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RESUMO

A fim de melhorar a produtividade e ter custos mais baixos, muitas companhias têm
concentrado sua atuação direta em suas competências centrais (core competences),
terceirizando atividades de apoio como a gestão da infra-estrutura de TI. A
justificativa para terceirização é que os fornecedores têm o domínio do
conhecimento técnico e gerencial dos serviços fornecidos, possuem profissionais
qualificados, e podem se beneficiar de economias de escala, que permitem a
prestação de serviços com qualidade e a um preço competitivo. Na prática, para
muitas companhias, os resultados da terceirização têm sido abaixo do esperado. De
acordo com Dun & Bradstreet, de 20% a 25% dos projetos de terceirização falham
em dois anos e 50% falham em cinco anos. Isto porque os custos tem sido maiores
do que o inicialmente previsto ou os serviços fornecidos pelos terceiros não são
aceitáveis. A maior parte da literatura sobre terceirização destaca métodos para
melhorar o desempenho dos serviços, para redução dos riscos da terceirização e
para análise de contratos, tendo como foco principal o contratante do serviço. Este
trabalho evidencia o problema na perspectiva do fornecedor de serviços, propondo
um processo com as diversas atividades envolvidas na elaboração da proposta
buscando atender aos requisitos do cliente e melhorar a satisfação do mesmo.
Através da pesquisa bibliográfica chegou-se a proposição de um processo baseado
no modelo QFD (Quality Function Deployment), que facilita o desdobramento dos
requisitos para as características da solução. O processo estimula o trabalho
colaborativo da equipe, traz o comprometimento e entendimento da solução pelo
fornecedor e pelo cliente, ainda durante a fase de construção da proposta, e tem
como objetivo final gerar uma proposta que atenda melhor as reais necessidades do
cliente e reduzir os riscos do fornecedor de serviços. A viabilidade do uso processo
foi comprovada através de uma prova de conceito em um caso real de terceirização
de infra-estrutura de TI. Como contribuição adicional, o uso do QFD permite avaliar a
contribuição de cada requisito no custo total da proposta e uma análise competitiva
com relação aos principais concorrentes.

Palavras-chave: QFD; Terceirização; Outsourcing; Requisitos; RFP; Infra-estrutura
de TI; Projetos de TI.

ABSTRACT
USE OF QFD FOR PROPOSAL DEVELOPMENT TO IT SERVICES SUPPLY
To improve productivity and lower costs, many companies have concentrated their
direct activities in their core competences, outsourcing support services such as IT
infrastructure operation and management to third party service providers. The most
cited justifications for outsourcing are based on provider’s technical and managerial
expertise, qualified human resources and benefits of scale, enabling cost effective
and high quality services. For many companies, the actual results of outsourcing are
below expectations. According to Dun & Bradstreet, from 20% to 25% of outsourced
projects fail in less than two years; the failure rate increases to 50% in up to five
years. Reported causes include costs exceeding approved budgets or unacceptable
quality of services provided. References on outsourcing include methods to improve
service performance, reduce risks and perfect contractual clauses, most centered on
the perspective of the contractor of those services. This work is centered on the
perspective of the service provider and proposes a method to assist in the
preparation of proposals that satisfy the client’s requirements and reduce the risk of
possible problems in the future. The proposed method is based in the QFD (Quality
Function Deployment) model that allows the deployment of service requirements into
the solution’s specifications. The process stimulates the cooperation among team
members, brings commitment and common view of the proposed solution by client
and provider, early in the process of solution build-up. The final goal of the method is
to generate a solution that best fits the clients needs and reduces future risks for the
service provider. As additional benefits, the QFD method allows the estimation of the
contribution of each requirement into the final cost of the solution, and a competitive
analysis vis a vis the other competitors for the outsourced services. The viability of
the proposed process was tested with a proof of concept in a real case of outsourcing
of IT infra-structure.

Keywords: QFD; Outsourcing; Requirements; RFP; IT infra-structure; IT project.
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1

INTRODUÇÃO

1.2

Motivação

Cada vez mais as empresas e as organizações públicas estão procurando
concentrar seus esforços no principal produto do seu negócio, passando para
terceiros a responsabilidade pelos serviços de apoio.
A informática tem sido uma atividade amplamente terceirizada. Isto significa
transferir a um fornecedor de serviço externo a execução parcial ou total do controle
e da operação do ambiente tecnológico, ficando sob responsabilidade do cliente a
definição das diretrizes estratégicas e dos objetivos de negócio envolvidos.
A primeira grande experiência de terceirização em tecnologia da informação
(TI) foi feita pela Kodak, em 1989 (10 YEARS..., 1999), contratando a IBM, Digital e
Businessland, nos seguintes termos: A IBM assumiria, por dez anos, a operação do
CPD (Centro de Processamento de Dados) da Kodak. A IBM e a Digital assumiriam,
por cinco anos, a operação e gerenciamento das telecomunicações. A Businessland
assumiria, por cinco anos, a responsabilidade por sistemas em microcomputadores.
Desde então, muitas outras empresas têm trilhado este mesmo caminho aberto
pela Kodak. Algumas o têm feito de uma maneira mais suave, terceirizando apenas
alguns nichos, mantendo sob seu controle a maior parte da infra-estrutura de TI.
Hoje em dia, ainda restam muitas controvérsias sobre a conveniência ou não
de terceirizar. Muitos advogam a tese de que este caminho é não só positivo como,
também, virtualmente irreversível, pelo menos num contexto de médio prazo
(LAPLANTE et al., 2004), enquanto outros questionam severamente sua eficácia,
alegando, inclusive, que se trata de uma decisão de altíssimo risco (LEITE, 1995;
AUBERT et al. 1999).
A questão é que as empresas que fornecem serviços de TI também correm
riscos. Pressionadas pela necessidade de apresentar uma redução de custos no
ambiente de TI de seus clientes, e pela competição acirrada, acabam por assumir
riscos financeiros, de imagem ou de posicionamento no mercado. Propostas são
negociadas com preços, prazos e níveis de serviços não realistas, apostando na
possibilidade de revisão dos termos durante a execução do contrato.
Além dos riscos financeiros, de imagem ou de posicionamento no mercado,
existem os riscos gerados pelo projeto apresentado ao cliente, em função de:
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• Requisitos e escopo mal definidos: Segundo Peynot (2005), durante a
elaboração da RFP (Request for Proposal) os clientes, em função de
prazos exíguos, escassez de recursos dedicados ao projeto, falta de
experiência da equipe interna, acabam por definir incorretamente ou
parcialmente os requisitos e escopo necessário para o fornecimento de
serviços de TI. Nestes casos, o fornecedor, invariavelmente, gera uma
proposta inconsistente e que não atende as expectativas do cliente, o que
mais tarde implicará em renegociação de escopo e contrato, chegando
até ao cancelamento do contrato.
• Pressão pela proposta de menor preço, o que não significa o menor
custo: De acordo com Peynot (2005), em um mercado altamente
competitivo como o de TI, existe uma pressão muito grande do cliente
para obter a melhor solução pelo menor preço. Durante o processo de
negociação, é comum o fornecedor chegar a ponto de reduzir o preço da
proposta sem averiguar com o time operacional a possibilidade de entrega
da solução. O que acontece, invariavelmente, é a entrega de uma
proposta que não atende às necessidades financeiras do fornecedor,
implicando, posteriormente, na renegociação do contrato ou, então, no
cancelamento do mesmo.
• Falta de integração entre o time de pré-vendas e o time de operações
durante a definição da solução: Segundo Martin, Weeks, Davis (1998), a
elaboração e negociação dos contratos de fornecimento de serviços de TI
ficam sob a responsabilidade do time de pré-vendas, enquanto o time
operacional é responsável pela implantação e pelos cuidados técnicos
necessários ao funcionamento regular e permanente do ambiente. O que
se nota é a falta de sintonia entre estes dois times. Enquanto um está
preocupado com a venda da solução, buscando ter o melhor preço
possível, eliminando qualquer excesso, o outro está preocupado em ter
um time avultado, protegendo-se de algum erro de dimensionamento.
Quando estes dois times não discutem internamente a solução, o que
normalmente acontece é a entrega de uma proposta que não será
vencedora, em função de excessos, ou trará problemas futuros para o
time operacional em função de uma solução inexeqüível com os recursos
que foram dimensionados.
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• Mudança de requisitos no meio do desenvolvimento do projeto: Em boa
parte dos casos, os requisitos vêm descritos na RFP. Porém, de acordo
com Moore (2004), há casos em que requisitos são esquecidos e,
posteriormente, vão surgindo, ou seja, o cliente vai se lembrando de
novos itens a serem agregados na solução. Nestes casos, o trabalho do
cliente e do fornecedor fica muito mais custoso e aumenta a probabilidade
de incidência de erros no desenvolvimento da proposta.
Segundo Antonik (2004), o problema se agrava para os pequenos e médios
fornecedores de serviços que ainda apresentam muitas características de gestão
pessoal, quase artesanal. De acordo com a experiência do autor e segundo Peynot
(2005) muitas empresas prestadoras de serviços não aplicam processos
estruturados para elaboração de proposta de fornecimento de serviços de TI, o que
acaba por gerar problemas de:
• Insatisfação dos clientes - seja por renegociações constantes em valores
e prazos dos contratos ou por rompimento dos mesmos;
• Super valorização da proposta, dificultando a negociação com o cliente;
• Baixa valorização da proposta, gerando problemas financeiros futuros
para o fornecedor.
É importante salientar que ter um processo estruturado para desenvolvimento
de propostas não é uma panacéia que vai eliminar todos os problemas, mas um
método para reduzir os mesmos.
1.2 Objetivo

Este trabalho propõe uma melhoria no processo de elaboração de propostas
para o fornecimento de serviços de TI através da aplicação do método QFD.
Na

proposta

de

trabalho

são

apresentados

os

vários

estágios

de

desenvolvimento da proposta com os quais a empresa prestadora de serviços de TI
responde a uma RFP do cliente. Em cada um dos estágios, discorre-se sobre seus
principais conceitos, sua evolução e contribuição para a solução final. Em cada
estágio propõe-se um conjunto de medidas para verificar e garantir o alinhamento
entre as necessidades do cliente e a solução proposta. Será realizada uma prova de
conceito para ilustrar a aplicação do uso da flexibilização do QFD em um caso real
vivenciado pelo autor.
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1.3 Resultados Esperados e Contribuição

O resultado deste trabalho é um documento que pode servir como orientação
para empresas prestadoras de serviço de TI que não dispõe de um processo
estruturado para geração de propostas de fornecimento de serviços de TI.
Como benefícios diretos do uso do QFD na elaboração de propostas de
fornecimento de serviços de TI, esperam-se alcançar:
• Requisitos levantados e analisados de forma explícita;
• Análise competitiva dos fornecedores;
• Relacionamento entre requisitos e características da solução;
• Avaliação do impacto dos requisitos no custo da solução;
Além dos benefícios diretos, esperam-se como resultados indiretos:
• Integração entre os grupos de vendas e de implantação do fornecedor;
• Redução da discrepância entre o projeto contratado e o projeto entregue;
• Redução na variação entre soluções desenvolvidas para o mesmo
problema, quando feitas por diferentes profissionais da mesma empresa;
• Estruturar o processo de desenvolvimento de propostas para o
fornecimento de serviços de TI;
• Minimização dos riscos envolvidos no projeto.
Akao (2004) descreve que a casa da qualidade do QFD é o ponto de partida
para o uso do método, porém pode ser alterado em função do tipo de produto,
método de vendas, prática e diversos outros fatores que variam de empresa para
empresa.
Como contribuição, no contexto da área acadêmica, a dissertação apresenta o
uso não convencional do QFD no desenvolvimento de propostas de fornecimento de
serviços de TI, flexibilizando o método com a inclusão da análise de custos dos
requisitos e o seu impacto no custo total da solução.
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1.4 Metodologia de Trabalho

O método utilizado para a realização deste trabalho foi baseado em duas
frentes: pesquisas bibliográficas, buscando estabelecer um referencial teórico, e
prova de conceito, para uma primeira aplicação do processo proposto. O autor tem
atuado na área de terceirização de TI nos últimos quatorze anos, tendo incorporado
sua experiência neste trabalho.

1.4.1 Pesquisa bibliográfica

Foram localizados onze trabalhos abordando o assunto fornecimento de
serviços de TI. Dos onze textos identificados, dois chamam a atenção, pois tratam a
questão do processo de desenvolvimento de propostas para o fornecimento de
serviços de TI.
Martin Martin; Weeks; Davis (1998) propõe o uso de uma metodologia usada
na indústria de manufatura, podendo ser usada no desenvolvimento de propostas de
terceirização de TI, e Uelpenich et al. (1999) propõe um guia para implantação de
soluções Tivoli (soluções de gerenciamento de ambiente de TI) que está em linha
com o tema desta dissertação.
Com relação a trabalhos abordando o método QFD existe uma grande
literatura sobre o assunto. A literatura trata o uso do QFD para aplicações ditas
convencionais (criação de um produto) e aplicações não convencionais. Para
aplicações não convencionais, dois livros chamam a atenção:
Akao (2004) apresenta o uso do QFD na construção civil, indústria de serviços
(centro comercial, escola de natação, livraria) e desenvolvimento de software.
Miguel e Carnevalli (2006) exibem o uso do QFD no planejamento estratégico,
na combinação do QFD e BSC (Balanced Score Card); em curso de mestrado em
engenharia de produção, na construção civil e integração do QFD com a ISO 9001.
1.4.2 Prova de conceito

De acordo com a Encyclopedia... (2007), a prova de conceito é uma realização
sintética de um determinado método ou idéia para demonstrar a sua viabilidade, ou
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a demonstração de um princípio, cujo objetivo consiste em verificar se algum
conceito ou teoria é capaz de ser explorado. A prova de conceito é muitas vezes
desenvolvida para os novos produtos que ainda não chegaram ao mercado.
A aplicação da prova de conceito neste trabalho se dá em uma grande
empresa cliente que passa pelo primeiro grande projeto de terceirização de sua área
de TI.
1.5 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em cinco capítulos.
Capítulo 1 – Introdução descreve o contexto do trabalho, a motivação, os
objetivos, a metodologia utilizada para a confecção da dissertação, a organização do
trabalho.
Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica apresenta as fontes bibliográficas relevantes
e importantes sobre fornecimento de serviços de TI e uso do QFD.
Capítulo 3 – Processo de Elaboração de uma Proposta de Fornecimento de
Serviços de TI descreve cada uma das atividades que compõe o processo proposto.
Neste capítulo são definidas as atividades de análise e aprovação de requisitos,
levantamento de premissas, apresentação da situação atual, desenho da solução, e
descrição de alternativas.
Capítulo 4 – Aplicação e Avaliação do Processo proposto em uma prova de
conceito. Este capítulo apresenta um caso onde o processo é aplicado,
apresentando seus resultados e conclusões.
Capítulo 5 – Conclusão apresenta as conclusões mais importantes deste
estudo, as limitações encontradas, e as recomendações para estudos futuros sobre
este tema.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.4 Introdução

Neste capítulo serão revistos trabalhos publicados pertinentes ao fornecimento
de serviços de TI, tendo como ênfase a terceirização de serviços, e fundamentos
teóricos e aplicações do método QFD.

