sistema de billing de cada
regional, surgindo assim a tabela IL (Interfaces do legado).
Como não havia um processo claramente definido, a tabela IL, que foi fornecida pela área
de negócios não refletia a realidade das integrações existentes com o legado. Do momento em
que a IL foi gerada até sua real utilização, houve novas implantações de sistemas e,
consequentemente, novas integrações com o legado surgiram. Outro problema encontrado na IL,
foi a não concordância entre as integrações listadas e as integrações que realmente existiam. O
motivo de ter acontecido essa situação foi devido a baixa capacidade técnica da pessoa
responsável em fazer esse tipo de levantamento em cada uma das regionais. Isso ocasionou a
utilização de algumas dezenas de horas de retrabalho para re-fazer a planilha IL.
Algumas das interfaces identificadas estão apresentadas na Tabela 2 que representa um
exemplo de uma IL.
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Tabela 2 - Interfaces do legado
#

Título

Área
/
responsável

Controle integração

Especificar

DW
/
Responsável

Em especificação com
DW

Já contemplado

Web/
Responsável

Sem necessidade
desenvolvimento

Especificar

Billing
/
Responsável

Especificação
elaborada pela equipe
de
integração
e
desenvolvida
por
fornecedor externo.

Já contemplado

Billing
/
Responsável

Sem necessidade
desenvolvimento

de

Não Entra

Billing
/
Responsável

Sem necessidade
desenvolvimento.

de

Manter

Billing
/
Responsável

Em análise Integração.

Especificar

Billing
/
Responsável

Especificação
elaborada pela equipe
de integração. Entrega
20 dias.

Interface
de
recebimento
de
arquivos de débito
em conta-corrente e
arrecadação
bancária.

Especificar

Billing
/
Responsável

Especificação
elaborada pela equipe
de integração.Entrega
10 dias.

Recebe os CDRs
gerados nas centrais
para
efetuar
tarifação/faturamento.

Especificar

Mediação /
Responsável

Especificação
elaborada pela equipe
usuária
encaminhada
para fornecedor.

Desenvolvimento

Mediação /
Responsável

Testes em andamento
com a mediação

Já contemplado

Mediação /
Responsável

Sem necessidade
desenvolvimento

Descrição

Status

Envia
dados
de
faturas para o DW
(consumo por cliente,
tipo
de
ligação,
tempo ligação, custo
da ligação e número
discado).
Interface com a Web
e terminais de autoatendimento
informando sobre as
3 últimas faturas do
cliente.

1

Billing - Data
Warehouse

2

Billing
Interface Web

3

Billing
Gestão
de
Numeração

Controle
numeração
terminais.

4

Billing
Plataforma
SMS e IVR

Interface
com
a
plataforma que envia
SMS para clientes.

-

5

Billing - SAP

6

Billing
SPC/Serasa

7

Billing
Bancos
Febraban

-

8

Bancos
Febraban
Billing

-

9

Mediação
Billing

-

10

Clearinghouse
- Billing

11

Sistema
fraude
Billing

de
-

de
de

Interface
que
disponibiliza
informações
para
pagamento
de
comissionamento e
contas contábeis.
Interface
com
o
sistema de cobrança
para
envio
de
informações
sobre
clientes
inadimplentes.
Interface de envio de
arquivos de débito
em conta-corrente e
arrecadação
bancária.

Arquivos
com
ligações em roaming
recebidos
de
empresas
terceiras
que são passados
para o faturamento.
Recebimento
de
informações
de
faturamento,
consumo
indevido,
para remoção de
ligações detectadas
em fraude.

Comentários

de

de
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#

Título

Descrição

12

Billing - WEB Simulador de
planos

13

Billing - WEB Atendimento
Corporativo

14

Billing
Terminal
de
autoatendimento

15

Billing - WEB Atendimento

16

Billing - WEB Sistema
reclamação de
faturas

Sistema que permite
o atendente simular
as diferenças dos
planos corporativos
na WEB.
Atendimento
de
clientes corporativos:
1-Consulta a dados
do cliente.
2-Emissão,
pagamento
e
download de faturas.
3-Download
de
chamadas e histórico
de pagamentos.
4-Solicitação
de
serviços
Disponibiliza
ao
cliente a impressão
do boleto bancário e
a
impressão
do
extrato detalhada da
conta.
Permite o pagamento
da fatura.
Atendimento
de
clientes:
1-Consulta a dados
do cliente.
2-Emissão,
pagamento
e
download de faturas.
3-Download
de
chamadas e histórico
de pagamentos.
4-Solicitação
de
serviços.
5-Saldo parcial e
saldo por telefone.
6-Consulta
de
pontuação.
Usado
pelos
atendentes
no
registro
de
reclamações
referentes às faturas
e demais serviços.
- Consulta de CNPJ,
consulta de faturas
por data, consulta por
valor e consulta saldo
devedor

4.3.3.2.

Área
/
responsável

Controle integração

Manter

Web/
Responsável

Em análise integração /
Área usuária.

Manter

Web/
Responsável

Em análise integração /
Área usuária.

Manter

Web/
Responsável

Em análise integração /
Área usuária.

Especificar

Web/
Responsável

Especificação
sendo
elaborada pela equipe
de integração.Entrega
20 dias.

Já contemplado

Web/
Responsável

Sem necessidade
desenvolvimento.

Status

Comentários

de

Definição das integrações necessárias

A partir das integrações listadas na IL, foram definidas e detalhadas as interfaces que
foram implantadas tendo gerado assim a tabela IN (integrações necessárias). Apenas as
integrações que estavam com os status “já contemplado” e “não entra” foram excluídas da
planilha por não existir a necessidade de seu desenvolvimento.
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A planilha IN pertencia apenas a equipe de integração, isso quer dizer que somente essa
equipe utilizava essa planilha, não havendo nenhum outro tipo de utilização/consulta pelas
demais equipes do projeto.
4.3.4. Desenvolvimento
4.3.4.1.

Especificação das integrações

Após a definição de quais integrações a serem implementadas, houve o levantamento dos
requisitos necessários para a elaboração da especificação técnica de cada uma das integrações. O
hardware necessário para a execução da integração foi um ponto que não foi tratado, o que
ocasionou certa correria quando se percebeu a necessidade de defini-lo.
Apenas os planos de testes, foram adicionados como documentação necessária da
integração. Os demais planos utilizados em um projeto de migração de sistemas, como os planos
de implantação e de contingência de implantação, não foram criados.
Após a conclusão da documentação, a definição de quem seria a equipe responsável pelo
desenvolvimento ainda dependia dos gestores das áreas envolvidas, como as áreas de negócios e
as áreas de TI da regional. Esse impasse dificultou muito a etapa de desenvolvimento, que só
chegou a ser finalmente resolvido quando essa responsabilidade de definição recaiu sobre a
equipe de integração. Em alguns casos estava muito claro que as integrações seriam
desenvolvidas pelos próprios fornecedores que a empresa já possuía, como por exemplo: a
integração com o sistema de cadastro de numeração que é um produto fornecido pela Ericsson do
Brasil.
4.3.4.2.

Contratação do fornecedor

Durante a primeira etapa todas as contratações foram consideradas como aditivo de algum
contrato que já existia entre a filial e o próprio fornecedor da solução. Ao todo foram apenas 6
aditivos contratuais dentre as 27 integrações necessárias para aquela etapa. Esse processo não
chegou a ser realizado pela equipe de integração, visto que os próprios gestores das integrações
foram envolvidos nesse processo.
Para a segunda etapa das 88 integrações necessárias, 17 destas foram necessárias algum
aditivo contratual ou novo contrato. A atividade de contratação de fornecedores não estava a
cargo da equipe de integração e essa atividade precisou ser criada ao longo das execuções das
etapas do projeto. Várias integrações ficaram durante alguns dias esquecidas nas diversas áreas
da empresa, sem que alguém fosse averiguar o andamento das mesmas.
Esta atividade foi considerada crítica devido à execução de todo o processo de compra
interno da operadora. Em um dos casos, que envolvia a conversão de registros de pagamento do
padrão FEBRABAN para o padrão utilizado no sistema de billing, levou a um atraso de até 2
meses além do previsto. Por outros fatores alheios às atividades da equipe de integração, o
processo de migração precisou ser postergado.
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4.3.4.3.

Desenvolvimento da integração

A equipe de integração acompanhou a evolução do desenvolvimento de todas as
integrações. Para a primeira etapa, o processo ocorreu com toda a transparência possível, visto
que a maioria das equipes de desenvolvimento estava no mesmo prédio que a equipe de
integração. Na segunda etapa, alguns contratempos sugiram, principalmente, devido à dificuldade
de se comunicar com a equipe responsável pelo desenvolvimento da integração e receber qual o
status do desenvolvimento da integração.
4.3.5. Testes integrados
Uma das atividades que foi considerada entre as mais difíceis foi a execução dos testes
integrados. Para as duas etapas realizadas, foram executados testes integrados para todas as
integrações necessárias. Para controlar todos os testes foi utilizada a ferramenta Test Director™
da Mecury, o que facilitou o controle e a execução dos mesmos.