2.2. Estágios da Terceirização para uma Empresa Contratante

Segundo Laplante et al. (2004), a terceirização de TI tem se tornado cada vez
mais popular em todo o mundo. As vantagens deste tipo de terceirização incluem,
entre outras, a redução de custos, operação 24x7, e acesso a profissionais
altamente especializados. A terceirização de TI deve ser uma decisão estratégica, o
custo deixa de ser o principal critério de decisão e, no seu lugar, deve entrar a
avaliação estratégica, que segundo Dibbern et al. (2004) passa por cinco estágios
(porque, o que, qual, como e resultados).
a) Por quê?: Quais são as condições, determinantes ou antecedentes, que
podem levar uma empresa a decidir por terceirizar? Quais são as
vantagens e desvantagens associadas com a terceirização?
b) O que?: Talvez a primeira forma de terceirização tenha sido o
processamento da folha de pagamento. Hoje, as organizações de TI
podem terceirizar dois tipos básicos de atividades: atividades relevantes à
operação de TI (por exemplo, desenvolvimento de software e infraestrutura) e operações de negócios que tenham impacto direto sobre os
sistemas de TI (por exemplo, operação de centros de atendimento a
clientes e gerenciamento de aplicações).
c) Qual?: Após considerar a possibilidade de terceirização e o que terceirizar,
a próxima questão é qual escolha fazer (terceirizar ou não terceirizar).
Feita a escolha por terceirizar, as organizações adotam procedimentos
envolvendo processos passo a passo até chegar a uma proposta de
terceirização. Segundo Dibbern et al. (2004), a literatura tem sido
relativamente rara quando considerado o aspecto de como as
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organizações fazem as suas escolhas. Algumas sugerem a economia no
custo de transação como critério de escolha (Dibbern et al, 2004). Todavia
de acordo com Dibbern et al. (2004), algumas pesquisas como as de
Lacity e Hirschheim (1995) oferecem parâmetros e critérios de como as
organizações têm feito suas escolhas.
d) Como?: Após responder as questões anteriores, a organização tem uma
nova questão, a qual pode ser resumida por “como terceirizar”. Dentro da
consideração “como”, a ênfase esta sobre a implantação da terceirização.
Esta inclui três pontos: seleção de um fornecedor, estruturação da relação
entre fornecedor e cliente (exemplo, negociação de contrato, criação de
um modelo de relacionamento), e gerenciamento das negociações
subseqüentes. Em geral, a fase “como” está relacionada à implantação
das melhores práticas – métodos, técnicas, e abordagem usada para
efetivar a decisão tomada pela terceirização.
e) Resultados: Após (e durante) a execução da terceirização, as
organizações devem olhar os resultados de sua escolha por terceirizar.
Isto é, devem avaliar os resultados reais da terceirização. Quais são as
experiências das organizações que têm terceirizado? Que lições podem
ser recolhidas? Que implicações têm a prática da terceirização, não
somente para a área de TI, mas para o negócio em geral? Assim, os
resultados tratam das implicações mais amplas dos diferentes tipos de
decisões de terceirização.

2.3. Cronologia dos Serviços de Terceirização

De acordo com Lee et al (2003), a contratação de serviços de TI originou-se
em serviços profissionais nas áreas de finanças e de operações, durante as décadas
de 1960 e 1970, evoluindo até atingir o estágio atual.
De acordo com Lee et al (2003), as últimas décadas foram marcadas por:
• Década de 1960: Os grandes computadores tinham custos muito
elevados. As empresas optavam por contratar serviços de TI junto aos
Bureaux de serviços, caracterizando as operações chamadas off-site, ou
seja, fora da casa de quem contratava serviços;
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• Década de 1970: Início do conceito de empacotamento e padronização de
aplicações. Para atender à crescente demanda pelas aplicações de TI e
enfrentar a carência de pessoal especializado, as empresas optavam por
contratar serviços externos de programação e desenvolvimento de
sistemas;
• Década de 1980: Computadores pessoais a custos baixos e as aplicações
de uso geral propiciavam a contratação de serviços padronizados de TI,
englobando equipamentos e aplicativos;
• Década de 1990: O foco das contratações de serviços de TI passou a ser
o gerenciamento de redes e telecomunicações, integração de sistemas
distribuídos, desenvolvimento de aplicações e a operação dos sistemas,
caracterizando as operações chamadas on-site, ou seja, na própria casa
de quem contrata o serviço. Em várias negociações, além da operação
dos equipamentos, das redes de comunicação de dados e dos sistemas
de informação, também os profissionais de TI passavam do cliente para o
fornecedor de serviços.
Segundo o IDC (MAVIGNIER; MONTEIRO, 2003) existe uma relação entre a
terceirização e as necessidades de negócio da organização. Ao se traçar um
paralelo entre a evolução das arquiteturas tecnológicas e das necessidades de
negócio, percebe-se esta relação, mostrada na Tabela 1.
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Tabela 1 – Evolução da arquitetura tecnológica x negócio

Quando

Arquitetura Necessidade
de Negócio

Relação

Até a década
de 1980

Mainframe

Crescimento

A informatização das empresas
em grande escala acelerou seu
crescimento.

1990 – 1996

Cliente/
Servidor

Crescimento

A
descentralização
das
arquiteturas tornou as empresas
mais ágeis em suas respostas às
mudanças de negócio.

1996 – 2000

Cliente/
Servidor e
Internet

Controle de
custo

A Internet surge como um novo
meio para realizar transações de
forma mais rápida e econômica,
complementando os outros meios
tradicionais.

2000 – 2005

Web-based
Computing

Controle de
custo e foco
no core
competence

A
terceirização
embora
já
existisse,
ganha
espaço
rapidamente.
As
empresas
buscam se tornar mais enxuta e
ágeis, estando centradas no seu
core business. Novas arquiteturas
e tecnologias possibilitam o
gerenciamento remoto, por um
provedor de serviços, de todo o
ambiente de TI.

2005 – 2010

Adaptive
Computing

Adaptabilidade

Já
familiarizadas
com
o
outsourcing, as empresas podem
usufruir
integralmente
da
virtualização do hardware dos
seus ambientes de TI. Os serviços
de
terceirização
lhes
são
oferecidos de forma totalmente
adaptável às variações das
condições e necessidades de
negócio, segundo o conceito de
computação sob demanda.

2010

Utility
Computing

Tempo real

TI é considerada uma utility e o
acesso à tecnologia é amplo,
simples e em tempo real. TI é
consumida como os serviços de
eletricidade, água, telefonia, etc.

Fonte: IDC Brasil (MAVIGNIER; MONTEIRO 2003)

Segundo o Helsinki Institute for Information Technology (s.d), adaptive
computing são sistemas que podem se ajustar a diferentes situações. Um sistema
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adaptativo pode alterar o seu próprio comportamento para os objetivos, tarefas,
interesses, e outras características de cada um dos usuários e do ambiente.
•

De acordo com a Encyclopedia... (2007) o utility computing, também
conhecido como computação sob demanda, é o pacote de recursos
computacionais, como computador e disco rígido, fornecida de forma
totalmente flexível e de acordo com a demanda, tal qual hoje são utilizadas
eletricidade e água. Este sistema tem a vantagem de ter um baixo ou nenhum
custo inicial de aquisição do hardware. Ainda segundo a Encyclopedia...
(2007), virtualização de hardware é o particionamento de um computador
físico em unidades lógicas - “máquinas virtuais” - onde cada bloco trabalha de
forma dedicada atuando como uma unidade física independente. Ele permite
que várias cópias do mesmo ou de diferentes sistemas operacionais possam
ser executadas no mesmo computador simultaneamente.

Através da análise da evolução da arquitetura tecnológica x negócio feita pelo
IDC (MAVIGNIER; MONTEIRO, 2003), constata-se que, com o avanço das
necessidades de negócio, existe uma forte demanda por infra-estrutura e mão-deobra especializada, o que impulsiona o mercado de terceirização a partir de 2000 até
2005. Após o ano 2005, existe uma necessidade de ter o custo associado à
demanda do negócio, com isto eliminando o investimento em bens imobilizados e
passando a pagar o fornecedor pelo uso da infra-estrutura utilizada, o chamado
utility computing. Segundo o IDC (MAVIGNIER; MONTEIRO, 2003), é interessante
notar que a terceirização, que, inicialmente, surge para atender as necessidades de
controle de custos de negócio e manter o cliente com foco no negócio da empresa,
passa a ser um importante acelerador de novas necessidades, que surgem mais
adiante, como o acesso a informações em tempo real.

2.4. Mercado de Terceirização no Brasil

Segundo o IDC (MAVIGNIER; MONTEIRO, 2003), o mercado de terceirização
está dividido em dois grandes grupos: TI e Telecom. Cada um destes grupos é
composto por categorias de serviços de terceirização, de acordo com a natureza de
cada um deles.

23

• Terceirização de TI: gerenciamento de aplicativos, gerenciamento de
infra-estrutura de TI, data center e terceirização total de TI.
• Terceirização

de

Telecom:

gerenciamento

de

redes

de

dados,

gerenciamento de redes de voz, gerenciamento de call center e
terceirização total de Telecom.

Segundo

o

IDC

(MAVIGNIER;

MONTEIRO,

2003),

estes

mercados

movimentaram, em 2003, um total de R$ 3,42 bilhões no Brasil, representando um
crescimento de 11,4%, em reais, em relação a 2002. Deste total, cerca de R$ 2,55
bilhões, ou 75%, corresponderam aos serviços de terceirização de TI, enquanto que
R$ 875 milhões, ou 25%, aos de Telecomunicação.
Apesar da divisão do ambiente entre TI e Telecomunicação, por vezes, os
fornecedores de terceirização operam serviços em ambas as áreas.
Segundo o IDC (MAVIGNIER; MONTEIRO, 2003), as categorias mais
tradicionais de gerenciamento de infra-estrutura de TI e de terceirização total de TI
respondem por cerca de 50% do mercado de serviços de terceirização no Brasil.
Entretanto, percebe-se, também, que há um grande potencial a ser explorado em
categorias mais recentes, sobretudo em gerenciamento de aplicativos (Application
Management) e gerenciamento de redes de dados (Data Network Management),
cujas participações já somam cerca de 27% do mercado.
2.5. Metodologias

Visando reduzir os problemas entre fornecedores e clientes, alguns
fornecedores têm desenvolvido sua própria metodologia para o desenvolvimento de
suas propostas de fornecimento de serviços de TI. Em Uelpenich et al. (1999) é
proposto um guia de implantação de produtos de gerenciamento. O guia tem um uso
estruturado e com processos repetitíveis, no qual busca o sucesso e eficiência
durante a fase de implantação. Uelpenich et al. (1999), propõe o uso de um conjunto
de documentações, processos, modelos, e ferramentas para planejar, desenvolver,
testar e manter a solução desenvolvida, garantindo a qualidade do projeto. Este guia
propõe uso das melhores práticas e padrões para:
• Entender as necessidades do cliente;
• Desenvolver a solução que melhor atenda as necessidades do cliente;
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• Reduzir as discrepâncias entre o projeto solicitado e o proposto;
• Desenvolvimento de estimativas financeiras, de modo prático e rápido;
• Documentar o projeto de tal forma que o sucesso do mesmo não esteja
condicionado a pessoas e sim a processos.
Martin; Weeks; Davis (1998) propõe uma metodologia de desenvolvimento e
entrega de projetos baseado na metodologia da Engenharia Concorrente, a qual
teve grande sucesso na indústria de manufatura e que pode melhorar a performance
na indústria de terceirização.
Segundo Martin, Weeks, Davis (1998), Erder e Pureur (2003) o grande
problema no processo de desenvolvimento e implantação dos projetos está na falta
de integração entre as equipes. Martin; Weeks; Davis (1998) destaca que o
problema se agrava entre as equipes de marketing e vendas com a equipe
operacional. A Figura 1 mostra o esquema da metodologia atual para a entrega e
implantação dos projetos de terceirização.

Figura 1 – Esquema da metodologia atual para entrega de projetos de terceirização
Fonte: Martin; Weeks; Davis (1998) adaptado pelo autor.

De acordo com Martin; Weeks; Davis (1998), a definição da solução e do preço
envolve apenas a equipe de vendas. Não há envolvimento de especialistas das
áreas funcionais que compõem a solução e que mais tarde serão responsáveis por
entregar e manter a solução. A falta destes especialistas no processo de pré-vendas
permite que o grupo de vendas faça promessas ao cliente que, possivelmente, não
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serão alcançadas. Isto, invariavelmente, leva a falhas no projeto e à falta de
satisfação do cliente.
Martin; Weeks; Davis (1998) propõe que seja melhorada a comunicação entre
as equipes de vendas, implantação e operação, visando, com isto, o sucesso na
entrega dos projetos. Na metodologia de Martin; Weeks; Davis (1998) é criada uma
equipe de integração denominada TIGER Team (Totally Integrated Groups of
Experts Resource), esta equipe é formada por especialistas de cada área funcional.
A criação do TIGER Team não substitui a independência das diversas áreas. Da
perspectiva de terceirização, é imperativo que o cliente participe do TIGER Team,
com interação e participação; assim, a probabilidade de acertos na entrega do
produto é muito maior. Segundo Martin; Weeks; Davis (1998), a participação do
TIGER Team vai desde a definição da solução até a fim do contrato. O TIGER Team,
dependendo da necessidade de cada empresa, poderá ser um grupo permanente ou
temporário para determinado projeto. A estrutura de um TIGER Team, normalmente,
não é utilizada para qualquer projeto; a empresa que optar por esta estrutura, deverá
definir regras (exemplo: valor do projeto, interesse estratégico, quantidade de
usuários a serem atendidos) para utilizar este grupo. A Figura 2 mostra o esquema
da metodologia proposta por Martin; Weeks; Davis (1998).

Figura 2 – Esquema da metodologia proposta para entrega de projetos de terceirização
Fonte: Martin; Weeks; Davis (1998) adaptado pelo autor.
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De acordo com Moore (2004), sob a ótica do contratante, o mercado de
terceirização de TI ainda tem muito a amadurecer. Também é fato que os clientes
ainda não aprenderam muito bem a conviver com fornecedores externos, e de
acordo com Aubert, Patry e Rivard (2005) suas maiores preocupações estão em:
• Manter sob controle a qualidade e o nível de serviço prestado pelo
fornecedor;
• Cuidado para evitar a criação de vínculos de dependência em relação ao
fornecedor;
• Manter sob controle os custos dos serviços contratados;
• Manter sob controle os prazos prometidos pelo fornecedor.
Três destas, com exceção da criação de vínculos de dependência, podem ser
minimizadas ou, no mínimo, controladas com a utilização de um processo que
atenda aos requisitos do cliente de forma explícita.
2.6. Método QFD

Segundo Carvalho (1997), a Função Qualidade já foi abordada sob diversos
prismas pelas empresas. Na sua origem, Inspeção, possuía um escopo restrito em
que a postura predominante era reativa. Paulatinamente, esta Função foi sendo
considerada em um contexto mais abrangente, adquirindo visão sistêmica, ao que se
chama de Controle Total da Qualidade (TQC-Total Quality Control).
Esta mudança de perspectiva provocou alguns reflexos na Engenharia da
Qualidade. A ênfase, que era praticamente exclusiva do controle da qualidade online, foi gradualmente cedendo espaço para o controle da qualidade off-line.
De acordo com Carvalho (1997), embora sejam inúmeros os benefícios obtidos
na aplicação do controle da qualidade on-line, é na fase de projeto e
desenvolvimento de produtos e processos, off-line, que se encontra o maior desafio
da "Função Qualidade": identificar as necessidades reais dos consumidores e focar
todos os estágios, desde o projeto até a comercialização, para satisfazê-las.
Segundo Carvalho (1997), o método QFD - Quality Function Deployment,
(traduzido por Desdobramento da Função Qualidade), vem, em vários aspectos,
atender a esta necessidade respondendo questões como:
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• Como interpretar as necessidades dos consumidores expressa por
variáveis lingüísticas?
• Como selecionar aquelas que maximizam a satisfação do consumidor?
• Como conciliar os diferentes enfoques das equipes de marketing,
engenharia, produção etc.?
• Quais são as soluções em que se devem concentrar os esforços de
engenharia? Em quais soluções não se deve investir nem tempo nem
dinheiro?
• Segundo a visão do cliente, nosso produto é melhor ou pior que o produto
dos concorrentes?
De acordo com Carvalho (1997), o QFD foi originalmente proposto por Yoji
Akao, em 1966, e implementado nos estaleiros KOBE da Mitsubishi Heavy Industries,
em 1972.
De acordo com Carpinetti e Peixoto (1997), o QFD torna explícitas as relações
entre necessidades dos clientes e as características do produto, potencializando o
trabalho em grupo, pois desenvolve no grupo uma compreensão comum sobre as
decisões, suas razões e suas implicações.
Segundo Akao (2004), o QFD, é um método utilizado para manter os requisitos
de qualidade dos clientes por todo o processo de projeto, produção e entrega dos
produtos, software e serviços. Segundo Carvalho (1997), no QFD o conhecimento é
gerado por múltiplas fontes, sendo as mais relevantes o consumidor, a concorrência
e a própria equipe do fornecedor.
De acordo com Carpinetti e Peixoto (1997), por meio de um conjunto de
matrizes, parte-se dos requisitos expostos pelos clientes e realiza-se um processo
de “desdobramento”, tornando explícito o requisito. As matrizes servem de apoio
para o grupo, orientando o trabalho, registrando as discussões, permitindo a
avaliação e priorização de requisitos e características. No QFD, são utilizadas
matrizes em que se comparam os requisitos com as soluções, na forma de
correlações. Para estas correlações são possíveis os valores {- = 0 (inexistente), • =
1 (fraca), O = 3 (média), 8 = 9 (forte)} que identificam a medida da correspondência
entre a solução apresentada e o requisito proposto. De acordo com Miguel e
Carnevalli (2006), neste modelo a primeira matriz assume um papel preponderante
denominado Casa da Qualidade (House of Quality, HoQ), onde são relacionados os
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requisitos dos clientes com as soluções propostas. Segundo Miguel e Carnevalli
(2006), a partir das correlações definidas são obtidos pesos para cada solução,
permitindo ordenar pela sua importância (priorizar) as soluções da matriz. A casa da
qualidade é, indubitavelmente, a mais importante das matrizes do QFD. Isto porque
todas as versões a incluem sempre como a primeira casa, ou seja, como o primeiro
desdobramento. Segundo Carpinetti e Peixoto (1999) os principais benefícios da
aplicação do QFD são:
• Foco no consumidor;
• Considera a concorrência;
• Registro das informações;
• Interpretações convergentes das especificações;
• Redução do tempo de lançamento e correções após o lançamento;
• Seu formato visual ajuda a dar foco para a discussão da equipe de projeto,
organizando a discussão;
• Os membros da equipe desenvolvem uma compreensão comum sobre as
decisões, suas razões e implicações.
A matriz da qualidade - Segundo Miguel e Carnevalli (2006); a matriz da
qualidade é obtida pelo cruzamento da tabela dos requisitos do cliente com a das
características da solução. Deste cruzamento é obtida a Figura 3. O triângulo A e a
aba C compõem a tabela dos requisitos do cliente. O triângulo B e a aba D
compõem a tabela das características da solução. O quadrado Q, intersecção das
duas tabelas, é denominado matriz de relações.