4.3.6. Implantação
Durante a implantação ocorrida na primeira etapa do projeto, foi criado apenas um
documento pela ferramenta MSProject™ da Microsoft que constava quais integrações seriam
implantadas. Para estas integrações não foram criados planos de implantação e tão pouco planos
de contingência para as implantações mais críticas. Para a implantação das integrações, durante a
segunda etapa do projeto, surgiu a necessidade de um documento que refletisse a ordem exata de
implantação de cada integração.
4.3.7. Pós-implantação
Todas as atividades executadas após as implantação das integrações foram registradas na
ferramenta Test Director™. Foi formada uma equipe de atendentes para receber todos os
chamados de solicitação de correção ou troca de parâmetros de execução das integrações
implantadas. Durante 30 dias esta equipe ficou de prontidão apenas para esta finalidade. Após
este período os chamados começaram a ser direcionados para as áreas responsáveis de cada parte
do sistema.
4.4. Conclusão
O estudo de caso descrito neste capítulo motivou a criação de um método adaptado ao
problema de migração de sistemas de billing em empresas de telecomunicações, este método está
apresentado no Capítulo 5 desse trabalho.
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5. Método proposto
5.1. Introdução
No Capítulo 2 deste documento foi apresentada a descrição de um sistema de billing em
uma empresa de telecomunicações e as propostas de diferentes autores para uma migração de
sistemas, respectivamente. O cenário deste trabalho consiste na migração17 de um sistema de
billing de uma operadora de serviços de telecomunicações.
Baseado nas recomendações dos autores Colangelo, Cornachione, O’Brien e Wing Lam; e
no estudo de caso apresentado com suas inúmeras atividades e dificuldades, neste capitulo é
proposto um método de migração adaptado ao problema particular de billing das empresas de
telecomunicações. Tal método foi desenvolvido durante e após o estudo de caso descrito no
capítulo 4.
Devido à complexidade dos processos envolvidos o método proposto estará restrito à
equipe de integração que é a responsável pelo período de convivência, controle e
acompanhamento das alterações que envolvem o sistema de billing sobre os sistemas legados.
Certamente, o método proposto não é uma solução única para o problema em questão mas sua
aplicação contribuirá para melhores resultados no projeto de migração do sistema de billing.
Um projeto de migração não é uma simples troca de sistemas. Algumas verificações
precisam ser feitas na etapa de concepção do projeto:
•
•
•
•

Deve ser feita uma análise de todas as funcionalidades já existentes no sistema billing que
será substituído.
Deve ser feita uma análise de todas as funcionalidades existentes no novo sistema de
billing.
Verificar quais são as novas funcionalidades existentes no novo sistema de billing e
verificar se alguma das novas funcionalidades substitui alguma das integrações já
existentes no sistema de billing que será trocado.
Verificar se não existe algum outro projeto de migração/atualização ocorrendo em
paralelo na empresa que possa gerar algum impacto.

Dentro da empresa de telecomunicações os usuários serão divididos em equipes,
baseando-se na forma em que esses usuários relacionam-se com o sistema de billing. Para
referenciá-las, serão chamadas de famílias. Portanto, as famílias que deverão ser envolvidas no
projeto de migração do sistema de faturamento estão apresentadas na Figura 7:

17

Troca de sistemas
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Figura 7 - Famílias envolvidas no projeto de migração do sistema de billing18

5.2. O Projeto de migração
O projeto de migração deve ser dividido em duas fases. A primeira compreende a
preparação das entradas e das equipes, em que será feito o levantamento das atividades de cada
uma das famílias usuárias do sistema, o que permitirá o mapeamento das funcionalidades
existentes; e a definição das equipes que desempenharão as atividades do projeto. Os membros
dessas equipes deverão, em parte, ser funcionários da empresa e que detenham o conhecimento
do negócio que envolve o sistema de billing dessa operadora.
A segunda fase apresentará a descrição dos processos de uma das equipes do projeto, a
equipe de integração. Ela será responsável por diversas atividades que garantam as
funcionalidades que possuem integração, como por exemplo: o controle de desenvolvimento,
prazos de entrega, validação, suporte a infra-estrutura, execução de testes etc.
A Figura 8 apresenta as fases distintas do projeto:

Atividades de Definição das
cada família
equipes

Fase I - Preparação

Mapeamento

Desenvolvimento

Testes
Integrados

Fase II - Processos de Integração
Figura 8 - Fases do projeto19

18
19

Fonte própria
Fonte própria.

Implantação

PósImplantação
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5.2.1. Fase I – Preparação
5.2.1.1.

Levantamento das atividades de cada família - 1º passo.

O primeiro passo a ser completado é o levantamento das atividades específicas de cada
uma das famílias que fazem parte da empresa operadora. Estarão sendo utilizadas as famílias
relacionadas no tópico anterior.
Cada uma dessas famílias possui algumas atividades básicas que são características de
suas funções desempenhadas e que estarão envolvidas no processo de migração. Algumas dessas
atividades estão relacionadas na Tabela 3 de atividades.
Tabela 3 - Atividades específicas de cada família.

Famílias
Atendimento

Arrecadação

Cobrança

Contestação

Parcerias

Vendas

Atividades específicas
• Migração da categoria de assinante
• Interfaces entre plataformas de faturamento e CRM
• Definição de serviços na web e terminais de auto-atendimento
• Roaming pré-pago
• Terminal híbrido
• Recarga programada de pré-pago
• Controle de conta-corrente do cliente
• Controle de arrecadação
• Gerência dos agentes arrecadadores e dos meios de pagamentos
• Implementação dos documentos de arrecadação
• Controle das críticas de arrecadação
• Parametrização de ações de cobrança
• Especificação dos meios de aviso formal de cobrança
• Regras para bloqueio e desbloqueio de contas e terminais
• Tratamento para inadimplentes
• Bloqueio parcial e total
• Parcelamento de débitos
• Interfaces com escritórios de cobrança
• Histórico das atividades de cobrança
• Processo de abertura e fechamento das contestações
• Processos de apuração das contestações
• Índices de reclamação de clientes
• Histórico de contestação
• Conciliação eletrônica e repasse a terceiros
• Co-billing
• Recepção de eventos de terceiros
• Definições de política de crédito e risco
• Administração do controle de fraude
• Interfaces com rede credenciada
• Implantação de processos de vendas varejo/empresa
• Implementação de funcionalidades de pré-venda
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Famílias
Atividades específicas
Planos de tarifas e • Tarifação de chamadas
promoções
• Tarifação de serviços
• Franquias de minutos
• Planos tarifários
• Regras para utilização e cobrança de uso de dados
• Controle de consumo
• Classificação e parametrização de uso e serviços
Faturamento
• Definição dos ciclos de faturamento
• Processamento do faturamento
• Parametrização dos processos de faturamento
• Interfaces com outras plataformas e aprovisionamento
• Amostragem de eventos e serviços
• Fechamento e liberação de faturamento
• Relatórios financeiros
• Geração de arquivos de impressão
• Gestão de erros
• Controle de críticas e reciclagem de registros
• Informações via web de contas e terminais
• Adequação fiscal e tributária
• Controle de crédito e risco
5.2.1.2.

Definição das equipes do projeto – 2º passo

O próximo passo é a definição das equipes que trabalharão diretamente no projeto de
migração. Foram definidas oito equipes básicas que são: negócios, testes, migração, treinamento,
TI (suporte), integração, segurança da informação e project management office20. A Figura 9
apresenta a disposição das equipes que farão parte do projeto de migração do sistema de billing.

20

Conhecido também como escritórios de projetos, são estruturas que as organizações podem implementar para
incrementar sua capacidade de gestão de projetos.
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Figura 9 - Equipes do projeto de migração21

A seguir serão apresentadas, para cada uma das equipes, quais são as famílias alvo para
seu trabalho dentro do projeto de migração, seus objetivos e responsabilidades.
a. Equipe: negócios
Equipe responsável pela implementação dos requisitos funcionais e processos de negócios
existentes nas solicitações do projeto.
As famílias que estarão envolvidas com a equipe de negócios são:
•
•
•
•
•
•
21

Fonte própria.

Atendimento
Arrecadação
Cobrança
Contestação
Parcerias
Faturamento
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•
•

Planos de tarifas e promoções
Vendas

Os objetivos da equipe de negócios são:
• Detalhar as especificações funcionais;
• Mapear os processos de negócios;
• Parametrizar as regras de negócio no sistema;
• Acompanhar o processo de implantação das funcionalidades;
• Definir os pacotes de implementações.
As responsabilidades da equipe de negócios são:
• Garantir o atendimento total dos requisitos funcionais para cada família.
• Garantir que a parametrização do sistema atenda a todas as regras de negócios.
• Garantir que cada pacote de implementações contemple todas as
funcionalidades definidas para cada etapa.
b. Equipe: testes
Equipe responsável pela definição e aplicação dos procedimentos e realização de testes
em todas as etapas do projeto.
As famílias que estarão envolvidas com a equipe de testes são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento
Arrecadação
Cobrança
Contestação
Parcerias
Faturamento
Planos de tarifas e promoções
Vendas

Os objetivos da equipe de testes são:
• Aplicação dos procedimentos de testes definidos;
• Definir e executar o plano de testes de aceitação.
As responsabilidades da equipe de testes são:
• Garantir a integridade dos processos implementados;
• Garantir a execução dos testes dos requisitos funcionais das famílias
envolvidas até a aceitação final pelos usuários de cada pacote de
implementações;
• Aprovar cada etapa de teste para autorizar o andamento do projeto.
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c. Equipe: migração
Equipe responsável pela migração dos dados dos atuais sistemas legados para o novo
sistema e pelos processos de Rollout22 e Rollback23.
As famílias que estarão envolvidas com a equipe de migração são:
•
•
•
•

Atendimento
Cobrança
Contestação
Faturamento

Os objetivos da equipe de migração são:
• Definir e desenvolver plano de limpeza de dados pré-migração;
• Definir a execução do plano de migração dos dados dos clientes;
• Acompanhar o processo de implantação dos sistemas;
• Definir e administrar os planos de Rollout e Rollback.
As responsabilidades da equipe de migração são:
• Garantir a migração completa e adequada dos dados dos clientes;
• Garantir a integridade dos dados migrados;
• Garantir que a migração atenda a todas as regras de negócios.
d. Equipe: treinamento
Equipe responsável pela definição e implementação da estratégia de treinamento e
comunicação em todas as frentes do projeto.
As famílias que estarão envolvidas com a equipe de treinamento são:
•
•
•
•
•

Atendimento
Arrecadação
Cobrança
Faturamento
Vendas

Os objetivos da equipe de treinamento são:
• Definir e executar o plano de treinamento e comunicação;
• Suprir as necessidades de treinamento das áreas de negócio.

22
23

Processo em que efetivamente ocorre a troca de sistemas.
Processo em que a migração foi cancelada, ou seja, os dados retornam ao seu estado anterior.
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As responsabilidades da equipe de treinamento são:
• Garantir a comunicação interna e externa ao projeto;
• Garantir a capacitação dos usuários para a correta utilização do sistema
implantado.
e. Equipe: tecnologia da informação – TI (suporte)
Equipe responsável pelo atendimento das necessidades de infra-estrutura do projeto.
As famílias que estarão envolvidas com a equipe de tecnologia da informação são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento
Arrecadação
Cobrança
Contestação
Parcerias
Faturamento
Planos de tarifas e promoções
Vendas

Os objetivos da equipe de tecnologia da informação são:
• Definir as necessidades de infra-estrutura.
As responsabilidades da equipe de tecnologia da informação são:
• Garantir a conectividade entre as máquinas e servidores inseridos no projeto;
• Garantir a estrutura adequada para funcionamento de cada uma das integrações
existentes no projeto;
• Garantir a execução dos testes e geração de documentação das atividades
relativas à infra-estrutura do projeto.
f. Equipe: segurança da informação
Equipe responsável pela definição e implementação da política de segurança aplicada em
todas as frentes do projeto.
As famílias que estarão envolvidas com a equipe de segurança da informação são:
•
•
•
•
•
•

Atendimento
Arrecadação
Cobrança
Contestação
Parcerias
Faturamento
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•
•

Planos de tarifas e promoções
Vendas

Os objetivos da equipe de segurança da informação são:
• Definir a política de segurança para o projeto;
• Estipular as metas de segurança definidas na política de segurança do projeto.
As responsabilidades da equipe de segurança da informação são:
• Garantir que a confidencialidade dos dados esteja de acordo com as metas
definidas pela política de segurança do projeto;
• Garantir que a integridade dos dados dentro dos servidores esteja conforme
estipulado na política de segurança do projeto;
• Garantir que a disponibilidade dos dados do projeto esteja de acordo com o
que foi definido na política de segurança;
• Divulgar a política de segurança e suas metas para as equipes envolvidas no
projeto.
g. Equipe: project manager office
Equipe responsável pelo controle do projeto, relacionamentos com outros projetos e
repasse de informações aos níveis hierárquicos mais altos da empresa.
As famílias envolvidas com a equipe de project manager officer são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento
Arrecadação
Cobrança
Contestação
Parcerias
Faturamento
Planos de tarifas e promoções
Vendas

Os objetivos da equipe de project manager officer são:
• Controle das atividades e cronogramas envolvidos no projeto.
As responsabilidades da equipe de project manager officer são:
• Garantir que os cronogramas envolvidos no projeto estejam atualizados;
• Garantir que não ocorra sobreposição de atividades entre os diferentes
cronogramas e projetos existentes na empresa.
h. Equipe: integração
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Equipe responsável pela definição do mapa e padrões de interfaces e acompanhamento
das alterações sobre os sistemas legados, bem como o período de convivência entre os sistemas.
As famílias que estarão envolvidas com a equipe de integração são:
• Atendimento
• Arrecadação
• Cobrança
• Contestação
• Faturamento
• Vendas
Os objetivos da equipe de integração são:
• Definir o mapa de integrações do sistema;
• Definir e implantar padrões de interfaces de saída e entrada no sistema;
• Acompanhar a dupla convivência e as alterações nos legados.
As responsabilidades da equipe de integração são:
• Garantir a correta implementação das interfaces;
• Garantir que a comunicação entre os diferentes sistemas ocorra de forma
adequada.
• Garantir que a operação do sistema de faturamento siga atendendo todas as
suas responsabilidades após a migração, com todas as interfaces funcionando
perfeitamente, permitindo o funcionamento integrado com todos os demais
sistemas.
A Figura 10 representa a relação entre as equipes formadas para o projeto e as famílias
que fazem parte da empresa operadora.
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Figura 10 – Relação equipes x famílias 24

O método descrito nos itens seguintes destina-se somente ao uso pela equipe de
integração dentro do contexto da migração de um sistema de billing.
5.2.2. Fase II - Processos de integração
A partir deste item: “5.2.2 – Fase II - Processos de integração” são apresentadas as
descrições das atividades específicas da equipe de integração que é o tema central da proposta
deste trabalho. A Figura 11 apresenta o modelo do processo de integração.

24

Fonte própria.
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Figura 11 - Modelo do processo de integração25

25

Fonte própria.

63

5.2.2.1. Etapa de mapeamento – 3º passo
A etapa de mapeamento consiste no terceiro passo no método proposto. A Figura 12
apresenta o processo da etapa de mapeamento.

Figura 12 – IDEF026 - mapeamento27

a. Mapeamento das interfaces do legado (IL)
i. Identificar todas as interfaces do sistema de billing.
Atividade de responsabilidade da equipe de negócios e da equipe de integração. Consiste
em mapear junto às áreas responsáveis pelas plataformas e sistemas legados as aplicações que
possuem interfaces com o sistema de billing.
Resultado: listagem das interfaces do legado, esta listagem será chamada de IL.
26
27

Técnica de mapeamento de processos de negócios.
Fonte própria.
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ii. Validar as interfaces do legado que foram identificadas.
Atividade de responsabilidade da equipe de integração e dos gerentes responsáveis das
famílias usuárias. Consiste em solicitar a validação formal da IL junto a estes gerentes de cada
uma das áreas envolvidas, garantindo que todos os sistemas, aplicações e plataformas que se
integram ao sistema de billing foram devidamente mapeados e documentados.
Resultado: 1- Documento (ou e-mail) de validação des interfaces (IL).
Resultado: 2- Interfaces validadas.
b. Definição das integrações necessárias (IN).
i. Definir com base na IL as interfaces que serão implantadas.
Atividade de responsabilidade da equipe de integração e representantes da equipe de
negócios. Consiste em avaliar as interfaces validadas na IL e definir a permanência ou não das
mesmas, gerando a listagem das interfaces que deverão ser implementadas no contexto do
sistema de billing a ser implantado. Estas definições também deverão ser de conhecimento de
cada um dos gerentes das famílias envolvidas. Uma vez definida e aprovada, a listagem das
integrações necessárias (IN) será encaminhada para equipe de integração que a disponibilizará a
todos os envolvidos no projeto para que tenham acesso e acompanhamento do status de cada
interface. A IN estará apresentada em forma de planilha Excel™ e será uma das ferramentas de
acompanhamento e controle de integrações do projeto.
Resultado: 1- Documento (ou e-mail) de definição das interfaces validando a IN
Resultado: 2-Planilha IN preliminar de acompanhamento e controle de integrações.
ii. Detalhar as interfaces contidas no modelo final
Atividade de responsabilidade da equipe de integração e da área de sistemas legados.
Consiste em obter junto à área de sistemas um entendimento preliminar de cada interface inserida
na IN, visando complementar o levantamento técnico inicial realizado na geração da IL.
Resultado: Planilha IN detalhada.
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5.2.2.2.

Etapa de desenvolvimento – 4º Passo

A etapa de desenvolvimento compreende as etapas de especificação da integração,
contratação de fornecedor e o desenvolvimento da solução. A Figura 13 apresenta o processo da
etapa de desenvolvimento do método proposto.

Figura 13 – IDEF0 - desenvolvimento28

28

Fonte própria.
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a. Análise e especificação das integrações - número e nome da integração
A Figura 14 apresenta as atividades que compõem o processo de análise e especificação das
integrações.