Figura 3 – Representação gráfica do cruzamento da tabela dos requisitos do cliente com a tabela de
característica da solução.
Fonte: Miguel e Carnevalli (2006) adaptada pelo autor
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Segundo Miguel e Carnevalli (2006) a matriz de qualidade é vista como o
conjunto das três atividades relacionadas a seguir:
• Sistematização das qualidades verdadeiras exigidas pelos clientes;
• Transformação das qualidades exigidas pelos clientes em características
da solução;
• Identificação das relações entre as qualidades verdadeiras e as
características da solução.
Dessa forma, pode-se entender que a matriz da qualidade possui como entrada
a tabela dos requisitos do cliente (horizontal) e como saída a tabela das
características da solução (vertical).
2.7. Uso do QFD no Brasil

Em estudo realizado por Carnevalli; Sassi e Miguel (2004), com o objetivo de
avaliar a extensão do uso do QFD no Brasil, foi feito um levantamento exploratório
tipo survey. A amostra, não aleatória, incluía as 500 maiores empresas por
faturamento, no ano 2000, segundo a revista Exame; esta pesquisa teve uma taxa
de retorno de quase 21%. Com a análise desses questionários, verificou-se que
mais de 81% das empresas não utilizam o método, pouco mais de 9% utilizam
regularmente e pouco mais de 9% estão implementando.
Segundo Carnevalli; Sassi e Miguel (2004), das empresas pesquisadas que
utilizam o método QFD, a pesquisa aponta que 55% consideram como "satisfatório",
"bom" ou "excelente" a redução de custos gerada com o uso do método.
Na pesquisa conduzida por Carnevalli; Sassi e Miguel (2004) verifica-se que as
empresas usam o QFD principalmente para desenvolver produtos (70%); em 15%
dos casos, utilizam o método para desenvolver processos e produtos, e 10% das
empresas utilizam o QFD para desenvolver processos. Não foi identificado, nesta
pesquisa, seu uso no desenvolvimento de serviços e software, diferentemente do
que ocorreu em pesquisas similares realizadas nos EUA e no Japão (Cristiano et al.,
2000 apud Carnevalli; Sassi e Miguel, 2004).
Carnevalli; Sassi e Miguel (2004) apontam que o treinamento em QFD, em
30% dos casos, é de três dias e, em 20%, de meio dia. Períodos de treinamento de
um a dois dias ou de mais de três dias foram apontados por cerca de 10% das
empresas. Para Cheng et al. (1995) apud Carnevalli; Sassi e Miguel (2004), o
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treinamento deve ser de uma semana para os membros da equipe de QFD, e de
seis horas para as pessoas chave, as quais são originárias das áreas envolvidas
com o projeto. De acordo com Carnevalli; Sassi e Miguel (2004) as empresas podem
estar realizando um treinamento com carga horária menor que a recomendada.
De acordo com Carnevalli; Sassi e Miguel (2004) as principais dificuldades
levantadas na pesquisa para a implantação do QFD foram: “falta de experiência em
QFD", "falta de comprometimento dos membros do grupo" e "trabalhar com matrizes
muito grandes". Segundo Carnevalli; Sassi e Miguel (2004), ações como contratação
de uma consultoria, um líder de equipe que tenha autoridade sobre o desempenho
de seus membros, controlando, assim, seu trabalho, e o uso do "Processo de QFD
Simplificado" (The Streamlined QFD Process) podem ajudar a reduzir estas
dificuldades.
De acordo com Carnevalli; Sassi e Miguel (2004) os principais benefícios
levantados na pesquisa para a implantação do QFD foram: "aumento da satisfação
do cliente", "melhoria da comunicação interfuncional", "melhoria do trabalho em
grupo" e "aumento da qualidade e confiabilidade". De acordo com Carnevalli; Sassi e
Miguel (2004), com esses resultados, verifica-se que as empresas estão
conseguindo os benefícios que elas buscavam quando iniciaram a implantação do
método.
2.8. Levantamento de Requisitos

Erder; Pureur (2003) e Haag; Schkade e Raja (1996) defendem que, no
processo de desenvolvimento de sistemas, existe uma etapa de fundamental
importância que é o entendimento dos requisitos, ou seja, entender as necessidades,
expectativas, especificações e desejos dos clientes, para posteriormente traduzi-los
em requisitos técnicos e especificações dos componentes, produtos, processos e
serviços. Erder e Pureur (2003) utilizam o QFD para garantir que as concepções de
novos projetos de TI implantem os requisitos que irão suportar os negócios da
empresa. Segundo Haag; Schkade e Raja (1996) a adaptação do QFD ao
desenvolvimento de software é também chamado de Software Quality Function
Deployment (SQFD).
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De acordo com Eder e Pureur (2003), o desenvolvedor de software vê o QFD
como um instrumento para garantir a tradução das necessidades do cliente em
especificações técnicas. Tipicamente, um desenvolvedor irá utilizar QFD para:
• Listar os requisitos do cliente e sua importância;
• Identificar as possibilidades de aplicação desses requisitos, com
alternativas;
• Entrar com os requisitos do cliente em uma casa de qualidade do QFD,
executada através de um planilha ou softwares especializados do QFD;
• Determinar interações entre as possibilidades de soluções;
• Determinar a correlação entre a tabela de requisitos e as características
da solução;
• Realizar cálculos e classificação dos requisitos e características da
solução;
• Avaliação dos requisitos e soluções que melhor atendem as necessidades
do cliente.
De acordo com Miguel e Carnevalli (2006) e Eder e Pureur (2003), QFD dá
ênfase na voz do cliente e na combinação de dados qualitativos e quantitativos. O
QFD permite o desenvolvimento de uma visão comum entre todas as partes
interessadas no desenvolvimento do produto em construção, por mantê-las
ativamente envolvidas. O uso iterativo do QFD, ao longo do ciclo de vida do projeto,
maximiza a possibilidade do produto em atender o público alvo. Eder e Pureur
(2003) chamam a atenção para:
• Muitas tarefas que manejam pesos dos requisitos (grau de importância,
ponto de venda) são subjetivas. Para estes casos, o ideal é ter reuniões
com o grupo para que os pesos possam ser definidos em conjunto;
• Uma boa ferramenta QFD é um pré-requisito para o manuseio real dos
requisitos e soluções. Uma planilha eletrônica poder ser suficiente para
um exercício QFD simples. No entanto, isso poderá se mostrar
insuficiente com o aumento do número de exigências.
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2.9. Gerenciamento de Risco em Terceirização de Tecnologia da Informação

Decisões de terceirização e acordos contratuais do tipo exigidos pela
terceirização envolvem riscos para ambas as partes. Ela pode levar a custos mais
baixos, economias de escala, acesso a recursos especializados, e novas
oportunidades de negócios. Por outro lado, a terceirização pode ter resultados não
desejados como aumento de custos, diminuição dos níveis de serviço, e perda de
qualidade, entre outros.
De acordo com Aubert; Patry e Rivard (2005), risco e gerenciamento de riscos
foram estudados em uma variedade de domínios como seguros, economia,
administração, medicina, pesquisa operacional, e engenharia. Cada área endereça o
risco de acordo com o que é relevante para seu objeto de análise,
conseqüentemente, adota uma perspectiva particular.

De acordo com Aubert; Patry e Rivard (2005) os gerentes não comparam uma
alternativa de solução com o risco dos resultados possíveis, e eles não tratam a
incerteza sobre resultados positivos como um aspecto importante de risco. Bastando,
para eles, os resultados positivos potenciais que constituem a atratividade de uma
alternativa, enquanto risco é associado com seus resultados negativos. Isto é, risco
é visto como um “perigo ou infortúnio”.
2.9.1 Gerenciamento de risco e o PMBOK

Segundo o PMBOK (2004), o Gerenciamento de Riscos é o processo
sistemático de identificação, análise, resposta, controle e monitoração dos riscos dos
projetos. Inclui maximizar a probabilidade e as conseqüências dos eventos positivos,
bem como minimizar a probabilidade e conseqüência dos eventos negativos, em
relação aos objetivos do projeto.
Os seguintes processos compõem o gerenciamento de riscos, segundo o
PMBOK:
• Planejamento do gerenciamento de riscos, que consiste em decidir como
abordar e planejar as atividades daquele gerenciamento para um projeto;
• Identificação de riscos, que consiste em determinar quais riscos podem
afetar o projeto e documentar suas características;

33

• Análise qualitativa de riscos e das respectivas condições, de modo a
priorizar seus efeitos sobre os objetivos do projeto;
• Análise quantitativa de riscos, que consiste em medir as probabilidades e
conseqüências dos riscos, estimando suas implicações para os objetivos
do projeto;
• Planejamento de resposta a riscos, que consiste em desenvolver
procedimentos e técnicas para aperfeiçoar as oportunidades e reduzir as
ameaças aos objetivos do projeto;
• Monitoração e controle de riscos, que consiste em monitorar os riscos
residuais, identificar novos riscos, executar planos de redução de riscos e
avaliar sua eficácia ao longo do ciclo de vida do projeto.
Cabe notar que a definição do PMBOK é
contestada por vários autores, que pretendem
que risco seja definido apenas como “um
problema potencial” (Levin e Schneider, 1997
apud Aubert, 2005), excluindo assim os eventos
positivos, também chamados de oportunidades.
2.9.2 Modelos de administração de riscos

Segundo Aubert et. al (1999) risco é definido como "a possibilidade de perda ou
dano", isto é, a probabilidade da ocorrência de resultados indesejáveis. Aubert et. al
(1999) também introduz o conceito de exposição de risco que leva em conta o
impacto da perda devido à ocorrência de resultados indesejáveis. A exposição ao
risco é então definida como:
RE = P(UO) * L(UO), onde RE é a exposição ao risco, P(UO) a probabilidade
de um resultado indesejável, e L(UO) a perda devido a um resultado indesejável.
A Figura 4 ilustra o conceito de exposição ao risco. Considera-se queda de
nível de serviço como resultado indesejável, que é muitas vezes associado com o
serviço de terceirização. Lá existem quatro possíveis cenários para este resultado.
No primeiro cenário (Risco Baixo), as características do contrato de terceirização são
tais que a probabilidade dele causar uma queda do nível de serviço é baixa. Além
disso, neste exemplo, estima-se que nenhuma perda séria é relacionada à queda do
nível de serviço. Conseqüentemente, o nível de exposição de risco do projeto, neste
caso, é baixo. No segundo cenário (Risco Alto), a probabilidade da queda do nível
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de serviço e a perda relacionada com a baixa qualidade de serviço são altas. Em tal
caso, existe um alto nível de exposição a risco.

Figura 4 – Exposição a Risco
Fonte: Aubert, Patry e Rivard (2005) adaptado pelo autor.

Os outros dois cenários resultarão em risco médio de exposição a risco. Em um
caso, aonde a probabilidade de queda do nível de serviço é alta enquanto o impacto
da perda potencial relacionada é baixa. No outro cenário, existe uma pequena
probabilidade de queda do nível de serviço, mas o impacto da perda potencial
relacionada a este resultado é alta.
Em certas circunstâncias, a probabilidade de ocorrência de um resultado
indesejável pode ser estimada fazendo-se uma avaliação dos resultados de projetos
anteriores.
Porém, em algumas áreas, uma avaliação prévia é difícil, se não impossível.
Por conseguinte, alguns métodos de avaliação de risco adotam a abordagem de
probabilidade estimada sobre um resultado indesejável, identificando e avaliando as
características prováveis que podem influenciar a ocorrência do resultado. Estas
características são nomeadas fatores de risco. Esta abordagem foi adotada por
Aubert, Patry e Rivard (1988) que analisaram as literaturas de sistemas de
informação e industrial, e identificaram os resultados indesejáveis mais freqüentes
que um contratante pode se deparar em projetos de terceirização, assim como os
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principais fatores de risco associados a cada um. A Tabela 2 traz a sinopse da
pesquisa.
Tabela 2 – Componentes de exposição de risco da terceirização de TI

Resultados Indesejáveis
Custos de transição e de
gerenciamento inesperados.
Cliente amarrado ao fornecedor

Aumento inesperado com
emendas contratuais caras
Disputas e litígio

Queda do nível de serviço

Aumento dos custos para o
cliente
Perda de capacidades
organizacionais

Os fatores de risco que levam a
resultados indesejáveis
Falta de experiência e expertise do cliente com
a atividade.
Falta de experiência com terceirização.
Particularidade do produto.
Pouca flexibilidade na negociação das
condições de uma transação ou acordo.
Descontinuidade tecnológica.
Falta de previsibilidade para inserção de novos
equipamentos e serviços.
Problemas de definição na medida dos serviços
prestados.
Falta de experiência e expertise do cliente e/ ou
do fornecedor com contratos de terceirização.
Interdependência de atividades
Ambigüidade na apresentação dos níveis de
serviço
Falta de experiência e expertise do fornecedor
com a atividade
Tamanho do fornecedor
Estabilidade financeira do fornecedor de
serviços
Oportunismo do fornecedor
F
• alta de experiência e expertise do cliente com
gerenciamento de contratos de terceirização
Familiaridade dos fornecedores com as
principais capacidades organizacionais

Fonte: Aubert, Patry e Rivard (1988), adaptado pelo autor.