Figura 14 – IDEF0 – análise e especificação das integrações29

i. Levantar os requisitos de negócios, de uso e funcionais da integração.
Atividade pertinente à equipe de integração que será executada em conjunto com a área
de TI e representante das famílias usuárias envolvidas. Consiste em levantar e documentar junto a
essas áreas o detalhamento dos requisitos de negócios, requisitos de uso e requisitos funcionais
das integrações. Recomenda-se que esta especificação seja conduzida pelos representantes das
famílias envolvidas na integração, ou seja, seus próprios usuários.

29

Fonte própria.
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Resultado: 1- Especificação contendo os requisitos de negócios, de uso e funcionais para
cada uma das integrações.
Resultado: 2- Validação da especificação pelo usuário.
ii. Elaborar especificação técnica da integração
Atividade de responsabilidade da equipe de integração com respaldo da área de TI e do
representante das áreas usuárias. Consiste em analisar as necessidades de negócios, de uso e
funcionais de cada integração e definir e especificar a solução técnica a ser adotada com
aprovação das áreas envolvidas.
Resultado: Especificação técnica da integração.
iii. Definir forma de implementação da integração.
Atividade que deverá ser executada pela a área de TI responsável pelos sistemas
envolvidos na integração com o apoio da equipe de integração. Consiste em analisar a solução
adotada juntamente com as especificações e avaliar a capacidade interna para realizar o
desenvolvimento necessário para atender a integração. Caso não seja possível desenvolver
internamente, deverá providenciar a contratação de mão de obra e/ou fornecedor. A equipe de
integração deverá dar todo o suporte no processo de compra do serviço, efetuando cotações e/ou
editando RFP (requisição de proposta) no mercado.
Resultado 1: RFP que apresente a integração.
Resultado 2: Requisição de compra para o serviço requerido.
Resultado 3: Documento de aprovação das áreas envolvidas.
Resultado 4: Definição qual será a equipe de desenvolvimento responsável.
iv. Levantar as necessidades de infra-estrutura da integração
Atividade que deverá ser de responsabilidade da equipe de TI (infra-estrutura), com o
devido apoio e suporte da equipe de integração, que será responsável por gerar as demandas de
acordo com as necessidades de integração. Consiste em levantar, documentar e providenciar as
necessidades de infra-estrutura para atender as interfaces, bem como garantir a conectividade
entre as máquinas/sistemas a serem integrados com seus respectivos responsáveis.
Resultado: Planilha com os detalhamentos de infra-estrutura (deve seguir como anexo da
especificação geral da integração).
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v. Levantar o roteiro e o cenário de testes da integração
(origem/destino)
Atividade que deverá ser executada em conjunto pelo representante das áreas usuárias,
pela área de TI envolvida com o desenvolvimento da interface e a equipe de testes do projeto de
migração, com o devido apoio e suporte técnico da equipe de integração. As áreas envolvidas
com o desenvolvimento da interface deverão enviar para a equipe de integração os cenários
utilizados para a execução dos testes unitários de desenvolvimento.
Resultado 1: Definição do plano de testes.
Resultado 2: Cadastramento de roteiros e cenários de testes em ferramenta de teste do
projeto.
vi. Levantar a relação de plantonistas da integração
Atividade de responsabilidade da equipe de integração, juntamente com as áreas clientes
responsáveis pelas aplicações que deverão ser integrados ao sistema de billing, que deverão
permanecer em sistema de plantão durante o período de migração e pós-migração. As áreas
citadas deverão indicar a relação dos plantonistas que ficarão disponíveis.
Resultado: Planilha com a listagem dos plantonistas para cada integração.
vii. Levantar plano de contingência das integrações críticas
Atividade de responsabilidade do representante das famílias envolvidas em conjunto com
as áreas clientes responsáveis pelos sistemas que deverão ser integrados ao sistema de billing,
com o devido apoio e suporte técnico da equipe de integração. O plano de contingência deverá
ser devidamente formalizado e enviado para a equipe de integração que disponibilizará o mesmo
para todos os interessados, inclusive os gerentes das áreas envolvidas.
Resultado 1: Listagem com a classificação das integrações como não-críticas.
Resultado 2: Listagem com a classificação das integrações como críticas.
Resultado 3: Plano de contingência para cada uma das integrações classificadas como
críticas.
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b. Contratação de fornecedor
A Figura 15 apresenta o processo de contratação de um fornecedor para atender as
necessidades de implementação de uma integração com o sistema de billing.

Figura 15 – IDEF0 – contratação de fornecedor30

i. Subsidiar a contratação de fornecedor
Atividade de responsabilidade da área de TI, uma vez que não existe mão de obra
disponível e capacitada para o desenvolvimento interno da integração. Caberá à equipe de
integração respaldar com informações técnicas os responsáveis pelo desenvolvimento, buscando,
quando necessário, o apoio técnico e conceitual das equipes técnicas envolvidas.
Resultado: Requisitos técnicos de compra, apresentados no documento necessário para a
contratação de serviços.
30

Fonte própria.
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ii. Efetuar a contratação de fornecedor (casos específicos)
Atividade de responsabilidade da equipe de integração, em casos específicos e isolados,
sob determinação expressa dos líderes e gestores imediatos da equipe. Neste caso, o processo de
contratação deverá envolver o departamento de compras, com propósito de se cumprir todas as
exigências e procedimentos da empresa quanto à contratação de serviços e produtos. Esta
atividade deverá ser executada em conjunto com a área que irá assumir o relacionamento com o
fornecedor (a ser contratado) quando a aplicação estiver em produção.
Resultado: Fornecedor para o desenvolvimento da solução contratado.
iii. Apontar os responsáveis pelas novas integrações
Atividade deverá ser executada pela equipe de integração, em conjunto com a área de TI.
Consiste em definir um responsável para cada nova interface a ser implantada no projeto,
cabendo à equipe de integração a documentação e formalização desta definição.
Resultado 1: Documento de formalização de responsabilidade da integração para seus
futuros responsáveis.
Resultado 2: Manual do usuário.
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c. Desenvolvimento da integração
A Figura 16 apresenta o detalhamento do processo de desenvolvimento de uma integração com o
sistema de billing, observando que toda a responsabilidade desse desenvolvimento recai sobre as
equipes de integração e TI que suportarão as equipes que foram designadas para o
desenvolvimento da integração.

Figura 16 – IDEF0 – desenvolvimento da integração31

i. Levantar / especificar o plano de implantação da integração
Atividade que deverá ser executada pela área de TI responsável pelo
desenvolvimento/manutenção das integrações, com o devido apoio da equipe de integração. O
plano deve contemplar o passo-a-passo necessário para a implantação da integração e os seus
respectivos pré-requisitos.
Resultado: Plano de implantação.
31

Fonte própria.
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ii. Solicitar o plano de desenvolvimento de acordo com o cronograma
do projeto
Atividade de responsabilidade da equipe de integração. Consiste em obter junto ao
responsável, interno ou externo, pelo desenvolvimento da integração, um plano simplificado de
desenvolvimento, contendo basicamente, um cronograma com a descrição das tarefas,
responsáveis, prazos e datas de acordo com o cronograma do projeto.
Resultado: Recebimento do plano de desenvolvimento da integração.
iii. Acompanhar o plano macro de desenvolvimento (tarefas, prazos e
datas).
Atividade de responsabilidade da equipe de integração. Consiste em acompanhar junto ao
responsável pelo desenvolvimento da integração e a área de TI, a evolução das tarefas, o
cumprimento dos prazos e datas firmadas no plano de desenvolvimento e, sinalizar, quando
necessário, aos gestores do projeto os problemas ou atrasos que possam comprometer o
cumprimento do cronograma pré-estabelecido.
Resultado: Cronograma atualizado.
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5.2.2.3.

Etapa de testes integrados – 5º Passo

A etapa de testes integrados esta apresentada na Figura 17, em que a equipe de testes
estará trabalhando em conjunto com a equipe de integração na execução de cada um dos roteiros
de testes das diversas integrações existentes.

Figura 17 – IDEF0 – testes integrados32

a. Solicitar/executar os testes integrados das integrações
Atividade de responsabilidade da equipe de integração. Consiste em informar o roteiro de
testes e solicitar os devidos testes integrados para área de testes do projeto, na medida em que os
desenvolvimentos e testes unitários são concluídos com sucesso.
Resultado 1:Resultado dos testes integrados de cada integração.
Resultado 2:Solicitação para execução dos testes integrados de cada integração.
32

Fonte própria.
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Resultado 3: Roteiro de testes integrados de cada uma das integrações.
b. Controlar os resultados dos testes integrados
Atividade de responsabilidade da área de testes do projeto. A equipe de integração deverá
receber da equipe de testes do projeto os resultados dos testes integrados, após cada execução,
para que possa providenciar as devidas regularizações quando ocorrer algum tipo de
inconsistência em relação aos resultados esperados, bem como manter atualizado o status de
desenvolvimento das integrações nas ferramentas de apoio e controle da equipe e do projeto.
Resultado: Ferramentas de controle atualizadas com os status dos testes integrados das
integrações.
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5.2.2.4.

Etapa de implantação – 6º Passo

A etapa de implantação das integrações desenvolvidas ao longo do projeto está
apresentada na Figura 18.

Figura 18 – IDEF0 - implantação33

a. Consolidar o plano de implantação das integrações
Atividade de responsabilidade da equipe de integração. Consiste em consolidar no
formato de cronograma o plano de implantação de todas as integrações e disponibilizar para a
equipe responsável pelo controle de projetos.
Resultado: Arquivo em Ms-Project™34 com o plano de implantação consolidado para
todas as integrações.

33
34

Fonte própria.
Aplicação desenvolvida pela Microsoft para controle de projetos.
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b. Consolidar a relação de plantonistas das integrações
Atividade de responsabilidade da equipe de integração. Consiste em consolidar a relação
de plantonistas de todas as interfaces e disponibilizar para todos os envolvidos no projeto.
Resultado: Listagem de 100% dos colaboradores que estarão de plantão no momento da
migração, para cada uma das integrações, com seus respectivos números de telefones, celulares e
e-mail.
c. Consolidar o plano de contingência das integrações críticas
Atividade de responsabilidade da equipe de integração. Consiste em consolidar a relação
de integrações críticas e disponibilizar para todos os envolvidos no projeto.
Resultado: Plano de contingência contendo 100% das integrações consideradas como
críticas.
d. Controlar o processo de implantação das integrações
Atividade de responsabilidade da equipe de integração e das áreas envolvidas em cada
integração. Consiste em acompanhar de forma on-line todo o processo de implantação, e
providenciar junto ao responsável pela integração, caso necessário, a regularização de toda
ocorrência de erro reportada durante este processo. Recomenda-se a utilização de uma ferramenta
de controle on-line para esse fim.
Resultado: Atualização on-line do status de cada uma das integrações à medida que estão
sendo implantadas.
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5.2.2.5.

Etapa de pós-implantação – 7º Passo

Ao finalizar toda a etapa de implantação, a equipe de integração possui a atividade de
monitorar as integrações implantadas, esta é a atividade principal que caracteriza a etapa de pósimplantação, que é a última etapa desse método proposto. A Figura 19 apresenta a etapa de pósimplantação.

Figura 19 – IDEF0 – pós-implantação35

a. Monitorar o andamento das integrações implantadas
Atividade de responsabilidade da equipe de integração. Consiste em acompanhar via a
ferramenta on-line o processo de pós-implantação e providenciar junto aos responsáveis pela
integração a regularização de toda ocorrência de erro reportada durante o período de 30 dias, após
a data de implantação.
Resultado: Relatório de todos os chamados abertos com o status de FECHADO.

35

Fonte própria.
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6. Ferramenta de apoio para processos de gerência de integrações de sistemas
de billing – GIB.
6.1. Introdução
Este capítulo apresenta as características básicas de uma ferramenta de apoio para
processos de gerência de integrações de sistemas billing, denominado GIB. O GIB terá a função
do controle das atividades que estão relacionadas com uma referida integração existente no
processo de migração de um sistema de billing.
Essa ferramenta permitirá à operadora o cadastro de todas as integrações identificadas nas
etapas iniciais do projeto de migração de seu sistema de billing até o encerramento das mesmas.
Essa ferramenta também poderá ser utilizada em outros projetos de migração e implantação de
outros tipos de sistemas, como os sistemas de ERP.
A partir do momento que uma integração é cadastrada na ferramenta de testes, todos os
produtos gerados a partir dela ao longo do projeto, serão adicionados ã ferramenta. Todos os
documentos, especificações, listas de requisitos, planos de testes, resultados de testes etc, são
exemplos dos produtos gerados. O controle dos vários produtos e seus diversos acessos por
diversas pessoas são algumas das funcionalidades da ferramenta de apoio para processos de
gerencia de integrações de sistemas proposta neste capítulo.
Através dessa ferramenta as áreas envolvidas serão notificadas de todas as evoluções,
atualizações, pendências e mudanças de status que uma integração está passando no decorrer do
projeto.

6.2. Escopo do projeto
O sistema poderá ser disponibilizado através de uma interface WEB onde as áreas
envolvidas terão a facilidade de enviar, receber, consultar e visualizar a situação das integrações
que estão sendo controladas, e receber informações sobre as atualizações realizadas.
No mercado existem diversos fabricantes de ferramentas de testes que servem de apoio ao
processo de migração de sistemas. Contudo, a análise das ferramentas existentes não está no
escopo deste trabalho, embora, seja possível a utilização de qualquer ferramenta existente. O GIB
está sendo apresentado como sendo uma solução voltada às necessidades encontradas no método
descrito neste trabalho.
A Figura 20 apresenta o escopo do projeto com o uso da ferramenta GIB.
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Figura 20 – Escopo com o uso da ferramenta.36

6.3. Descrição dos envolvidos e usuários
6.3.1. Resumo dos envolvidos
6.3.1.1. Equipe de integração
Equipe responsável em controlar e atualizar os projetos de integração. Tendo o papel de
gerenciar, controlar status, acompanhar, manter as demais áreas informadas do andamento das
informações das integrações e consolidar os planos de desenvolvimento, implantação e
contingências adicionando-os na ferramenta. Gerenciar informações e processos.
6.3.1.2. Equipe de Negócios
Equipe que representa as diversas áreas da empresa que são usuárias do sistema de billing.
Tem o papel de definir e cadastrar as integrações existentes com o sistema de billing e os
sistemas legados, atualizar as informações das integrações alimentando a ferramenta com todos
os requisitos necessários, acompanhar, consultar e validar as integrações cadastradas, homologar
os resultados dos desenvolvimentos.
6.3.1.3. Famílias /equipes
Representa todas as famílias envolvidas e as demais equipes do projeto. Tem o papel de
consultar e fornecer informações para as equipes de integração e negócios.

36

Fonte própria.
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6.3.2. Resumo dos usuários
6.3.2.1. Usuário de integração
Usuário responsável em controlar os projetos de integração. Possui opções de consultar,
atualizar uma integração.
6.3.2.2. Usuário de negócios
Usuário responsável em fornecer informações sobre as integrações existentes no projeto.
Possui opções de consultar, atualizar, criar uma integração.
6.3.2.3. Usuário padrão
Usuário de uso pelas demais famílias envolvidas e pelas demais equipes do projeto. Perfil
que possui apenas a opção de consulta, visualizando as informações das integrações, seus status e
comentários.
6.3.2.4. Administrador
Usuário responsável em gerenciar os usuários da ferramenta GIB.
6.4. Descrição dos módulos da ferramenta
6.4.1. Módulo de administração do sistema
Terá as funcionalidades dês controle de usuários, com permissões e parâmetros para o
funcionamento do sistema.
6.4.2. Módulo de controle de workflow
Deve ter uma funcionalidade que permita disparar rotinas de acompanhamento das
integrações. Verificando todos os status das etapas envolvidas no processo, permitindo a
configuração manual ou automática de ações de controle, como por exemplo o envio de e-mails e
alarmes. Isso permitirá que qualquer gerente de área ou pessoa responsável por uma atividade
com status atrasada recebe uma notificação ou algum aviso para que uma intervenção na
ferramenta seja realizada.
6.4.3. Módulo de cadastro de integrações
Tratará do cadastramento das informações referente às integrações envolvidas no projeto.
Todas as integrações serão adicionadas através deste módulo, bem com os seus detalhamentos,
atualizações e mudanças de status.
6.4.4. Módulo de cadastro de documentação
Neste módulo será possível a inclusão das documentações necessárias para cada uma das
integrações como: especificação funcional, especificação técnica, cronograma simplificado, plano
de contingência, plano de desenvolvimento, plano de implantação, lista de plantonistas, relação
de infra-estrutura necessária, requisição de contratação e manuais diversos.
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6.4.5. Módulo de testes
Neste módulo, serão cadastrados os planos de testes (testes unitários, testes integrados e
testes de homologação) a serem executados para cada uma das integrações. Numa versão inicial,
a ferramenta poderá trabalhar em conjunto com uma ferramenta de teste comercial, existente no
mercado, e receber apenas a descrição dos testes executados e seus respectivos resultados em
forma de textos (arquivos com extensão .txt), permitindo que as demais áreas tenham acesso
apenas aos resultados dos testes sem ter acesso à ferramenta de testes.
Os resultados dos testes de homologação realizados junto às áreas usuárias deverão ser
cadastrados na ferramenta.
6.4.6. Módulo de relatórios gerenciais
Trata-se da geração de relatórios de acompanhamento das evoluções das integrações e
consolidação de informações.
6.5. Visão geral da ferramenta.
A Figura 21 apresenta a visão geral da ferramenta de apoio para processos de gerência de
integrações de sistemas billing, denominado GIB.
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Figura 21 – Visão geral da ferramenta de apoio – GIB.37

6.6. Requisitos da ferramenta
6.6.1. Requisitos de negócios (RqN)
Atender ao controle das integrações que necessitam ser criadas, adaptadas e mantidas
dentro de um projeto de migração de sistema de billing.
6.6.2. Requisitos de uso (RqU)
Os requisitos de uso que foram identificados para o desenvolvimento da ferramenta GIB
são:
•
•
•
•
•
•
•
37

RqU1 – Controle de ações (workflow)
RqU2 - Cadastramento de integrações.
RqU3 - Adicionar requisitos
RqU4 - Gerar documentação
RqU5 - Cadastramento de equipe de desenvolvimento
RqU6 - Gerar plano de desenvolvimento
RqU7 - Gerar plano de testes

Fonte própria.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RqU8 - Gerar plano de implantação
RqU9 - Gerar plano de contingência
RqU10 - Listar plantonistas
RqU11 - Listar necessidades de infra-estrutura
RqU12 – Registrar de resultados de testes
RqU13 - Registro de log
RqU14 - Controle de segurança
RqU15 - Administração de usuários
RqU16 - Gerar relatórios
RqU17 - Armazenar histórico
RqU18 - Administração de backup/restore
RqU19 - Acesso on-line

6.7. Diagrama de classes
A Figura 22 apresenta o diagrama de classes da ferramenta de apoio para processos de
gerência de integrações de sistemas billing que poderá ser um ponto de partida para o seu
desenvolvimento.