Segundo Aubert et. al (1999), o objetivo do gerenciamento de risco é reduzir o
nível de exposição de risco em um novo negócio, dado um nível esperado de
benefícios de uma estratégia de terceirização, e a exposição de risco adverso. O
responsável pela tomada de decisão pode desejar, para o mesmo nível de
benefícios, trazer o nível de exposição de risco abaixo do limite aceitável. Neste
caso, a redução do nível de exposição de risco pode ser alcançada de duas formas:
reduzindo as perdas associadas com os resultados indesejáveis, ou abaixando a
probabilidade esperada de ocorrência de tais resultados.
Isto é mostrado na Figura 4. A análise desta figura também sugere que a fim de
ser efetivo, um gerenciamento estratégico de risco tem que estar centrado no
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componente estratégico de exposição ao risco. Por exemplo, em um cenário onde a
probabilidade de um resultado indesejável é baixa, mas a perda devido ao resultado
é alta (quadrante esquerdo superior), o gerenciamento de risco aborda o que seria
apontado para reduzir a – já baixa - probabilidade do impacto da perda potencial, o
que poderia não ser muito efetivo, ou poderia ter um custo proibitivo.
O gerenciamento de risco ilustrado na Figura 4 propõe quatro estratégias
genéricas de gerenciamento de risco.
De acordo com Aubert et. al (1999), a estratégia I é apropriada para um nível
médio de exposição de risco, e visa a redução do valor da perda relacionada à
ocorrência de um resultado indesejável.
Segundo Aubert et. al (1999), a estratégia II é o espelho da estratégia I: ela se
refere à obtenção da redução da probabilidade de um resultado indesejável. Em
situações onde as perdas não são muito grandes, mas a probabilidade de ocorrência
é relativamente alta. As estratégias I e II estão relacionadas aos cenários de risco
médio apresentados na Figura 4.
Um exemplo ilustrará como isto pode ser alcançado. Considere um caso onde
a perda potencial associada com a queda do nível de serviço é moderada, mas a
probabilidade de sua ocorrência é alta, correspondendo ao quadrante inferior direito
da Figura 4. Suponha que, a queda do nível de serviço foi estimada avaliando-se
cada um dos fatores de risco associados com este resultado (veja Tabela 2); eles
foram identificados da seguinte forma:
a) alto grau de interdependência entre o fornecedor de serviços e o pessoal
que continuará na empresa;
b) falta de experiência e expertise do fornecedor com as atividades a serem
terceirizadas;
c) o fornecedor potencial é uma empresa de pequeno porte, e
d) não é financeiramente estável.
Neste caso, aplicar a estratégia II significaria escolher cuidadosamente as
atividades para serem terceirizadas de acordo com o grau de interdependência,
selecionar um fornecedor financeiramente estável, com recursos suficientes para
prover um bom nível de serviço, e com um nível apropriado de experiência e
expertise com as atividades a serem terceirizadas.
Segundo Aubert et. al (1999), na estratégia III (cenário de risco alto), o
contratante de serviços persistirá na terceirização apenas se enfrentar grandes
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desafios com pagamentos ou necessitar de um financiamento para o seu ambiente
de TI, pois a exposição ao risco é alta. Uma vez que a decisão for de ir em frente
com a terceirização, o contratante tem de lidar com as altas probabilidades de
resultado negativo e perdas potenciais. Deste modo, além de tomar ações para
reduzir a probabilidade de ocorrência de um resultado negativo, o contratante deve
buscar ter uma estrutura de gerenciamento muito alinhada entre fornecedor e
contratante. De acordo com Aubert et. al (1999), a estratégia III naturalmente
envolve uma mistura de itens de seguros, mitigação e planos de contingência, além
da redução de pagamentos ao fornecedor caso não atinja o nível de serviço
contratado.
Finalmente, a estratégia IV que está associada ao cenário de risco baixo, é
principalmente uma estratégia de monitoração. Ela é bem usada em situações em
que ambas a probabilidade de resultado indesejável e a ocorrência de perdas são
julgadas relativamente baixas (AUBERT et. al, 1999). Qualquer esforço para reduzir
a probabilidade de um resultado negativo teria lucros marginais.
2.10

Práticas Observadas em um Projeto de Terceirização

Barber (2005) desenvolveu uma lista com assuntos que um fornecedor deve
observar durante o fornecimento de serviços de TI.
Não é uma lista exaustiva de todos os assuntos que o fornecedor deve abordar
em face de uma nova oportunidade. Entre os pontos citados vale ressaltar os
descritos abaixo:
a) Comece com o fim em mente. Vender, estruturar e/ ou avaliar um negócio
baseado em situações não realistas representa um alto risco para o
fornecedor. Por exemplo, a maioria dos clientes exigirá que o fornecedor
pague créditos ou penalidades se o fornecedor não alcançar os níveis de
serviços solicitados. Submeter uma proposta sem ter avaliado o nível e
risco do SLA solicitado e o retorno financeiro do cliente provavelmente
resultará no fornecedor tendo que pagar créditos;
b) Conheça o cliente. Conheça os negócios do cliente, metas e requisitos,
como, também, a causa raiz da preocupação do cliente, quando surgir o
assunto durante a pré-venda. Conheça os consultores do cliente, seu
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papel e suas metodologias. Conduza um cuidadoso e minucioso due
diligence;
c) Conheça a si mesmo. Entenda as capacidades da companhia, metas,
políticas e práticas. Incorpore estas realidades desde o início da prévenda (estratégia de vendas, estrutura do negócio, desenho da solução e
preço), e dirija as expectativas do cliente.
d) Trabalhe como uma equipe coesa, transações de terceirização são
complexas, e uma pessoa só não tem a capacidade de gerenciá-la. Para
obter sucesso no processo de pré-vendas e fechamento de um projeto de
terceirização, uma equipe experiente deve ser formada com especialistas
em cada assunto, incluindo gerente de projeto, arquiteto de solução,
gerente de recursos humanos, finanças, jurídico, compras, gerente de
transição e grupo de operações. Todos devem estar comprometidos,
desde o início, e trabalhar juntos, ao longo da pré-venda, para
compartilhar conhecimento e estruturar uma relação ganha-ganha para
ambos os lados;
e) Entenda seu papel no gerenciamento de risco. Todos os riscos podem
ser mitigados, se identificados desde o início. Assim, a equipe de prévendas tem como tarefas identificar os riscos chave, entendendo a
magnitude dos riscos, e estratégias de mitigação. Riscos podem ser
tratados durante o desenvolvimento da proposta, na formação do preço, e
durante as negociações com o cliente;
f) Ser pró-ativo na identificação de risco. Na fase de proposta, todos os
membros da equipe de pré-vendas devem revisar todo o documento de
requisitos do cliente; informações chave podem ser localizadas em
lugares inesperados. Trabalhar em silos incrementa a chance de riscos
críticos e a perda de estratégias de mitigação;
g) Participação ativa nos processos de mitigação de risco. É extremamente
importante que a equipe de pré-vendas participe ativamente nos
processos de mitigação de risco. Processos de qualificação do negócio
garantem a identificação rápida de riscos chave. Evitar estimativas não
realistas, como melhoria na execução de atividades;
h) Resumo executivo e relatório de riscos. Criar um modelo de relatório de
risco para capturar todos os riscos identificados pela equipe de pré-
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vendas, o impacto de cada risco, a estratégia de mitigação proposta, e o
custo associado ao risco que esta sendo incluído no preço;
i) Descriminação do serviço proposto e acordo de nível de serviço. A
descriminação do serviço proposto e o acordo de nível de serviço devem
ser escritos com o risco em mente. Eles devem definir claramente os
serviços e níveis de serviço que o fornecedor apresentará como também
premissas e dependências existentes. Eles, também, devem definir
claramente papéis e responsabilidades do fornecedor, sub-contrados do
cliente, e outros fornecedores do cliente que possam estar envolvidos no
processo de terceirização;
j) Evitar propostas ou jargões de marketing (por exemplo, nossos serviços
irão alcançar tudo que o cliente precisa). Ter certeza de que os níveis de
serviço prometidos são realizáveis (por exemplo, o tempo de resposta,
não tempo de resolução);
k) Entender a importância de negociação. A negociação exige planejamento
e um claro entendimento de todos os assuntos da negociação, de como
os assuntos estão ligados, e como eles afetam o risco do projeto. As
negociações devem ser lideradas por um negociador experiente e que
tenha significativo conhecimento técnico, operacional e comercial,
compreendendo o impacto dos vários assuntos para ambos os lados,
tendo o apropriado suporte técnico;
l) Entenda que os riscos chave podem surgir durante o processo de prévendas e podem ser jurídicos, políticos e de recursos humanos.
Desenvolver previamente um entendimento básico sobre estes assuntos,
de forma a tornar a identificação do risco mais clara. Identificar o risco é o
primeiro passo para um gerenciamento de risco bem sucedido;
m)Base e redução de custos para o cliente. A base de custos, assim como o
escopo, volume, nível de serviço, papéis e responsabilidades, deverão ser
claramente definidos. Não garantir a redução de custos em função da
terceirização;
n) Impostos. Os negócios devem ter excluídos do preço os impostos
presentes e futuros. O contrato deverá estipular que o cliente é
responsável por todos os impostos aplicáveis. Envolva o especialista
tributário a fim de minimizar imposto na estrutura do negócio; e

40

o) Custos de Transição. A transição de um empregado inevitavelmente terá
custos significantes que devem ser apropriadamente divididos entre
cliente e fornecedor, e incluído na estrutura de preços. Tipicamente, estes
custos são provisões de férias, pensões, rescisão de contrato. Os clientes,
normalmente, preferem pagar todas as obrigações trabalhistas para os
empregados antes da data de começo efetivo na nova empresa, de forma
que o empregado transferido é tratado como um novo funcionário pelo
fornecedor. A questão é que isto nem sempre acontece. Em alguns casos,
o cliente prefere transferir a responsabilidade para o fornecedor, que deve
incorporar e avaliar estes custos na estrutura de preços.
2.11

Conclusão

Pela pesquisa feita durante a revisão bibliográfica se pode verificar que existe
uma preocupação muito grande sobre a relação entre cliente e fornecedor. Pode-se
constatar que existe uma grande quantidade de material abordando a questão de
gerenciamento de contratos, como em Beulen; Ribbers (2002), ou gerenciamento de
riscos, como em Aubert et (1999); Aubert; Patry e Rivard (2005). Também se pode
notar a preocupação em fornecer subsídios para as empresas que cogitam a
possibilidade da terceirização, como em Laplante et al. (2004). Porém são poucas as
referências à empresa que fornece serviços de TI e as poucas encontradas estão
centradas na perspectiva do contratante, como em Leite (1997) e Barber (2005). A
única exceção que tratou a problemática do desenvolvimento de propostas de
terceirização visando à melhoria no processo de entrega foi Martin; Weeks; Davis
(1998). A proposta de Martin; Weeks; Davis (1998) é boa, porém a realidade mostra
dificuldades de implantação em função do custo para manter e gerenciar o TIGER
Team, além que com o tempo a equipe começa a tender para uma área, perdendo o
objetivo inicial que é ser um integrador entre áreas.
Segundo Dibbern et. al (2004), o mercado de terceirização em informática, nos
moldes atuais, ainda é relativamente novo (dezoito anos), porém com grande
crescimento. Segundo a Outsourcing... (2007), o mercado brasileiro de terceirização
movimentou cerca de 5 bilhões de reais, em 2006, e deverá crescer para quase 12
bilhões reais nos próximos quatro anos.
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A literatura sobre o método QFD é bem abrangente e prevê a implantação de
uma forma de traduzir exigências do cliente em requisitos técnicos para cada etapa
de um produto ou serviço. O que se pode verificar é que, desde a sua criação na
década de 1960, por Yoji Akao, o QFD tem sido usado com sucesso em muitas
aplicações convencionais e não convencionais.
De acordo com Carnevalli; Sassi e Miguel (2004), empresas iniciaram o uso do
QFD buscando a melhoria no processo de desenvolvimento de produto e o aumento
da satisfação dos clientes. De acordo com Carnevalli; Sassi e Miguel (2004)
verificou-se que o QFD é relativamente pouco usado no Brasil, principalmente no
desenvolvimento de serviços e software, e que sua implantação é relativamente
recente. Porém, concluem que as empresas estão atingindo os principais objetivos
propostos ao aplicar o método.
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3

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO
DE SERVIÇOS DE TI
O processo de elaboração de uma proposta para o fornecimento de serviços de

TI é composto de três fases, com atividades e documentos específicos
desenvolvidos para cada uma delas. A fase um (1) é a qualificação da proposta, a
fase dois (2) é o desenvolvimento da proposta, e a fase três (3) é a fase de entrega
da proposta. O processo desenvolvido foi baseado no trabalho desenvolvido por
Uelpenich et. al (1999) e na experiência do autor.
A dissertação tem o seu foco na fase de desenvolvimento da proposta, fase
dois (2), seguindo o fluxo da Figura 5. Não aborda as fases um (1) e três (3), assim
como a implantação e operação que são posteriores ao fechamento do contrato de
fornecimento de serviços.

Figura 5 – Fluxograma do processo de desenvolvimento de
propostas de fornecimento de serviços de TI.
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Definição das fases e atividades:
Fase 1 – Qualificação da proposta.
• Atividade 1 - Avaliação da solicitação. Nesta atividade é feita uma análise
quanto ao entendimento do que foi solicitado pelo cliente, podendo
ocorrer várias reuniões internas e com o cliente até que fique claro o que
é solicitado.
• Atividade 2 – Responder à questão: “Solicitação está dentro do escopo do
fornecedor?”. Esta atividade identifica se o negócio é pertinente ou não à
empresa prestadora de serviços.
• Atividade 3 – Informa que não é competente. Caso a análise da atividade
2 mostre que a empresa não é competente para executar o serviço, a
empresa irá declinar do convite para oferecer uma proposta. A falta de
competência pode se dar em função da falta de conhecimento e/ou
recursos para o fornecimento de soluções aos requisitos solicitados.
• Atividade 4 - Alocação de recursos para o projeto. Esta atividade identifica
e aloca as áreas e recursos necessários para o desenvolvimento da
proposta.

Fase 2 – Desenvolvimento da proposta
• Atividade 5 – Reunião para entendimento da solicitação. Nesta atividade
se dá o início da criação da proposta, com o alinhamento das
expectativas da equipe executora e definições dos produtos do projeto.
• Atividade 6 - Refinamento do escopo e levantamento de requisitos. Após
entendimento da solicitação, o líder do projeto, junto com os demais
componentes da sua equipe, reúne-se com o solicitante para refinamento
do escopo e levantamento detalhado dos requisitos do projeto.
• Atividade 7 – Continuar? A equipe de desenvolvimento da proposta se
reúne no intuito de definir se deve continuar ou não o desenvolvimento da
proposta.
• Atividade 8 - Apresentação dos requisitos ao cliente ou ao gestor da
oportunidade. A apresentação é feita após o levantamento e registro de
todos os requisitos do projeto.
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• Atividade 9 – Aprovação de requisitos. É solicitada ao solicitante/cliente a
aprovação dos requisitos.
• Atividade 10 – Alteração de requisitos. Registro de adição ou alteração
dos requisitos solicitados pelo cliente durante o desenvolvimento da
proposta.
• Atividade 11 - Definição, elaboração e documentação da solução técnica.
A atividade onze é composta de quatro sub-atividades:
o Atividade 11a - Levantamento de premissas, restrições e riscos;
o Atividade 11b - Apresentação da situação atual;
o Atividade 11c - Projeto da nova solução;
o Atividade 11d - Levantamento de custos.
• Atividade 12 - Avaliação e validação interna da solução. A solução é
apresentada para a gerência que irá implantar e manter a solução. O
intuito é deixar as equipes de vendas, implantação e manutenção do
fornecedor alinhado com a solução a ser apresentada ao cliente.
• Atividade 13 – Aprovado. Esta fase se resume em receber da gerência
que irá implantar e manter a solução a:
o Aprovação da solução, ainda que seja com solicitações de
alteração na solução, ou;
o Reprovação, neste caso a solução retorna para a atividade onze.
• Atividade 14 – Planejar as revisões necessárias. No caso da solução ser
reprovada, são analisadas as razões da reprovação e planeja-se a
reformulação da solução e volta-se à atividade onze (11) do processo.
• Atividade 15 - Executar as revisões solicitadas e gerar novo modelo
financeiro, se necessário.
• Atividade 16 – Análise competitiva do mercado. Nesta atividade se faz
uma análise da solução desenvolvida frente aos principais concorrentes.
Esta análise é apresentada à alta direção do fornecedor que irá definir a
estratégia de negociação da proposta com o cliente.

Fase 3 - Entrega da proposta
• Atividade 17 - Elaborar e apresentar a proposta técnica e comercial para o
solicitante. Nesta atividade é incorporado o material institucional e de
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marketing à solução técnica, além das cláusulas comerciais, sendo então
a proposta enviada ao cliente.
• Atividade 18 – Fechamento. Esta atividade é definida pelo cliente que
pode solicitar uma apresentação formal da solução técnica ou, ainda,
esclarecimentos adicionais sobre a proposta, até a definição final de qual
fornecedor contratar.
3.4 Papéis e Responsabilidades

Para a implantação do processo, é necessário que a empresa possua, no
mínimo, os papéis com responsabilidades assignadas descritas na Tabela 3. O autor,
baseado em sua experiência profissional, está usando a nomenclatura de mercado.
Tabela 3 – Papéis e responsabilidades para o desenvolvimento de um projeto de
terceirização

Papéis

Responsabilidades

Solicitante: grupo de vendas,
gerente de conta ou gestor do
projeto, os quais pertencem à
estrutura do fornecedor.

• Formalizar a solicitação de uma proposta
para o time de suporte a proposta.

Time de suporte a proposta
(área interna do fornecedor
que cuida do processo de
avaliação de solicitações de
proposta)

• Avaliar a solicitação de proposta;
• Analisar qual área é responsável pelo
desenvolvimento da proposta e se está no
escopo de serviços da empresa;
• Fazer estimativas de tempo e solicitar
alocação
de
recursos
para
o
desenvolvimento da proposta.

Gestor da oportunidade

• Fazer o relacionamento entre o cliente e a
empresa prestadora de serviços até a
assinatura do contrato.