Plantonista

Infra_estrutura

Implantacao
*

*

*
Requisitos

*

Area_gestora
1

Gestor

1

1
Integracao
*

*
*

*

1
*

Testes

Documento

*
Teste_Unitario

Teste_integrado

Teste_homologacao

Plano

Espec_tecnica

Espec_Funcional

-

Pl_teste

Pl_Contingencia

Pl_desenvolvimento

Pl_implantacao

Figura 22 – Diagrama de classes da ferramenta GIB.38

38

Fonte própria.

Manual

85

7. Conclusão e sugestões para temas futuros
O estudo de caso realizado e apresentado no Capítulo 4 deste trabalho facilitou a
percepção de alguns pontos que podem ser considerados críticos ao longo de um projeto de
migração de um sistema de billing. Conforme proposto como um dos objetivos específicos do
estudo. Vale salientar que estes pontos, mesmo considerados como críticos, não inviabilizaram a
implantação do sistema de billing, apenas dificultaram ou prejudicaram algumas das atividades
do processo e o objetivo de identificá-los é de contribuir para uma melhoria do método
apresentado.
Após a identificação dos pontos críticos foi possível cumprir outro objetivo específico
proposto que se referia a fazer sugestões e melhorias aos pontos críticos identificados, que são
apresentados na Tabela 4. A tabela está dividida pelas etapas que compõem o processo, seus itens
e sub-itens identificados.
Tabela 4 – Pontos críticos
Etapa

Item

Sub-item

Levantamento das
atividades

Para cada uma das
famílias efetuarem o
levantamento de
suas atividades que
envolvem o sistema
de billing.

Riscos

Sugestões melhorias

1-Analista responsável pelo
levantamento efetuar JADs
1-Dificuldade de
com os usuários e analistas do
comunicação com o usuário
sistema.
do sistema de billing.
2-Marcar com bastante
antecedência as reuniões.
1-Contratar uma consultoria
responsável pela
alocação/contratação de
recursos.
2-Monitorar salários e
benefícios oferecidos aos
2-Encontrar pessoal
recursos.
habilitado no mercado para
3-Solicitar contratação sob as
compor as equipes.
leis do trabalho (CLT).
1-Dificuldade na formação
das equipes devido às
áreas não liberarem
recursos para o projeto.

Definição das
equipes do projeto

Alocação de recursos
para cada uma das
equipes

Etapa de
mapeamento

1-Analista responsável pela
i. Identificar todas as
integração não estar mais
interfaces do sistema de trabalhando na empresa.
a. Mapeamento das billing.
2-Analista responsável não
interfaces do legado
ter domínio total do sistema. 1-Reuniões de negócio
(IL).
ii. Validar as interfaces
periódicas com as equipes
do legado que foram
responsáveis de cada área.
3-Analista responsável
identificadas.
esquecer de alguma
2-Reuniões periódicas entre as
integração.
áreas de negócio e técnica
i. Definir com base na IL 4-Analista responsável não para validação das decisões.
as interfaces que serão ter conhecimento de uma
implantadas.
3-Solicitar documentação das
determinada integração.
áreas usuárias das interfaces
5-Equipes do projeto e de da IL que serão implantadas.
b. Definição das
usuários não entrarem em
integrações
4-Atribuir prioridade alta pela
consenso para
necessárias (IN).
diretoria da empresa para este
cancelamento
de
uma
ii. Detalhar as interfaces
projeto.
determinada integração.
contidas no modelo
final.
6-Decisões políticas sobre a
permanência ou
cancelamento de alguma
integração.

-
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Etapa

Item

Sub-Item

Riscos

Sugestões melhorias

i. Levantar os requisitos
funcionais, técnicos e
de negócio da
integração.
ii. Definir solução para
implementação da
integração.
iii. Identificar/Apontar a
necessidade de
contratação de
fornecedor para o
desenvolvimento da
integração.

1-Analista responsável pela
integração não estar mais
trabalhando na empresa.
2-Analista responsável não
ter domínio total do sistema. 1-Manter as documentações
dos sistemas atualizadas.

a. Especificação
iv. Levantar as
geral - nº e nome da
necessidades de infra2-Sistema de rodízio, sempre 2
integração.
estrutura da Integração. 3-Analista responsável não analistas por sistema.
ter conhecimento de uma
determinada integração.
v. Levantar / Especificar
o plano de implantação
4-Solução adotada não ser
da integração.
viável financeiramente.
vi. Levantar o roteiro e o
5-Necessidade de novo
cenário de testes da
hardware para atendimento
integração
da integração.
(origem/destino).

Etapa de
desenvolvimento

vii. Levantar /
Especificar a relação de
plantonistas da
integração.
viii. Levantar plano de
contingência das
integrações críticas.

i. Subsidiar a
contratação de
fornecedor.
ii. Efetuar a
b. Contratação de contratação de
fornecedor (casos
fornecedor
específicos).
iii. Apontar os
responsáveis pelas
novas integrações
(casos específicos).
i. Solicitar o plano de
desenvolvimento de
acordo com o
cronograma do
projeto.
c.Desenvolvimento
da integração
ii. Acompanhar o
plano macro de
desenvolvimento
(tarefas, prazos e
datas).

1-Processo de compra
da empresa ser
demorado.
2-Analista responsável
pelo legado resistir em
receber a
responsabilidade pela
nova integração.
1-Equipe responsável
pelo desenvolvimento
não cumprir o prazo
estabelecido.

1-A fim de reduzir o tempo
de contratação, apresentar
pelo menos 3 propostas
para contratação de
fornecedor.
2-Conseguir apoio do
patrocinador de mais alto
nível no projeto.

1-Reuniões periódicas
sobre o andamento dos
desenvolvimentos.

2-Equipe depender de 2-Solicitar apoio da equipe
uma terceira área para de PMO.
desenvolvimento total ou
parcial da integração.
3-Visitar com freqüência o
local onde estão sendo
3-Dificuldade de
desenvolvidas as partes do
comunicação com a
sistema.
equipe de
desenvolvimento.
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Etapa

Item

Etapa de testes
integrados

Sub-Item

a. Solicitar os
testes integrados
das integrações.
b. Retornar os
resultados dos
testes integrados.

Riscos

Sugestões melhorias

1-Funcionalidades
implementadas
diferentemente dos
requisitos.

1-Contratar uma consultoria
para a etapa de testes.

a. Consolidar o
plano de
implantação das
Integrações.

Etapa de
implantação

1-Equipes não
concluírem os planos de
implantação das
integrações.

b. Consolidar a
relação de
plantonistas das
integrações.
c. Consolidar o
plano de
contingência das
integrações
críticas

-.

a. Monitorar o
andamento das
integrações
implantadas

1-Equipe do PMO trabalhar
em conjunto para
elaboração dos planos.

3-Funcionalidade não
funcionando
corretamente devido a
diferenças de ambiente.

d. Acompanhar o
processo de
implantação das
integrações.

Etapa de Pós
implantação

2-Não ter concluído
plano de contingência
para cada integração.

39

-

1-Decisão go-no-go
para a integração.

1-Utilizar o plano de
contingência elaborado na
etapa anterior.