Gerente do projeto

• Orientar e coordenar a equipe designada
para o desenvolvimento da proposta
quanto a: requisitos, escopo, análise de
riscos,
prazos,
custo,
padrões,e
procedimentos, até a entrega da proposta;
• Gerenciar o desenvolvimento da proposta
através da aplicação do processo de
desenvolvimento
de
propostas
de
fornecimento de serviços de TI.
continua
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continuação

Papéis

Responsabilidades

Líder Técnico

• Desenvolver a solução técnica da proposta
de acordo com os requisitos;
• Observar os prazos estabelecidos pelo
solicitante;
• Coordenar o desenvolvimento da solução
técnica e da equipe técnica até a entrega
da proposta;
• Interagir com o gerente de projeto para o
desenvolvimento adequado da proposta;
• Trabalhar com a equipe do projeto no
desenvolvimento da análise de risco.

Área de compras

• Executar as cotações com fornecedores e
parceiros da empresa prestadora do
serviço, de acordo com as necessidades
de cada solução.

Analista Financeiro

• Analisar e validar os modelos de custos
gerados pelo líder técnico e gestor do
projeto. Esta análise visa assegurar a
rentabilidade e retorno de investimentos
para o fornecedor.

3.2 Atividade 5 - Reunião para Entendimento da Solicitação

Nesta atividade se dá o início da criação da proposta, com o alinhamento das
expectativas da equipe que irá desenvolver a proposta e definições dos produtos do
projeto. Esta atividade tem como principais produtos:
o Visão geral do cliente;
o O quê significa para o fornecedor;
o Estrutura da RFP;
o Competidores;
o Escopo.
3.3 Atividade 6 - Refinamento do Escopo e Levantamento de Requisitos

Os requisitos para o fornecimento de serviços de TI são as condições que a
proposta deve necessariamente atender.
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É importante ressaltar que os requisitos descrevem o que a solução deve
fornecer, sem dizer, necessariamente, como serão fornecidos ou que meios serão
utilizados para satisfazê-los.
Os requisitos para o fornecimento de serviços de TI podem ser organizados em
diferentes

tipos:

financeiro,

técnico,

operacional,

legal,

recurso

humano,

administrativo, e de nível de serviço.
• Financeiros: Regem o modelo de administração do contrato após a
aprovação da proposta, incluindo itens ligados ao período do contrato,
carência de pagamentos, formas de cobrança, moeda corrente, índice de
reajustes etc.;
• Técnicos: Definem a infra-estrutura a ser utilizada para a prestação de
serviços, característica das máquinas a serem fornecidas etc.;
• Operacionais: O conjunto padrão de atividades técnicas (gerenciamento
de servidores, backup, restore, gerenciamento de redes, gerenciamento
de banco de dados) para a operação contínua da solução de
terceirização;
• Legais: Obrigações legais que o fornecedor deve ter com os órgãos
competentes (recolhimento de FGTS, pagamento de taxas estaduais,
municipais etc.);
• Recursos Humanos: Define as competências que o pessoal que irá
trabalhar diretamente com a operação do dia a dia do cliente deve possuir
(fluência em algum idioma específico, certificações técnicas etc.);
• Administrativos: Solicitações que não tem relação direta com a solução,
porém podem ser utilizadas para confirmar informações ou ainda
diferenciar fornecedores como, por exemplo, relação de clientes do
fornecedor, certificações de qualidade;
• Nível de serviço: Determinação dos indicadores de disponibilidade e
níveis de serviço (SLA) acordados entre fornecedor e contratante.

A atividade de levantamento de requisitos tem o objetivo de extrair e explicitar
os requisitos do cliente e determinar a capacidade para reuni-los formando o
relacionamento de fornecimento de serviços. O principal esforço da fase de
levantamento de requisitos é desdobrar os requisitos dos clientes em solução de
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fornecimento de serviços. Uma importante contribuição do QFD é realizar esse
desdobramento de forma ordenada e documentada, facilitando o trabalho
colaborativo da equipe do projeto.
De acordo com Perez (2003), boa parte dos contratos de fornecimento de
serviços de TI é baseada numa RFP (Request for Proposal) enviada aos
fornecedores potenciais. Uma RFP é um pedido de proposta de serviços, em forma
de documentação, que engloba várias informações sobre o serviço a ser contratado,
incluindo os requisitos e funções a serem executados, equipamentos, nível de
serviços a serem praticados, distribuição geográfica do cliente entre outros.
O problema é que nem sempre os requisitos são definidos, explicitamente, na
RFP, tornando de extrema importância que o fornecedor da solução levante todos os
requisitos tácitos e explícitos do projeto e os documente.
Normalmente, após o envio da RFP aos fornecedores, existe um período para
esclarecimentos de dúvidas. O cliente define o método para esclarecimento das
dúvidas. Se necessário, durante este período deverão ser validados os requisitos
solicitados na RFP, além da possibilidade da geração de novos requisitos.
Diferente dos projetos de software que possuem ferramentas para o
levantamento e gerenciamento de requisitos como o RUP (Rational Unified Process)
ou Cleanroom, na área de fornecimento de serviços de infra-estrutura não se
conseguiu localizar, durante o levantamento bibliográfico, ferramentas para o
levantamento e gerência de requisitos.

3.3.1 Uso do QFD no desdobramento de requisitos
Para preencher a lacuna de uma ferramenta de gerenciamento de requisitos no
fornecimento de serviços de TI, optou-se por usar o QFD em função das
características e funcionalidades descritas no capítulo 2.

Será utilizada a primeira matriz do QFD, denominada Casa da Qualidade
(House of Quality, HoQ), onde são relacionados os requisitos dos clientes com as
soluções propostas. A partir das relações definidas na matriz de relacionamento são
obtidos pesos para cada solução, permitindo ordenar, pela sua importância
(priorizar), as soluções da matriz. De acordo com Miguel e Carnevalli (2006) a Casa

49

da Qualidade permite o confronto com os produtos da concorrência: avaliam-se o
posicionamento do produto face a produtos concorrentes, permitindo comparar
pontos fortes e fracos de cada um e estimar a probabilidade de sucesso da proposta
junto ao cliente.
Para a implantação do uso do QFD, o autor optou por usar a ferramenta
Qualica QFD que permite o uso fácil da massa de dados utilizada no QFD. Ela
combina o poder de manipulação da base de dados com a flexibilidade de uma
planilha eletrônica, ajudando a trabalhar com uma grande quantidade de
informações.
A Figura 6 mostra a Casa da Qualidade utilizando a ferramenta Qualica e os
campos utilizados no QFD para desdobramento e análise dos requisitos introduzidos
na atividade 6 do processo. Os demais campos da Casa da Qualidade serão
apresentados, respectivamente, nas atividades 10, 11 e 16 que serão mostradas
posteriormente no decorrer deste capítulo.
• Levantamento e desdobramento dos requisitos dos clientes: São as
entradas dos dados do cliente provenientes da RFP ou obtidos através de
entrevistas e reuniões com o cliente. Akao (2004) alerta que nem sempre
os requisitos são conseguidos diretamente com o cliente, podendo ser
gerados dentro da própria empresa do fornecedor, através da experiência
prévia dos seus funcionários.
• Definição da importância do requisito para o cliente: Consiste na
identificação do grau de importância que os clientes dão a cada requisito.
Normalmente, se atribui uma nota a cada requisito, obedecendo a uma
escala numérica predeterminada. Neste estudo, a nota indica a
importância relativa de cada requisito em comparação com os demais. Por
vezes o cliente não fornece esta informação, fazendo com que a equipe do
projeto estime estes valores em função do conhecimento prévio que tem
do mercado. Posteriormente estes valores podem vir a ser validados com
o cliente.
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Figura 6 – Matriz da qualidade, campos utilizados no desdobramento e análise dos requisitos.
Fonte: Qualica software...(1999-2008), adaptado pelo autor.

• Ponto de Venda ou argumento de vendas: O ponto de venda de um
requisito é um peso que se atribui ao mesmo, em função de benefíciochave que ele traz e que está em consonância com a estratégia de
negócios do cliente. Atribui-se peso 1,5 aos argumentos de vendas
especiais que são as qualidades mais importantes. Para os demais pontos
de venda atribui-se o peso 1,2. Para os requisitos que não são pontos de
venda, por não serem importantes para a estratégia da empresa, atribui-se
peso 1 para efeito de cálculo. Os pontos de venda serão usados,
posteriormente, para o cálculo da importância relativa da solução e para a
importância relativa do requisito.
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3.4 Atividade 7 – Definição Quanto a Continuar ou Não o Desenvolvimento da
Proposta.
Já com os requisitos levantados e com a clareza dos produtos que deverão ser
entregues, a equipe técnica se reúne com o gestor da oportunidade e apresenta as
principais dificuldades que podem sugerir a não continuidade do desenvolvimento da
proposta de fornecimento de serviços de TI.
O produto final desta atividade será continuar ou não o desenvolvimento da
proposta. A decisão de continuar ou não, não é uma decisão puramente técnica, ou
seja, o gestor da oportunidade irá se comunicar com a direção da companhia
vislumbrando outros fatores até então não considerados.
Caso haja a decisão por parar o desenvolvimento da proposta, volta-se à
atividade 3 e a equipe é desmobilizada.

3.5 Atividade 8 – Apresentação dos Requisitos ao Cliente ou Gestor da
Oportunidade
Segundo Carpinetti e Peixoto (1997), a força do QFD está em tornar explícitas
as relações entre necessidades dos clientes e as características do produto,
software ou serviços, permitindo a harmonização e priorização das várias decisões
tomadas durante o processo de desenvolvimento da solução.
A apresentação dos requisitos ao cliente é feita através da tabela de requisitos
e seus desdobramentos, que foram desenvolvidas na atividade 6 com o auxilio do
QFD.

3.6 Atividade 9 – Aprovação dos Requisitos
Durante a elaboração da proposta de terceirização muitas vezes não é possível
obter a aprovação do cliente, em função de fatores como:
• Falta de interesse do cliente em estar comprometido desde o início do
projeto, o que aumenta a probabilidade da ocorrência de problemas
posteriores. De acordo com Moore (2004), grande parte dos problemas
com terceirização se dá em função de requisitos mal definidos.
• Falta de uma equipe do cliente dedicada ao processo de terceirização.
Segundo Peynot (2005), as empresas deveriam possuir uma equipe
alocada para o processo de escolha de um fornecedor de terceirização.
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• Peynot (2005) também atribui ao cliente a falta de maturidade e
conhecimento do mercado de terceirização frente a companhias de
terceirização que trabalham com metodologias e processos.
Um aspecto importante a considerar no QFD é que, por ser um método que se
baseia no trabalho coletivo, os membros da equipe desenvolvem uma compreensão
comum sobre as decisões, suas razões e suas implicações, e se tornam
comprometidos na hora de implantar as decisões que são tomadas coletivamente. A
idéia inicial é que o cliente possua maturidade e equipe alocada para interação com
a equipe do fornecedor. Com isto, as aprovações dos requisitos se dão durante a
construção da solução ou durante a apresentação da matriz QFD ao cliente. Caso
não seja possível a interação com o cliente, a equipe irá apresentar e discutir os
requisitos levantados com o gestor da oportunidade.

3.7 Atividade 10 – Alteração dos Requisitos

Caso tenham sido levantados novos requisitos ou ocorra alteração dos já
apresentados, a equipe do projeto se reúne, analisa as alterações ou novos
requisitos, desdobra os requisitos conforme necessário e reinicia o processo a partir
da atividade 8.

3.8 Atividade 11 - Levantamento de Riscos, Premissas e Restrições

3.8.1 Atividade 11a - riscos chave na perspectiva do fornecedor de serviços

Baseado nos trabalhos de Taylor (2005), Aubert, Patry e Rivard (2005), Aubert
et al. (1999) e na experiência do autor, se desenvolveu a Tabela 4, riscos chave na
perspectiva do fornecedor de serviços.

53

Tabela 4 – Riscos chave da terceirização de TI na perspectiva do fornecedor de serviços

Categoria

Os fatores de risco que levam a resultados
indesejáveis
•

Falta de experiência e expertise do grupo de prévendas com a oportunidade;

•

Falta de comprometimento da alta gerência na
condução do negócio frente ao cliente;

•

Baixa auto-estima do grupo de pré-vendas.

Externos

•

Envolvimento e dependência de grande número de
terceiros no desenvolvimento e entrega da solução.

Técnicos

•

Complexidade da solução proposta;

•

Descontinuidade tecnológica;

•

Alto grau de customização da solução.

•

Problemas de definição na medição dos serviços
prestados;

•

Falta de experiência e expertise do cliente e/ou
fornecedor em contratos de terceirização.

•

Interdependência de atividades;

•

Ambigüidade na apresentação dos níveis de serviço;

•

Esforços mal definidos para a atividade.

Escopo

•

F
• alta de experiência e expertise do cliente e/ou
fornecedor com a definição do escopo.

Financeiro

•

Aumentos salariais represados pelo cliente;

•

Fatores de reajustes não definidos claramente;

•

Instabilidade financeira do cliente.

Organizacional

Legal

Nível de Serviço

3.8.2 Ferramenta para gerenciamento de riscos chave na perspectiva do
fornecedor de serviços
Segundo Aubert; Patry e Rivard (1998) terceirização de TI é um negócio de
risco. Os clientes acreditam que os fornecedores de serviços irão gerenciar os riscos
de tal forma a não gerar transtornos para ambas as partes. Gerenciamento de risco
é uma forma pró-ativa para proteger e melhorar o lucro do fornecedor evitando
custos desnecessários e margens de segurança no projeto; logo, a utilização de
uma ferramenta para gerenciamento de riscos se torna uma vantagem competitiva.
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Em função da disponibilidade e facilidade de uso, o autor optou por utilizar a
ferramenta HP RISK MANAGEMENT TOOL – RMT, uma ferramenta proprietária da
empresa onde trabalha, para o gerenciamento de riscos. Qualquer outra ferramenta
de gerenciamento de riscos poderia ser utilizada. A ferramenta utilizada está
baseada no PMBOK e tem embutida as seguintes fases:
• Desenvolvimento do plano de gerenciamento de risco – decidir como
abordar, planejar e executar as atividades de gerenciamento de risco do
projeto;
• Identificação do risco – determinar quais riscos podem afetar o projeto e
documentar suas características;
• Análise qualitativa do risco – priorizar os riscos para uma subseqüente
análise ou ação em função da probabilidade de ocorrência e seus
impactos;
• Análise quantitativa do risco – analisar numericamente o efeito dos riscos
identificados no projeto;
• Plano de resposta ao risco – desenvolver opções e ações para reduzir
ameaças para os objetivos do projeto;
• Monitorar e controlar os riscos – acompanhar os riscos identificados,
identificar novos riscos, executar plano de resposta a riscos, e validar sua
efetividade durante o projeto.

A Figura 7 apresenta uma representação gráfica do ciclo de gerenciamento de
riscos.

Figura 7 – Ciclo de gerenciamento de risco.
Fonte: Risk Management Process and RMT – Risk Management Workshop, adaptado pelo autor.
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3.8.3 Atividade 11a - premissas
Segundo o PMBOK (2004), “premissas são fatores que, para fins de
planejamento, são considerados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou
demonstração. As premissas afetam todos os aspectos do planejamento do projeto e
fazem parte da elaboração progressiva do projeto”.
As premissas são utilizadas para:
• Deixar clara qual foi à linha de raciocínio tomada para determinar a
solução;
• Eliminar riscos da falta de entendimento de requisitos mal definidos;
• Definir quantidades não especificadas em RFP (exemplo: quantidade de
transporte de arquivos, quantidade de restauração de arquivos,
quantidade de chamadas ao suporte técnico);
Tabela 5 – Definição dos campos da tabela de premissas

Campo

Descrição

Premissa #

•

Define o número da premissa, este
posteriormente para fácil identificação.

Responsável
pela entrada
da premissa

•

Identifica quem foi o responsável pela premissa.

Validada no
DD

•

As premissas em sua grande maioria serão validadas na fase de Due
Diligence, este campo será respondido com sim ou não.

Se não no
DD, aonde?

•

Caso a premissa não tenha sido validada na fase de Due Dilegence,
deverá ser informado aonde foi.

Interna ou
Externa

•

Indica se a premissa é interna ou externa; caso seja interna deverá
ser analisada internamente antes de ser apresentada ao cliente.

Data da
premissa
original

•

Data de entrada da premissa.

Premissa

•

Descrição da premissa adotada.