7.1. Conclusões do trabalho
A aplicação do método sugerido permitiu chegar a algumas observações sobre seu valor:
• Devido este ser um projeto de longa duração, a rotatividade das equipes
envolvidas foi muito alta, devendo a gerência, na medida do possível efetuar
um rodízio de atividades entre alguns dos membros das equipes, motivando os
membros de todas as equipes do projeto e facilitando a permanência do
conhecimento entre os mesmos.
• A validação e a execução de todos os testes (unitários, integrados e de
homologação) constituem atividades obrigatórias, não apenas para verificação
das configurações efetuadas, mas para comprovar que o sistema funcionava
adequadamente na data da instalação. É preferível que nas reuniões de go-nogo decida-se atrasar alguns dias o projeto do que colocar em operação um
sistema que não funciona adequadamente.
• A utilização de uma ferramenta de testes suportando todas as etapas de testes
do projeto tornou possível todo o controle de cada um dos testes necessários
39

Reunião gerencial que define se há condições de se implantar o sistema no seu estado real, com ou sem
pendências.
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•

•
•
•

•
•

•

•

•

para o projeto. Esse controle foi fundamental para que os resultados dos testes
tivessem a aprovação das áreas usuárias em um tempo considerado pequeno
para os volumes e tamanhos dos testes envolvidos.
Com o método de integração de sistemas apresentado é possível definir e
coordenar as atividades que envolvem uma equipe de integração em um
projeto de migração do sistema de billing de uma empresa de
telecomunicações e sua integração com os sistemas legados e vice-versa.
O método apresentado neste trabalho representa uma das inúmeras formas de
conduzir um projeto de migração de sistemas de billing.
A proximidade física entre as diversas equipes é um fator que favorece o
desenvolvimento de projetos de sistemas utilizando-se também de ferramentas
colaborativas suportando a comunicação entre as equipes.
Foram apresentados os possíveis pontos críticos que envolvem a equipe de
integração durante as diversas etapas do projeto, bem como sugestões de
melhorias para os pontos que foram identificados. Tal estudo, quando
observado, permite a redução de etapas não previstas e indesejáveis ao longo
do processo.
A adoção de um plano de ação por parte das empresas a fim de garantir que os
pontos críticos apresentados sejam adequadamente trabalhados minimizando
perdas durante o projeto..
O projeto envolvia a adequação das integrações que já existiam nos sistemas
de billing das empresas regionais para uma arquitetura centralizada em apenas
uma regional, contudo o sistema receptor das informações possuía processos
implementados de forma diferente dos sistemas de billing de origem. Portanto,
as integrações não poderiam ser as mesmas. Consequentemente, novas
integrações foram criadas que ainda não possuíam responsáveis. Fazer com
que uma ou outra área assumisse a nova integração foi uma tarefa baseada nas
políticas existentes dentro da empresa, cabendo ao diretor do projeto decidir,
em conjunto com os diretores das áreas envolvidas, quem seria o novo
responsável pela nova integração.
Foi apresentada uma ferramenta para apoio aos processos de gerência de
integrações de sistemas billing – GIB. As informações descritas no Capítulo 6
deste trabalho não correspondem a totalidade de informações necessárias para
a construção da ferramenta GIB, mas permite a continuação para o
desenvolvimento da mesma.
Todas as planilhas de integrações que são geradas no início do método devem
ser de conhecimento geral das equipes envolvidas no projeto. Uma área de
acesso comum deve ser criada para que todos tenham conhecimento das
evoluções das planilhas. Portanto, uma vez implementada a ferramenta GIB
deve ter acesso fácil por todas as áreas da empresa que está envolvida no
projeto de migração do sistema de billing.
A ferramenta GIB uma vez construída, pode substituir todas as planilhas de
controle e também a ferramenta de teste on-line citada neste trabalho.
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7.2. Sugestões de temas futuros

Propõe-se um estudo aprofundado de Gerência de Riscos entre as diversas etapas que
compõem o projeto, ampliando assim o entendimento e a redução de falhas nesse processo.
Processos de implantação/migração de sistemas de billing de uma empresa de TV a por
assinatura possuem pouca diferenciação de uma empresa de telefonia. Com o início das
atividades da TV digital e das transmissões de sinais de vídeo em aparelhos móveis, este é um
bom momento para um trabalho nesta área.
Diversos outros temas podem ser sugeridos para o aprofundamento desta temática,
sistemas versus telecomunicações, entre eles existem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projeto de garantia da receita de uma operadora de telecomunicações.
Sistemas de conciliação entre operadoras de telecomunicações.
Gerenciamento de riscos em projetos de faturamento.
Controle e prevenção a fraudes em sistemas de faturamento;
Projetos de Interface Homem-Computador para sistemas de atendimento de
operadoras de telecomunicações.
Estudo de queda de receita das empresas de telefonia fixa com o advento da
tecnologia voz sobre IP – VoIp.
Sistemas de controle e gerenciamento de remessas de registros para Co-billing.
Estender este estudo para outras áreas como por exemplo o setor bancário.

Os projetos de implantação/migração de um sistema de billing se caracterizam pelo seu
tamanho e complexidade. O impacto de um possível erro custará muito para a operadora. Os
impactos serão grandes e diretos. Esse método será útil para qualquer empresa no momento de
sua implantação/migração do seu sistema de billing.
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Anexo A – Histórico das Telecomunicações Brasileiras
A.1.

Introdução

O Brasil é um país grande em área territorial, com aproximadamente 8,5 milhões de
quilômetros quadrados e população próxima aos seus 185 milhões de habitantes. Possui uma
infra-estrutura avançada de telecomunicações quando comparada com as nações industrializadas,
embora sua teledensidade, capilaridade e acessibilidade sejam baixas. O sistema de telefonia do
Brasil se deteriorou consideravelmente durante os 1980 e no início dos anos 90 devido a uma
prolongada crise econômica.
A queda da ditadura militar na década de 80 e o impeachment do então presidente
Fernando Collor de Melo, em 1992, demonstravam a extensão da crise política e a incerteza
econômica que vivia o país. As políticas econômicas adotadas neste período acarretaram
inúmeras conseqüências à administração posterior. Reforçados por este contexto, as conversas de
formatação do setor de telecomunicações retornou com força total. E em janeiro de 1995, o
Ministério de Comunicações anunciou que se preparava mais uma vez para reorganizar a
legislação do setor de telecomunicações de forma a permitir a competição de empresas privadas.
A privatização estava preste a transformar completamente o cenário nacional das
telecomunicações no Brasil. O novo milênio teria como característica uma economia mais aberta
gerando interesse em novos fornecedores de produtos e de serviços de telecomunicações, de
forma que o destino de seus recursos deveria ser canalizado para o mercado brasileiro.
Os serviços de telecomunicações brasileiras estavam deteriorados. A deterioração destes
serviços combinada com a impossibilidade na prática de obter alguma melhora favoreceu os
argumentos pró-privatização em um contexto de uma imensa demanda frustrada em que só era
possível obter linhas fixas ou ativação celular em curto prazo no mercado paralelo de linhas
telefônicas.
A.2.

Criação da Anatel

A década de 90 foi marcada pelas privatizações, realizadas pelo governo federal, das
empresas na área de telefonia. Um dos seus marcos iniciais foi a Lei 9.472, promulgada em 16 de
julho de 1997, que dispõe “sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da emenda
constitucional nº. 8, de 15 de agosto de 1995”, neste momento o Sr. Sérgio Motta era o Ministro
das Comunicações.
O órgão regulador criado foi a ANATEL, em outubro de 1997, que foi concebido nos
moldes da Federal Communications Commission – FCC, dos EUA. De acordo com o seu site40,
as principais as obrigações assumidas pela Anatel são:

40

www.anatel.gov.br
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•
•
•
•
•

Aprovar, suspender e cancelar concessões
Regulamentar os procedimentos de licenciamento e prestação de serviços
Fiscalizar o funcionamento das concessionárias
Gerenciar os espectros de telecomunicações, incluindo equipamento em órbita
Certificação de produtos e equipamentos

A ANATEL foi instalada com a missão de viabilizar um novo modelo para as
telecomunicações brasileiras, principiando com a definição e a execução do processo de
privatização do sistema Telebrás. Com a privatização, o papel fundamental da ANATEL passou a
ser o de regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações no país. Com
isso, todas as empresas que estejam interessadas em prestar serviços de telecomunicações,
precisam da autorização da ANATEL.
As concessionárias passaram então a responder perante ANATEL pela qualidade dos
serviços e pelas metas estabelecidas nos contratos de concessão. Estão entre as determinações nos
contratos: prazo de 18 meses a partir da aquisição para cumprir as novas regras; qualidade de
serviço consistente com padrões internacionais no ano 2000 (incluindo a instalação de linhas
fixas residenciais em até 72 horas da solicitação do cliente); metas de instalação de terminais
telefônicos compatíveis com a missão de serviço universal quantitativamente definida ano a ano;
redução progressiva de tarifas, com queda expressiva no ano de 2005.
Não é surpresa saber que uma das tarefas da Anatel tem sido multar as concessionárias
por não cumprimento das metas de qualidade e extensão dos serviços. Algumas das empresas
transnacionais controladoras de serviços no Brasil são também multadas em seus países-sede.
As principais autorizações emitidas pela Anatel, são para os seguintes serviços:
•
•
•
•

STFC – Serviço de Telefonia Fixo Comutado
SMP – Serviço Móvel Pessoal
SME – Serviço Limitado Móvel Especializado (trunking)
SCM – Serviço de Comunicação Multimídia

Existem outros serviços que são objeto de autorização, Por exemplo, o serviço móvel
marítimo, o serviço de radioamadores, TV etc.

A.3.

Privatização

Em dezembro de 1997, foi publicada, pela ANATEL, a consulta pública Nº. 002/97, de 4
de dezembro de 1997, que trata do processo de privatização das empresas de telefonia do país.
Vale ressaltar que nunca houve unanimidade na decisão de "venda" das telecomunicações
brasileiras, a discussão esteve mais centrada em torno das empresas do sistema Telebras.
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Até a privatização, o poder do setor estava centrado no Ministério das Comunicações,
organismo controlador da Telebras.
Pondo em prática o programa nacional de desestatização, o governo, para privatizar a
Telebras, promoveu a cisão da empresa, e a vendeu em um leilão realizado na bolsa de valores do
Rio, as 12 holdings, criadas por força desse processo, o que representou a transferência à
iniciativa privada, do controle acionário das empresas de telefonia fixa e de longa distância, bem
como das empresas de telefonia celular.
O processo de privatização do sistema Telebras encerrou-se em 29 de julho de 1998,
quando esse sistema foi privatizado. O preço pago pela privatização, foi de R$ 22,057 bilhões,
somado ao valor arrecadado pela banda B, de R$ 8 bilhões, superando os R$ 30 bilhões previstos
pelo Ministro das Comunicações, Sérgio Motta. Conforme a RNT - Revista Nacional de
Telecomunicações, n° 229, Set. 1998.
Pela regra, quem ganhasse um leilão de telefonia fixa estaria automaticamente
desclassificado e não poderia participar das próximas disputas. A Telefónica de España levou a
Telesp fixa. Saiu automaticamente da disputa da Tele Centro Sul (hoje a Brasil Telecom), que
acabou nas mãos do Banco Opportunity. O banco por sua vez, não pode participar do leilão da
Tele Norte Leste, que foi vendida para o consórcio Telemar.
A.4.

Resultado do leilão - Telefonia fixa e de longa distância

- Embratel
Comprador: MCI International
País de origem: EUA
Preço mínimo: R$ 1,8 bilhão
Preço pago: R$ 2,65 bilhões
Ágio: 47,22%

- Telesp
Comprador: Telefónica de España
Preço mínimo: R$ 3,52 bilhões
Preço pago: R$ 5,783 bilhões
Ágio: 64,29%
Outros interessados: Telecom Itália, Globo e Bradesco (proposta de R$ 3,965 bilhões)

Tele Centro Sul (Brasil Telecom)
Comprador: Banco Opportunity, com fundos de pensão e Telecom Itália.
Preço mínimo: R$ 1,95 bilhão
Preço pago: R$ 2,07 bilhões
Ágio: 6,15%
Outros interessados: a Telefónica de España apresentou proposta, desclassificada, porque
o consórcio havia vencido a disputa pela Telesp fixa.
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- Tele Norte Leste (Telemar)
Comprador: AG Telecom (Telemar)
Preço mínimo: R$ 3,400 bilhões
Preço pago: R$ 3,434 bilhões
Ágio: 1%
Outros interessados: o consórcio liderado pelo Banco Opportunity. Sua proposta foi
desclassificada porque o consórcio venceu a Tele Centro Sul. O ágio foi o menor obtido na venda
das 12 holdings do sistema Telebras. Depois do leilão, o BNDES entrou com 25% do capital.
A.5.

Resultado do leilão - Telefonia celular

Resultado do leilão - Telesp Celular
Comprador: Portugal Telecom
Preço mínimo: R$ 1,1 bilhão
Preço pago: R$ 3,588 bilhões
Ágio: 226,18%

- Tele Sudeste Celular
Comprador: Telefónica de España
Preço mínimo: R$ 570 milhões
Preço pago: R$ 1,36 bilhão
Ágio: 138,6%

- Telemig Celular
Comprador: consórcio Telepart Participações S/A - Telesystem International Wireless, operadora
canadense de telefonia celular (49%), banco Opportunity (27%) e fundos de pensão.
Preço mínimo: R$ 230 milhões
Preço pago: R$ 756 milhões
Ágio: 228,7%
- Tele Celular Sul
Compradores: UGB Participações (União Globo Bradesco, com 50%) e Bitel (Telecom Itália,
com 50%)
Preço mínimo: R$ 230 milhões
Preço pago: R$ 700 milhões
Ágio: 240%

- Tele Nordeste Celular
Compradores: UGB participações (União Globo Bradesco, com 50%) e Bitel Participações
(Telecom Itália, com 50%)
Preço mínimo: R$ 225 milhões
Preço pago: R$ 660 milhões
Ágio: 193,33%
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- Tele Centro Oeste Celular
Comprador: Splice do Brasil
Preço mínimo: R$ 230 milhões
Preço pago: R$ 440 milhões
Ágio: 91,3%

- Tele Leste Celular
Comprador: Iberdrola e Telefónica de España
Preço mínimo: R$ 125 milhões
Preço pago: R$ 428 milhões
Ágio: 242,4%

- Tele Norte Celular
Comprador: Telepart Participações S/A_ Telesystem International Wireless, operadora canadense
de telefonia celular (49%), banco Opportunity (27%) e fundos de pensão.
Preço mínimo: R$ 90 milhões
Preço pago: R$ 188 milhões
Ágio: 108,8%
A.6.

Situação atual

A.6.1. Telefonia fixa
O serviço de telefonia fixa comutado no Brasil possui as seguintes classificações das
empresas:
•

Empresas concessionárias: São as antigas empresas do sistema Telebras que foram
privatizadas em 1998. Como por exemplo: Telefonica (antiga Telesp), Brasil Telecom,
Telemar.

•

Empresa espelhos: Empresas que receberam autorizações em 1999 e que possuem quase a
mesma área de atuação das empresas concessionárias. Como por exemplo: GVT (Global
Village Telecom), Vésper (Comprada pelo grupo Telmex).

•

Empresas espelhinhos: Demais empresas que receberam autorizações e que operam em
um pequeno número de municípios. A partir de 31 de dezembro de 2001 deixou de existir
um limite para o número de prestadores de STFC por região. Como por exemplo: Transit,
Primeira escolha, Tmais, Nortelpa etc.

Atualmente, a distribuição das empresas de telefonia fixa no Brasil é apresentada na
Tabela 5 e na Figura 23:
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Tabela 5 - Distribuição das empresas de telefonia fixa no Brasil

Região I

Região II

Região III

Setores

Concessionárias

1,2,4 a 17

Telemar

3
18,19,21,23,24,
26 a 30

CTBC

Empresas Espelho
Vésper SP (Embratel)

Brasil Telecom

20

Sercomtel

22 e 25

CTBC

31,32 e 34

Telefônica

33

CTBC

GVT

Vésper SP (Embratel)

Telefonia Fixa - Distribuição

Telemar / Vesper
Telefonica / Vesper
Brasil Telecom / GVT
Embratel / Intelig

Figura 23 - Distribuição das empresas de telefonia fixa no Brasil41

A.6.2. Telefonia móvel celular

41

Fonte www.teleco.com.br
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Para uma empresa operar um serviço de telefonia móvel é necessário que adquira uma
licença em uma determinada banda. Cada banda corresponde a uma freqüência de uso especifica.
No Brasil, o órgão regulador, a ANATEL, já efetuou leilão para 5 bandas42 diferentes de telefonia
móvel celular. Apenas a banda “C” não teve compradores.
A telefonia móvel celular no Brasil está dividida em:
•

SMC – Serviço Móvel Celular. Atualmente, não existem mais empresas nesta categoria.
Todas as empresas SMC migraram para SMP.

•

SME – Serviço Móvel Especializado. Empresas que oferecem serviço de trunking que é
destinado a pessoas jurídicas ou grupos de pessoas caracterizados pela realização de
atividade específica. Oferece a possibilidade de comunicação do tipo push to talk para um
grupo (acesso rádio). Como por exemplo: Nextel.

•

SMP – Serviço Móvel Pessoal. Caracterizado pela possibilidade do assinante escolher
qual a prestadora de transporte irá utilizar para suas chamadas de longa distancia. Todas
as “operadoras celulares” já migraram para o SMP.

Atualmente, a distribuição das empresas de telefonia Móvel no Brasil é apresentada na
Tabela 6 e na Figura 24:

Tabela 6 - Distribuição das empresas de telefonia móvel no Brasil43

Área
SMP

Área SMC
3
RJ, ES
8

I

Amazônia
4
MG
9
BA, SE
10
Nordeste

42
43

Faixas de frequências
Fonte: www.telecom.com.br

Operadora por área e Banda
Banda A
Banda B
Banda D
Vivo

Banda E

Claro
TIM

Amazônia Celular

Vivo

Telemig Celular

TIM

Vivo

TIM

Claro

TIM

Claro

-

Oi

Claro
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Área
SMP

Operadora por área e Banda
Banda A
Banda B
Banda D

Área SMC
5

TIM **

PR, SC
II

Vivo

Claro

6
RGS

Vivo**

7

Claro

Banda E

TIM

Brasil
Telecom

Centro Oeste
Área
SMP

III

Área SMC
1
SP Metropolitana
2
SP Interior

Operadora por área e Banda
Vivo**

Claro

TIM
-

Os casos especiais estão apresentados na Tabela 7:
Tabela 7 – Casos especiais

Banda

Operadora

Cidades

CTBC(Triângulo Cel.)

Cidades de Minas Gerais, São Paulo,
M. Grosso do Sul e Goiás

Sercomtel Celular

Londrina e Tamarana, PR

TIM

Pelotas e região RGS.

D

TIM

Londrina e Tamarana, PR.

E

Telemig Celular

Cidades de Minas Gerais
correspondentes à área da Triângulo
Cel.

A
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Telefonia Móvel - Distribuição

Figura 24 - Distribuição das empresas de telefonia móvel no Brasil44

44

Fonte www.teleco.com.br