Data da
mudança

•

Caso a premissa venha a ser alterada, deverá ser informada a data da
mudança da mesma.

Premissa
alterada

•

Descrição da premissa alterada

número

será

utilizado

continua
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continuação

Campo

Descrição

Premissa
pode ser
excluída (Sim
ou não)

•

Durante o processo de confecção da proposta novas informações vão
surgindo, tornando algumas premissas sem sentido. Nestes casos em
que as premissas deverão ser excluídas, este campo deve ser
respondido com sim ou não.

Responsável
pela exclusão
da premissa

•

Identifica quem foi o responsável pela exclusão da premissa.

Explicação

•

Neste campo deverá ser descrito o porquê da exclusão da premissa.

Obs.: Como sugestão para o controle das premissas, o autor sugere a planilha do Anexo A que
possui os campos descritos na Tabela 5.

3.8.4

Atividade 11a - restrições

De acordo com o PMBOK (2004), restrição é “o estado, a qualidade ou o
sentido de estar restrito a uma determinada ação ou inatividade”. Uma restrição é
uma limitação aplicável, interna ou externa ao projeto, que afetará o desempenho do
projeto ou de um processo. Por exemplo, uma restrição do cronograma é qualquer
limitação ou condição colocada em relação ao cronograma do projeto que afeta o
momento em que uma atividade do cronograma pode ser agendada e, geralmente,
está na forma de datas fixas impostas. Uma restrição de custos é qualquer limitação
ou condição colocada em relação ao orçamento do projeto, como fundos disponíveis
ao longo do tempo. Uma restrição de recursos do projeto é qualquer limitação ou
condição colocada em relação à utilização de recursos, como quais habilidades ou
disciplinas do recurso estão disponíveis e a quantidade disponível de um
determinado recurso durante um prazo especificado”.
Durante a análise dos requisitos do projeto serão identificadas restrições. É de
suma importância que o cliente tenha ciência destas restrições e dos riscos
envolvidos, e conheça os planos de mitigação para cada restrição.
Como sugestão para o controle das restrições, o autor sugere a planilha do
Anexo B que possui os campos descritos na Tabela 6.
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Tabela 6 – Definição dos campos da tabela de restrições

Campo

Descrição

Restrição #

•

Define o número da restrição, este número será utilizado
posteriormente para fácil identificação.

Responsável pela entrada
da restrição

•

Identifica quem foi o responsável pela inclusão da
restrição.

Validada no DD

•

As restrições em sua grande maioria serão validadas na
fase de Due Diligence. Este campo será respondido com
sim ou não.

Se não no DD, aonde?

•

Caso a restrição não tenha sido validada na fase de Due
Diligence, deverá ser informado aonde foi.

Interna ou Externa

•

Indica se a restrição é interna ou externa, caso seja interna
deverá ser analisada internamente antes de ser
apresentada ao cliente.

Data da restrição original

•

Data da entrada da restrição.

Restrição

•

Descrição da restrição.

Data da mudança

•

Caso a restrição venha a ser alterada, deverá ser
informada a data da mudança da mesma.

Restrição alterada

•

Descrição da restrição alterada.

Restrição pode ser excluída
(Sim ou não)

•

Durante o processo de confecção da proposta novas
informações vão surgindo, podendo tornar uma restrição
sem sentido. Nestes casos, as restrições deverão ser
excluídas; este campo deve ser respondido com sim ou
não.

Responsável pela exclusão
da restrição

•

Identifica quem foi o responsável pela exclusão da
restrição.

Explicação

•

Neste campo deverá ser escrito o porquê da exclusão da
restrição.

3.8.5 Atividade 11b - apresentação da situação atual

Um projeto de terceirização quase sempre se dá em um cliente que já possui
uma organização de TI e, conseqüentemente, uma infra-estrutura de TI. Durante
esta fase, o líder técnico do fornecedor descreve a situação atual do ambiente do
cliente. Conseqüentemente, um dos primeiros passos desta fase é a investigação da
situação atual e das expectativas quanto à solução de terceirização. Segundo
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Uelpenich et. al (1999) e de acordo com a experiência do autor, alguns tópicos para
serem discutidos durante o levantamento da situação atual são:
• Áreas com potencial de melhorias;
• Visão dos sistemas de gerenciamento, orçamento previsto para estas
áreas e fatores direcionadores;
• Disciplinas ITIL (Information Technology Infrastructure Library) que estão
implantadas no ambiente atual. De acordo com a experiência do autor,
caso todas as disciplinas estejam implantadas pelo cliente o fornecedor
terá uma visão clara do ambiente a ser gerenciado. Do contrário, é
importante que ao menos o CMDB (Configuration Management Data
Base) - no português BDGC (Banco de dados do gerenciamento da
configuração) - esteja bem implantado e com os principais itens de
configuração descritos no CMDB.
• A organização do gerenciamento do ambiente. Estas informações devem
conter pelo menos:
o Uma avaliação geográfica dos sistemas de gerenciamento de TI;
o As estratégias de gerenciamento usadas em cada região;
o As tecnologias e ferramentas usadas para gerenciamento;
o Responsabilidades dos grupos de gerenciamento de sistemas;
o Tamanho e competência dos grupos de gerenciamento de
sistemas.
Estas

informações

serão

utilizadas

para

determinar

as

mudanças

organizacionais necessárias no ambiente. Por exemplo, se a nova solução de
gerenciamento for centralizada e a atual é descentralizada, alguma mudança será
necessária.
• Uma avaliação dos serviços oferecidos pela área de TI do cliente ao seu
cliente interno é necessária. Em particular, os contratos (por exemplo,
SLA) devem ser investigados a fim de poder determinar o impacto do
projeto nestes serviços.
• Os aplicativos desenvolvidos pela área de TI em sua maior parte
continuarão com o cliente, podendo ser suportado pelo prestador de
serviços. Porém, uma organização de TI quase sempre tem aplicativos
internos que são usados para suportar seu gerenciamento. Estes
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aplicativos poderão ser substituídos por outros que são de uso padrão do
fornecedor.
• Os servidores administrados pela organização atual de TI. Os servidores
que serão administrados estarão ligados a um ou mais aplicativos, na
maioria dos casos. Porém, também existem os servidores que são usados
para gerenciamento do ambiente local. Algumas informações importantes
para se obter sobre os servidores incluem, mas não se limitam a:
Nome do servidor;
Localização do servidor;
Configuração do servidor, como fabricante, sistema operacional,
aplicativos que são executados, e assim por diante;
Função do servidor;
Configuração do servidor na rede.
• A rede administrada pela organização atual de TI. A estrutura de rede
será de grande importância para o projeto de terceirização, pois a gestão
do ambiente é altamente dependente da conectividade em rede. As
informações necessárias sobre a rede incluem, mas não se limitam a:
Topologia de rede;
Capacidade da rede;
Os protocolos de rede utilizados;
Roteadores e switches na rede.
•

Políticas usadas pela organização atual de TI. Isto inclui:
o Convenção de nomes utilizados;
o Políticas de segurança utilizadas.

•

Procedimentos de medição e garantia de qualidade de serviço.

A atividade deve ser finalizada com uma conclusão destes tópicos, de
preferência no formato de uma apresentação, primeiro para a equipe do fornecedor,
e posteriormente para o cliente, com itens com os quais todos concordam. Estes
itens serão utilizados posteriormente pelos arquitetos de solução e gestor da
oportunidade durante a definição da proposta.
Diferentes formas podem ser usadas para conseguir tantas informações quanto
possíveis sobre a situação corrente de TI do cliente. Algumas são listadas aqui:
a) Através do uso do banco de dados de gerenciamento de configuração
(CMDB) quando o ITIL estiver implantado;
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b) Quando o ITIL não estiver implantado o mesmo deve ser feito através de
registros individuais. Muitos analistas de suporte e operadores criam listas
contendo todos os tipos de dados de configuração para facilitar seu
trabalho no dia-a-dia. Estas listas podem ser valiosas, pois normalmente
contém as informações correntes sobre a parte da infra-estrutura relativa
ao seu trabalho. Quando nenhum CMDB estiver disponível, estas listas
podem ajudar muito o trabalho de pesquisa;
c) Organizar reuniões e seminários com todos os departamentos envolvidos
no projeto a fim de conseguir as informações necessárias; e
d) Estimular pessoas a enviarem informações que elas julgam necessárias
para o projeto. Esta forma de aquisição de informações implica em que a
gestão do projeto tenha uma boa estratégia de comunicação e que mostre
preocupação em usar a informação recebida.

3.8.6 Atividade 11c - projeto da nova solução

Segundo Uelpenich et. al (1999), a criação de um projeto de alto nível exige
experiência e habilidades especiais. As pessoas que estarão desenvolvendo o
projeto devem ser técnicas, mas também devem trabalhar com altos níveis de
abstração. Se estas habilidades não estão presentes ou não disponíveis,
consultores externos poderão ser necessários.
A criação de um projeto de alto nível é um processo iterativo. Será necessário
uma ou mais apresentações do material desenvolvido, com a realimentação através
de revisões da publicação do resultado final do projeto.
Durante as reuniões internas, informações coletadas como as do ambiente
atual são descritas. Baseadas nestas informações, o time de projetos deve:
•

Propor diferentes soluções;

•

Mostrar a análise de risco desenvolvida;

•

Listar os critérios de sucesso do projeto;

•

Desenvolver um estudo de viabilidade;

•

Listar os pontos fortes e fracos do projeto.

Depois das reuniões, tudo é posto em uma primeira versão. Esta versão deve
ser revisada e detalhada por especialistas de cada área. Quando o documento da
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solução estiver pronto, a gerência do projeto tem a certeza de que todos
concordaram com o que deve ser feito.
A Figura 8 mostra os campos utilizados no QFD para o desenvolvimento da
solução na atividade 11c .

Figura 8 – Matriz da qualidade, campos utilizados no desenvolvimento da solução.
Fonte: Qualica software...(1999-2008), adaptado pelo autor.

• Características da solução: Sua função é traduzir a voz dos clientes para a
voz dos engenheiros, ou seja, transformar os requisitos dos clientes em
características da solução que sejam capazes de compor uma solução de
serviços que inclui hardware, software, terceiros e serviços. Estas colunas
são criadas pelos arquitetos de solução;
• Matriz de relações: A matriz de relações é composta de células formadas
pela interseção de cada item da tabela de requisitos dos clientes com
cada item da tabela características da solução. Sua função é permitir a
identificação de como e quanto cada característica da solução influencia
no atendimento de cada requisito dos clientes. Tais relações podem
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assumir os valores {- = 0 (inexistente), • = 1 (fraca), O = 3 (média), 8 = 9
(forte)}. A força do QFD está no trabalho colaborativo, logo a matriz de
relações deve ser preenchida com a participação de todos os membros da
equipe do projeto, que devem obter consenso sobre a intensidade das
relações;
•

Relacionamentos significativos do requisito: É a quantidade de
relacionamentos significativos (médio e forte) que ocorreram para cada
requisito;

•

Relacionamentos significativos da solução: É a quantidade de
relacionamentos significativos (médio e forte) que ocorreram em cada
coluna da tabela características da solução;

•

Importância relativa da solução: Através deste índice se determina quais
são as características mais importantes da solução. Este índice é obtido
através da seguinte fórmula: Somatória dos valores de cada célula da
coluna / somatória dos valores de todas as colunas. Nesta dissertação
este índice foi utlizado para definir fatores críticos de sucesso, quanto
maior o índice, maior é a sua importância para o sucesso no
desenvolvimento da solução.

•

Matriz de correlação: A matriz de correlação é o teto da casa da
qualidade. Segundo Miguel e Carnevalli (2006), esta matriz cruza as
características da solução entre si, sempre duas a duas, permitindo
identificar como elas se relacionam. O objetivo desta matriz é considerar
os impactos que as características da solução terão entre si. As relações
podem ser de apoio mútuo - quando o desempenho favorável de uma
característica ajuda o desempenho favorável da outra característica, de
conflito - quando o desempenho favorável de uma característica
prejudica o desempenho da outra característica, ou de impacto nulo –
quando as características são independentes. Os impactos são
registrados como positivo: (++ = efeito positivo; + possível efeito positivo),
negativo (-- = efeito negativo; - = possível efeito negativo), ou nenhum
efeito (célula em branco). Em suma, a matriz de correlação será uma
importante ferramenta para o balanceamento das características da
solução.
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Um exemplo do uso dessa matriz, mostrado na Figura 9, é a necessidade de
atendimento dos requisitos de implantação de novos sistemas e permanecer com a
infra-estrutura do data center – DC existente. Para acomodar os novos sistemas a
solução usual seria o aumento do número de servidores, o que acarretaria no
aumento do consumo de energia elétrica. Por outro lado, a instalação elétrica
existente não permite atender o aumento da demanda de energia elétrica gerada
pelos novos servidores. A correlação entre as características da solução,
manutenção ou redução do consumo de energia elétrica (para atender o requisito
uso do DC atual) e a característica aumento do número de servidores (para atender
ao requisito implantação de novos sistemas), mostra que existe um impacto negativo
entre elas. A análise da matriz permitiu que fosse oferecida ao cliente uma solução
de virtualização de servidores, troca dos servidores antigos por novos com menor
consumo de energia, estudo da usabilidade dos atuais recursos computacionais, e, a
médio prazo, a sugestão para mudança de local físico. Este exemplo mostra a
utilidade do QFD em detectar possíveis conflitos no desenvolvimento da solução e
orientar como superar estes conflitos.

Figura 9 – Matriz de correlação, impacto negativo.
Fonte: Qualica software...(1999-2008), adaptado pelo autor.
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3.8.7 Atividade 11d - levantamento dos custos

Depois de coletar as informações técnicas relativas à solução, definição dos
tempos das atividades e componentes de apoio é necessário levantar os custos
referentes a cada elemento da solução. Cada fornecedor possui suas características
e formas de levantamento de custos e definição de preços. Não é objetivo desta
dissertação propor um modelo de levantamento de custos e definição de preços;
porém, este é um importante item para a análise de viabilidade da solução. O autor
utilizou o COPE (Client Outsourcing Project Evaluation), uma ferramenta proprietária
desenvolvida na empresa em que trabalha para o cálculo de custos e definição de
preço da solução, a ferramenta utilizada permite o cálculo do custo por requisito.
Flexibilizando o modelo QFD, utilizou-se a coluna percentual de custo da solução
para atribuir a participação de custo de cada requisito na composição da solução.
Conforme é mostrado na Figura 10, as informações de custos são utilizadas no
campo percentual de custo da solução, e será utilizado posteriormente na análise
importância relativa do requisito x custo. Assim, o requisito acionamento de
solucionadores representa 10% do custo da solução.

Figura 10 – Matriz da qualidade, percentual custo da solução.
Fonte: Qualica software...(1999-2008), adaptado pelo autor.
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3.9 Atividade 12 - Avaliação e validação da solução
Durante o processo de gerência de requisitos, a maior parte do time já foi
envolvida no projeto e estão cientes da solução a serem ofertada, tendo uma visão
comum sobre as decisões, suas razões e suas implicações. De qualquer forma, é
importante voltar a reunir o time operacional e gerencial para uma revisão final da
solução a ser ofertada. A criação de um projeto de alto nível é um processo iterativo
e esta será a última reunião antes do envio da solução para o cliente.

Nesta reunião poderão ser levantados pontos que ainda precisem de algum
esclarecimento e, sendo assim, serão objetos de discussão durante a reunião. A
princípio, a reunião deverá ser rápida e sem grandes discussões, pois toda a
solução já foi desenvolvida em conjunto.
Esta reunião também servirá para o time gerencial estar envolvido e
comprometido com a solução, agregando informações estratégicas para o
fechamento da solução e definindo as margens de negociação financeira. No anexo
C encontra-se um modelo de apresentação da solução.
3.10 Atividade 13 – Aprovado

Após a apresentação e argumentações feita na atividade doze (12), a atividade
treze (13) recebe da gerência que irá implantar e manter a solução a:
• Aprovação da solução, ainda que seja com solicitações de alteração na
solução, ou;
• Reprovação, neste caso a solução retorna para a atividade onze.
No Anexo D encontra-se um modelo de formulário de aprovação da solução.
3.11 Atividade 14 – Planejar as Revisões Necessárias

No caso da solução ser reprovada na atividade 13, o grupo responsável pela
solução irá receber as observações levantadas na reunião de validação da solução
(atividade doze -12) analisar e planejar as recomendações necessárias e volta-se à
atividade onze (11) do processo.
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3.12 Atividade 15 – Executar as revisões solicitadas e gerar novo modelo
financeiro
A solução pode por vezes ser aprovada com algumas observações, desde
relativas à apresentação até observações de inclusão de premissas, de riscos ou até
mesmo a necessidade de inclusão de algum item na solução. Neste caso, executamse as revisões solicitadas e, no caso de alteração de algum item que implique em
custos e preços, é gerado um novo modelo financeiro.
3.13 Atividade 16 - Análise competitiva do mercado.

Porter (1997) definiu o conceito de vantagem competitiva, por este conceito, as
empresas podem utilizar duas estratégias competitivas genéricas: a diferenciação ou
liderança em custos.
Utilizando-se a definição de Porter (1997), e flexibilizando o modelo definido
por Akao (2004), o QFD será utilizado para a análise competitiva da solução. A
análise competitiva do mercado permite que a alta direção do fornecedor possa
estimar as estratégias mais prováveis dos concorrentes e suas respostas sob
diferentes situações (preço, solução, tempo de atendimento do requisito), além de
poder definir qual a melhor estratégia de apresentação da solução e preço. A Figura
11 mostra os campos utilizados no QFD para a análise competitiva do mercado.
• Avaliação dos fornecedores: Para uma análise competitiva, os níveis de
desempenho da solução desenvolvida devem ser confrontados com os do
ambiente atual e com a dos competidores avaliados. Na Figura 11 o valor
alvo representa a expectativa do cliente com relação ao atendimento do
requisito. A bola cheia significa uma expectativa elevada, que vai se
reduzindo a medida que a bola vai se tornando vazia. No software utilizado
atribuem-se valores numéricos aos níveis de expectativa, variando de 5
para bola cheia, até 1 para bola vazia. Estes valores serão utilizados no
calculo da melhoria planejada.
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Figura 11 – Matriz da qualidade, campos utilizados no desenvolvimento da solução.
Fonte: Qualica software...(1999-2008), adaptado pelo autor.

• Identificação dos principais concorrentes. A identificação se dá através do
cliente, fornecendo uma lista dos fornecedores que estão competindo na
proposta, ou através de análises internas e do mercado dos possíveis
competidores;
• Nas colunas nossa empresa e competidores as bolas representam
estimativas de atendimento do requisito em cada caso. Existe também uma
representação gráfica destas expectativas baseada nos valores numéricos
atribuídos.
• Melhoria planejada: De acordo com Miguel e Carnevalli (2006), é a forma de
a empresa identificar o quanto a solução está de acordo com a expectativa
do cliente, podendo existir a necessidade de reformular a solução para
atender a esta expectativa. Esse índice é definido pela divisão da coluna
“valor alvo” pela coluna “nossa empresa”. Valores acima de um indicam que
a solução possivelmente está abaixo da expectativa do cliente, valores
menores que um indicam que a solução está acima da expectativa do
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cliente e este fato pode ser utilizado como uma diferenciação da solução.
De qualquer forma, valores muito diferentes de um podem indicar a
conveniência de uma reformulação da solução;
• Importância relativa do requisito: Segundo Miguel e Carnevalli (2006),
representa a prioridade de atendimento de cada requisito sob a lógica de
que os esforços de melhoria devem ser concentrados em três pontos: na
importância técnica para o cliente (importância para o cliente), na
importância estratégica para o cliente (ponto de venda) e na expectativa do
fornecedor quanto a sua capacidade de atendimento do requisito (melhoria
planejada). Logo, a importância relativa do requisito é calculada através do
cálculo da importância absoluta (importância absoluta não é mostrado no
software utilizado) de cada requisito, obtido através da multiplicação da
importância para o cliente x ponto de venda x melhoria planejada /
somatória da importância absoluta de todos os requisitos. Para efeito de
cálculo a melhoria planejada é transformada em numero absoluto,
somando-se 1. De acordo com Carvalho (1997), no caso do projeto em que
existe a parceria do cliente, o conceito de ponto de venda perde o
significado, uma vez que o grau de importância do requisito já é atribuído
pelo time do cliente. A Tabela 7 exemplifica o cálculo descrito.
• Importância relativa x custo da solução: Esta é uma forma de poder analisar
o custo da solução em função da importância relativa do requisito. Esta
análise permite uma discussão com o cliente na busca pela melhor relação
custo benefício do requisito, além da utilização como ferramenta de
argumentação durante o fechamento de um contrato de venda de
fornecimento de serviços de TI. Assim, requisitos que tem importância
relativa baixa e participação significativa no custo, pode ser objeto de
negociação junto ao cliente visando a sua adequação ao grau de
importância buscando redução de custos. Nos requisitos importantes para o
cliente e com custo baixo, o fornecedor pode-se beneficiar com a vantagem
competitiva frente aos seus concorrentes, o que pode ser comprovado junto
com o item avaliação dos fornecedores.
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Tabela 7 – Cálculo para a importância relativa do requisito

3.14 Conclusão

Neste capítulo foi apresentado um processo para o desenvolvimento de
proposta de fornecimento de serviços de TI. Nesse processo é salientada a
importância do uso do QFD como ferramenta de apoio para a análise de requisitos,
relacionamento das características da solução com requisitos e análise competitiva.
O desenvolvimento de uma proposta de fornecimento de serviços de TI exige a
colaboração de várias áreas e especialidades. O QFD serve de importante
ferramenta de apoio ao trabalho colaborativo desta equipe, fomentando discussões,
mostrando aspectos importantes para o cliente, melhorando a coerência da proposta
na satisfação desses requisitos e de avaliação competitiva com relação a possíveis
concorrentes.
Por fim, construir as matrizes de um projeto de QFD, fazer toda a
documentação e análise, executar avaliações de fornecedores, analisar relações e
inter-relações não são tarefas fáceis de serem feitas manualmente. Devido a isto é
importante o uso de softwares de suporte a projetos de QFD.
Foram analisados três softwares que implementam o método QFD, as
ferramentas analisadas foram: QFD Builder que é uma ferramenta baseada em web
browser e permite aos usuários criar, compartilhar e amazenar a Casa da Qualidade
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de forma online, apesar de não existir custo para o uso da ferramenta, a mesma está
em processo de desenvolvimento e não dispõe de uma interface amigável e também
lhe falta recursos de análise competitiva; o QFDcapture possui uma interface pouco
amigável, além de não ter uma ferramenta de análise competitiva embutida ao
produto; o Qualica QFD foi analisado por último e se mostrou uma ferramenta
completa para o propósito desta dissertação, permitindo um manuseio fácil do
grande volume de dados processados em propostas de fornecimento de serviços de
TI, além de possuir uma ferramenta de análise competitiva. A experiência de uso
mostrou que é de fácil uso e dispõe de uma boa apresentação gráfica.
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4

PROVA DE CONCEITO DO USO DO QFD NA ELABORAÇÃO DE UMA
PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TI
Foi escolhida a prova de conceito para aplicar o uso do QFD na elaboração de

uma proposta para fornecimento de serviços de TI.

A prova de conceito foi realizada em um cliente localizado no estado do Rio de
Janeiro, próximo a um porto, onde possui terminal próprio para o desembarque das
principais matérias-primas utilizadas em seu processo produtivo.

A documentação relativa à situação atual da estrutura computacional do cliente
foi fornecida em RFP e descreve o escopo dos serviços solicitados.

4.1 Aplicação do QFD na Elaboração de uma Proposta para Fornecimento de
Serviços de TI.
Conforme descrito no capítulo 3, o processo de elaboração de uma proposta
para o fornecimento de serviços de TI é composto por três fases e dezoito atividades.
A dissertação está centrada na fase 2, desenvolvimento de projeto, sendo composta
pelas atividades de 5 a 16.

4.2 Atividade 5 - Reunião para Entendimento da Solicitação

Com os recursos já definidos na fase 1, o gestor da oportunidade conduziu
uma apresentação citando os seguintes pontos:
• Visão geral do cliente;
o Apresentação do cliente;
o Distribuição geográfica do cliente;
o Segmento da indústria em que atua;
o Principais competidores;
o Eventos recentes significativos com relação ao cliente;
o Receita anual do cliente;
o Taxa de crescimento no seu segmento;
o Numero de empregados.
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• Importância do cliente para o fornecedor;
o Número de elementos a serem gerenciados;
o Possibilidades de desenvolvimento de carreiras;
o Novas oportunidades de negócio para companhia.
• Estrutura da RFP;
o Como a RFP está estruturada; qual o prazo de entrega da RFP;
como a RFP deve ser respondida.
• Competidores
o Quais os possíveis competidores e vantagens competitivas de
cada um deles.
•

Escopo
o Qual o escopo que a RFP abrange e quais os produtos que
deverão ser contemplados na proposta.

Esta primeira reunião se deu para que os componentes do grupo pudessem
avaliar a magnitude e importância do projeto, e também para que pudessem externar
qualquer preocupação com relação a prazos e necessidade de recursos ainda não
alocados ao projeto.
4.3 Atividade 6 - Refinamento do Escopo e Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos deu-se, inicialmente, com a leitura da RFP. O
cliente, após o envio da RFP, deu um período de uma semana para a elucidação de
dúvidas e esclarecimentos adicionais. Durante a leitura da RFP, foram levantados
questionamentos. Com a leitura da RFP e, posteriormente, a resposta às dúvidas,
entendeu-se que o escopo do projeto foi dividido em gestão e operação dos serviços
de tecnologia da informação nas dependências do cliente. Os itens 4.3.1 a 4.3.7
resumem os requisitos do cliente.
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4.3.1 Serviços descritos na RFP

4.3.1.1 Administração de servidores (hardware, sistema operacional e bancos
de dados).
Neste serviço estão inclusos o: gerenciamento de ativos, instalação e
configuração (S.O. e B.D.), segurança e acesso lógico, planejamento de capacidade,
acionamento de terceiros, operação; monitoração, suporte técnico, backup/restore e
documentação.
4.3.1.2 Administração de redes de dados (LAN, WAN e circuitos de
concessionárias).
Neste serviço estão inclusos o: gerenciamento de ativos, Instalação e
configuração, operação, monitoração, manutenção, segurança e acesso lógico,
planejamento de capacidade, documentação e acionamento de terceiros.

4.3.1.3 Administração do ambiente distribuído (desktops, notebooks e
impressoras)
Neste serviço estão inclusos o: gerenciamento de ativos, suporte local
(software), IMAC (desktops e notebooks) e acesso remoto.
4.3.1.4 Help desk

Neste serviço estão inclusos o: atendimento, categorização de chamadas,
escalação e acionamento de solucionadores.

4.3.2 Gerenciamento de processos

Em relação a cada um dos serviços definidos no escopo da RFP, os
proponentes deverão ter em suas propostas processos e metodologias para o
gerenciamento das atividades de terceirização, conforme as disciplinas: gerência de
mudanças, gerência de problemas, gerência de recuperação, gerência de
desempenho, gerência de capacidade, gerência de segurança de bens de
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informação; gerência de disponibilidade, gerência de hardware e software, gerência
de níveis de serviço e gerência de qualidade.
4.3.3 Níveis de serviço

As propostas deverão ser estruturadas de modo a oferecer os serviços
descritos no item 4.3.1 - Serviços descritos na RFP, e levando em consideração os
níveis de serviço que foram descritos na RFP.
Os níveis de serviço efetivamente contratados dependerão da validação dos
requisitos, a ser conduzida durante o processo de negociação da proposta.
4.3.4

Horários de cobertura dos serviços de suporte e administração

Os proponentes deverão estruturar as propostas de forma a assegurar que os
serviços sejam disponibilizados durante o período de cobertura mencionado na
Tabela 8.
Tabela 8 – Horários de cobertura

Atividades

Horário de
cobertura

Acionamento
via Pager

Observações

24 x 7

Não aplicável

Não aplicável

Servidores (produção,
operação e monitoração)

08:30 às 17:30 de
Segunda a Sexta

Plantão

Não aplicável

Suporte Local rede LAN
e WAN

08:30 às 17:30 de
Segunda a Sexta

Plantão

Após horário
administrativo,
sábados, domingos
e feriados.

Gerência e monitoração
rede LAN

24 x 7

Não aplicável

Não aplicável

Suporte local a software

08:30 às 17:30 de
Segunda a Sexta

Não aplicável

Não aplicável

Administração de
servidores de rede local
e correio eletrônico

08:30 às 17:30 de
Segunda a Sexta

Plantão

Não aplicável

Serviços de Help Desk

24 x 7

Não aplicável

Inclusive Sábado,
Domingo e feriados.

Servidores (suporte
técnico e recuperação
de serviço)
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4.3.5 Relatórios de nível de serviço

O cliente definiu que iria negociar com os fornecedores o estabelecimento de
acordos de nível de serviço para cada um dos componentes do escopo de serviços
definido. Tais acordos estabelecem as métricas de qualidade mínima a serem
atendidas durante a prestação dos serviços e serão demonstrados periodicamente
em relatórios que deverão ser capazes de comprovar o desempenho dos serviços
prestados.
A proponente deverá especificar os relatórios propostos, seu conteúdo e
periodicidade. Os relatórios poderão ser mensais (até o 5º dia útil do mês
subseqüente), diários (até as 08:00h do dia seguinte) ou eventuais, sob demanda
(24h de prazo).

4.3.6

Emissão de relatórios relativos ao demonstrativo detalhado dos valores
faturados
O cliente negociará com os fornecedores o formato dos relatórios mensais

relativos ao demonstrativo detalhado dos valores e volumes de serviços a serem
faturados.

4.3.7 Estrutura do fornecedor para gestão do contrato

O cliente solicitou que os fornecedores estabeleçam uma estrutura de gestão
operacional e executiva do contrato, de forma a garantir a permanente eficácia de
resultados, assim como a agilidade no diagnóstico e solução de problemas. Também
deveriam ser estabelecidas reuniões periódicas de alinhamento tanto no nível
operacional quanto executivo, assim como os mecanismos de substituição
acordados de pessoas chave do fornecedor na estrutura de prestação dos serviços
contratados.
De posse dos dados fornecidos na RFP e após as respostas de dúvidas, deuse início ao uso do método QFD. Seguindo o modelo conceitual apresentado na
Figura 3, a matriz da qualidade foi desenvolvida com a finalidade de promover a
relação entre a tabela da qualidade exigida com a tabela das características da
solução. Dessa forma, no intuito de facilitar o entendimento aos participantes que,
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em sua maioria, pouco ou nada conheciam sobre o método QFD, além de conseguir
que a matriz da qualidade atingisse os resultados almejados, os requisitos foram
agrupados em cinco grupos e depois desdobrados conforme o método do QFD.
Essa divisão proporcionou uma visão mais objetiva dos requisitos, conforme
mostrado na Tabela 9. Denomina-se eixo o grupo de requisitos de uma disciplina
identificada na RFP.
Tabela 9 – Distribuição de eixos no QFD

Eixos utilizados no QFD

Eixos identificados na RFP

Grupo 1 - Gerenciamento de
Processos.

Gerenciamento de Processos.

Grupo 2 - Administração do
ambiente computacional

Administração de Servidores (hardware, sistema
operacional e bancos de dados).
Administração de Redes de Dados (LAN, WAN e
circuitos de concessionárias).
Administração de Ambiente Distribuído (desktops,
notebooks e impressoras).

Grupo 3 - Help Desk

Help Desk

Subgrupos dos grupos 2 e 3

Níveis de Serviço.

Subgrupos dos grupos 2 e 3

Horários de cobertura dos serviços de Suporte e
Administração.

Grupo 4 - Relatórios de Nível de
Serviço.

Relatórios de Nível de Serviço.

Grupo 5 - Estrutura do Fornecedor
para Gestão do Contrato

Estrutura do Fornecedor para Gestão do Contrato

Subgrupo do grupo 5

Emissão de Relatórios Relativos ao Demonstrativo
Detalhado dos Valores Faturados.

As tabelas da qualidade exigida de cada eixo foram desdobradas de maneira a
representar os dados e informações pertinentes a cada um deles. O desdobramento
ocorreu graças à experiência do grupo de projeto, pois os dados fornecidos na RFP
tinham poucas informações detalhadas. Com isso, verificou-se que o processo
desenvolvido, separado por eixo, trouxe resultados mais claros e objetivos tanto para
o cliente como para o fornecedor.
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A primeira etapa de construção da matriz da qualidade é fundamentada na
eficaz identificação dos requisitos dos clientes, ou seja, as necessidades em relação
à solução solicitada. No desenvolvimento desta fase, utilizou-se a RFP e a lista de
perguntas e respostas fornecidas pelo cliente.
Para a criação da matriz da qualidade de cada eixo, estabeleceu-se o
desdobramento das tabelas da qualidade exigida e das características da solução.
Como exemplo, o eixo gerenciamento de processos representou o primeiro nível da
tabela da qualidade exigida, dividindo-o, em um segundo nível, nos processos
relacionados à metodologia ITIL: gerência de mudanças, problemas, recuperação,
desempenho, capacidade, níveis de serviço, qualidade, segurança de bens de
informação. Esses níveis foram então subdivididos em terceiro e quarto níveis,
destacando as atividades pertinentes a cada processo.
O desdobramento da qualidade exigida do eixo gerenciamento de processos,
nível gerência de mudanças é mostrado na Tabela 10. A tabela completa do eixo
gerenciamento de processos encontra-se no Anexo E.
Tabela 10 - Desdobramento da qualidade exigida – Eixo gerenciamento de processos, nível gerência de
mudanças.

Primeiro
nível

Segundo
nível

Gerência de mudanças;

Gerenciamento de procesos

Terceiro
nível

Quarto nível

Registrar
e controlar
qualquer
mudança
que possa
alterar a
entrega
dos Níveis
de
Serviços

Hardware - gerenciar as instalações, re-alocações
de equipamentos e remoção dos equipamentos no
Data Center;
Software - gerenciar as mudanças de software,
incluindo modificações nos Sistemas Operacionais e
Métodos de Acesso;
Aplicações - gerenciar as mudanças de aplicações
que estão no ambiente de produção, incluindo
alterações no processamento dos programas,
adição ou remoção de "steps" de "jobs" em
produção e integração de novas aplicações e
sistemas;
Rede - gerenciar as mudanças na rede local interna
aos ambientes do Data Center, que possam gerar
impacto nos serviços;
Procedimentos de operações - gerenciar as
mudanças nos procedimentos operacionais do Data
Center, de maneira a manter a uniformidade na
prestação dos serviços;
Ambiente físico - gerenciar as mudanças no
ambiente físico envolvendo as facilidades
associadas ao Data Center;
(continua)
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(continuação)

Mudanças emergenciais - gerenciar as mudanças para
correção de problemas. Uma solicitação de mudança de
emergência será avaliada pelo Comitê Executivo quanto a
sua real necessidade.
Seguir os procedimentos definidos pela Contratante, sempre que for
necessário alterar o ambiente sob responsabilidade do Fornecedor,
garantindo padronização e conformidade com os procedimentos da
Contratante, além do cumprimento dos prazos estabelecidos;
Atualizar a documentação afetada pelas mudanças, mantida pela
Gerência de Configuração;
Avaliar as alterações e impacto nos Acordos de Níveis de Serviços
estabelecidos (análise dos riscos);
Elaborar análise de necessidades de recursos que serão utilizados
para suprir a nova demanda;
Elaborar relatórios pós-implantação de mudança, listando os
procedimentos executados e os resultados atingidos;
Fornecer à Contratante as informações sobre o status das atividades
realizadas oriundas de solicitações de mudanças ou demandas de
projetos.

Da mesma forma, a tabela da qualidade exigida do eixo administração do
ambiente computacional (primeiro nível) foi estendida em um segundo nível, nos
requisitos: administração de servidores (HW, SO, BD), administração de redes de
dados (LAN e WAN) e administração de ambiente distribuído (desktops, notebooks e
impressoras). Em seguida, o desdobramento ocorreu em terceiro nível, ou seja,
detalhamento dos itens do nível anterior. O desdobramento da qualidade exigida do
eixo Administração do ambiente computacional é mostrado na Tabela 11.
Tabela 11 - Desdobramento da qualidade exigida – Eixo administração do ambiente computacional

Primeiro
nível

Segundo
nível

Terceiro nível

Quarto nível

Quinto Nível

2.1
Administração
de Servidores
(HW, SO e
BD)
2
Administração
do ambiente
computacional

2.1.1 Gerenciamento de Ativos
2.1.2 Instalação e Configuração (S.O. e B.D.)
2.1.3 Analista
de Primeiro
Nível
2.1.3.1 Local (Operação)

2.1.3.2 Remoto
(Monitoração e Operação)

2.1.3.1.1 8:30h as
17:30h de segunda
a sexta
2.1.3.1.2 Pessoal
de plantão das
17:31h as 8:29h de
segunda a sexta
2.1.3.2.1 24x7
(continua)
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(continuação)

2.1.4 Analista de
Segundo Nível

2.1.4.1 24 x 7

2.1.5 Backup/Restore
2.1.6 Segurança e Acesso Lógico
2.1.7 Acionamento de Terceiros

2.1.8
Disponibilidade

2.1.8.1 Disponibilidade
mensal de servidores
produção, medidos
individualmente
2.1.8.2 Disponibilidade
mensal de servidores nãoprodução, medidos
individualmente

2.1.8.3 Disponibilidade
mensal da Infra-estrutura de
Bancos de Dados de
Produção, medidos por
instância do BD
2.1.8.4 Disponibilidade
mensal da Infra-estrutura
dos Bancos de Dados nãoprodução, medidos por
instância do BD

2.1.8.1.1 Intel,
SLA >= 98%
2.1.8.1.2 Unix,
SLA >= 98%

2.1.8.2.1 Intel,
SLA >= 96%
2.1.8.2.2 Unix,
SLA >= 96%
2.1.8.3.1
Oracle, SLA
>= 98%
2.1.8.3.2 SQL,
SLA >= 98%
2.1.8.4.1
Oracle, SLA
>= 95%
2.1.8.4.2 SQL,
SLA >= 95%

2.2.1 Gerenciamento de Ativos
2.2 Administração de Redes de Dados (LAN e WAN)

2.2.2 Instalação e Configuração

2.2.3.1 Local (Operação)

2.2.3.1.1
8:30h as
17:30h de
segunda a
sexta
2.2.3.1.2
Pessoal de
plantão das
17:31 as
8:29h de
segunda a
sexta

2.2.3.2 Remoto
(Monitoração e Operação)

2.2.3.2.1 24 x
7

2.2.3 Analista de
Primeiro Nível

2.2.4 Manutenção
2.2.5 Segurança e Acesso Lógico
2.2.6 Planejamento de Capacidade
2.2.7 Documentação
2.2.8 Acionamento de Terceiros
(continua)
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(continuação)

2.2.9
Disponibilidade
mensal da InfraEstrutura da Rede
LAN e WAN

2.2.9.1 SLA >= 99%

2.3 Administração de Ambiente
Distribuído (desktops,
notebooks e impressoras)

2.3.1 Gerenciamento de Ativos
2.3.2 Suporte local
a Software
2.3.2.1 08:30 às 17:30 de Segunda a Sexta
2.3.3 IMAC (desktops e notebooks)
2.3.4 Acesso Remoto

A tabela da qualidade para o eixo help desk foi desdobrada em um segundo
nível, através dos requisitos: atendimento, categorização de chamados, escalação e
acionamento de solucionadores. Posteriormente, esses itens foram desdobrados em
um terceiro nível. O desdobramento da qualidade exigida do eixo help desk é
mostrado na Tabela 12.
Tabela 12 - Desdobramento da qualidade exigida – Eixo help desk

Primeiro
nível

Segundo
nível

Terceiro nível

3 Help Desk

3.1 Atendimento

3.1.1 Ligações atendidas pelo
atendente em até 40 Segundos
3.1.2 Tempo médio de
atendimento de até 5 minutos
3.1.3 Taxa de abandono do
percentual mensal atendido
3.1.4 Solução dos chamados
solucionáveis referente ao
catálogo de Software
3.1.5 Freqüência de emissão de
relatórios acordados até o
quinto dia útil do mês
3.1.6 Horário de atendimento

3.2
Categoriza
ção de
Chamadas

3.2.1 Severidade 1
3.2.2 Severidade 2

Quarto nível
3.1.1.1 SLA >=80%
3.1.2.1 SLA >=100%
3.1.3.1 <= 5%

3.1.4.1 SLA >=70%

3.1.5.1 SLA >=100%
3.1.6.1 24 x 7
3.2.1.1 Atendimento em
até uma hora útil
3.2.2.1 Atendimento em
até duas horas úteis
(continua)
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(continuação)

3.2.3.1 Atendimento em
até quatro horas úteis
3.2.4.1 Atendimento em
até doze horas úteis

3.2.3 Severidade 3
3.2.4 Severidade 4
3.3 Escalação
3.4 Acionamento de Solucionadores

A tabela da qualidade exigida do eixo relatórios de nível de serviço (primeiro
nível) foi estendida em um segundo nível, no requisito indicadores. Em seguida, o
desdobramento ocorreu em terceiro nível, ou seja, detalhamento dos itens do
segundo nível. O desdobramento da qualidade exigida do eixo relatórios de nível de
serviço é mostrado na Tabela 13.
Tabela 13 - Desdobramento da qualidade exigida – Eixo relatório do nível de serviço

Primeiro nível
4 Relatórios de nível de serviço

Segundo nível
4.1 Indicadores

Terceiro nível
4.1.1 Performance
4.1.2 Disponibilidade

A tabela da qualidade exigida do eixo estrutura do fornecedor para gestão do
contrato foi desdobrada em uma segunda através dos requisitos: gestão
operacional, gestão executiva e reuniões periódicas. Posteriormente, o requisito
reuniões periódicas foi desdobrado em um terceiro nível. O desdobramento da
qualidade exigida do eixo gestão do contrato é mostrado na Tabela 14.
Tabela 14 - Desdobramento da qualidade exigida – Eixo estrutura do fornecedor para gestão do
contrato

Primeiro nível

Segundo nível

Terceiro nível

5.1 Gestão operacional
5 Estrutura do Fornecedor para
Gestão do Contrato

5.2 Gestão executiva
5.3 Reuniões periódicas

5.3.1 Operacional
5.3.2 Executiva

4.4 Atividade 7 – Continua?

Nesta oportunidade a equipe estava muito incomodada com o requisito de
administração da aplicação BAAN. O desconforto se devia ao fato de não existir
capacitação interna e a geração de tal capacitação não justificaria seu custo em
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função do projeto. A equipe técnica entendia que o ideal seria não atender a este
requisito.

A análise técnica foi passada ao gestor da oportunidade que negociou com o
cliente, chegando a seguinte definição: para o ambiente BAAN a administração do
hardware até o sistema operacional estaria a cargo de um fornecedor, e a
administração da aplicação BAAN estaria a cargo de um outro fornecedor. Com isto,
pode-se continuar no processo de desenvolvimento da proposta.

4.5 Atividade 8 - Apresentação dos Requisitos ao Cliente ou ao Gestor da
Oportunidade
A apresentação dos requisitos ao cliente se deu junto com a atividade 17 do
processo, isto em função do pouco tempo que o cliente dispunha entre a emissão da
RFP, escolha do fornecedor e a assinatura do contrato. Durante a apresentação, o
cliente analisou junto com o seu pessoal os vários requisitos e deu algumas
sugestões que foram posteriormente utilizados na versão final da proposta.
4.6

Atividade 9 - Aprovação de Requisitos

Não houve uma apresentação específica dos requisitos, dando-se continuidade
ao uso do processo com os requisitos descritos na RFP e desdobrados pela equipe
de projeto, incorporando as respostas das dúvidas que foram levantadas ao longo
do projeto.
A aprovação dos requisitos só ocorreu na atividade 17, registrada através de emails e com sugestões oriundas da atividade 17. As sugestões dadas pelo cliente
foram utilizadas na versão final da proposta.

4.7

Atividade 10 - Alteração de Requisitos

Em função das respostas aos questionamentos, o requisito de contratação de
circuitos de comunicação entre as localidades foi alterado. O custo, que
anteriormente era do fornecedor, ficou sob a responsabilidade do cliente, isto para
evitar a bi-tributação.
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4.8 Atividade 11 - Definição, elaboração e documentação da solução técnica
4.8.1 Atividade 11a - Levantamento de premissas, restrições e riscos.

4.8.1.1 Premissas

Durante a leitura da RFP e após o recebimento das dúvidas respondidas pelo
cliente, foram sendo escritas as premissas. As premissas podem ser escritas a
qualquer momento durante a elaboração da solução, até a data de entrega da
solução final. Elas foram utilizadas para:
•

Deixar clara qual foi à linha de raciocínio tomada para determinar a
solução;

•

Eliminar riscos da falta de entendimento de requisitos mal definidos;

•

Definir quantidades não especificadas em RFP (exemplo: quantidade de
restauração de arquivos, quantidade de chamados ao suporte técnico).

Para registrar as premissas foi utilizado o documento - Modelo para registro de
premissas, constante no Anexo A, conforme Tabela 15.
Tabela 15 – Registro de Premissas

Registro de Premissas

#

1

Resp.
pela
entrada
da
premissa

José
Wilson

Validada
no DD?

Não

Se não
no DD,
aonde?

Na

Interna
/
Externa

Externa

Data da
premiss
a
original

Premissa

22/05/06

Este documento
corresponde a um
Budgetary, portanto os
valores aqui
apresentados são
estimados e deverão
ser refinados ao longo
do relacionamento com
o cliente em fase
posterior e/ou anterior
ao Due Diligence;

Data da
mudança

Premissa alterada

18/07/06

O contrato foi
assinado nesta data,
não sendo esta
premissa mais
verdadeira.

(continua)
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(continuação)

José
Wilson

2

Não

Na

Externa

22/05/06

3

José
Wilson

Sim

Na

Externa

22/05/06

4

José
Wilson

Não

Na

Externa

22/05/06

Os serviços de
Gerenciamento de
Aplicativos não foram
considerados em nossa
solução. Contudo o
fornecedor pode
trabalhar em conjunto
com parceiros caso
este seja o desejo do
cliente;

10/7/06

Ficou acordado entre
fornecedor e cliente
que o fornecedor
estará dando todo o
suporte a infraestrutura dos
servidores e sistema
operacional. Sendo
que o gerenciamento
do aplicativo será feito
pelo atual fornecedor

Não estão inclusos
nesta proposta,
serviços de
manutenção/instalação
de telefonia, rede
elétrica; rede de dados
e serviços relacionados
ao Datacenter do
cliente;
A XYZ sera
responsável por
gerenciar todos os
terceiros envolvidos no
projeto, que não
contratados
diretamente pelo
fornecedor;

4.8.1.2 Restrições

Por ter sido uma proposta dentro dos padrões de projetos desenvolvidos pelo
fornecedor, só existiu uma restrição a qual foi registrada no documento - Modelo
para registro de restrições, constante no Anexo B, conforme Tabela 16.
A restrição se deu por não ser possível o gerenciamento da aplicação BAAN,
ficando a mesma sob responsabilidade do cliente.
Tabela 16 – Registro de restrições

Registro de restrições

#

1

2
3

Resp. pela
entrada da
restrição

José Wilson

Validad
a no
DD?

Sim

Se não no
DD,
aonde?

na

Interna /
Externa

Externa

Data da
restrição
original

22/05/06

Restrição

O fornecedor não estará
gerenciando a aplicação
BAAN, ficando a mesma
sob responsabilidade do
cliente.

Data da
mudança

Restrição
alterada
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4.8.1.3 Riscos

A identificação dos riscos se deu através de reunião desenvolvida entre o líder
técnico, o gerente de projetos e o gestor da oportunidade. Os demais integrantes do
projeto foram envolvidos, posteriormente, no processo de validação e mitigação dos
riscos apontados.

O processo se deu, inicialmente, com a utilização da ferramenta proprietária
HP-RMT, conforme mostrado na Figura 12. A ferramenta HP-RMT foi escolhida por
abordar os itens de riscos definidos no PMBOK e por ser uma ferramenta de fácil
manuseio e estar disponível para ser utilizada. A idéia da dissertação não é explorar
o uso da ferramenta e sim mostrar a necessidade do uso de uma ferramenta para a
gestão de riscos.

Figura 12 – Tela inicial da ferramenta HP-RMT para gestão de riscos.
Fonte: HPRMT (2005)

A entrada dos riscos se deu através do formulário Risk Log (Form View),
conforme mostrado na Figura 13. Neste formulário é possível: Definir se o risco é
uma oportunidade ou uma ameaça, analisar financeiramente o impacto do risco,
analisar qualitativamente o risco, fazer uma análise financeira do impacto do risco,
definir qual o plano de ação ao risco, definir as ações que deverão ser tomadas.

86

Em função de ser um projeto padrão e de baixa complexidade, foram
identificados poucos riscos. Os riscos identificados foram registrados, apresentados
e discutidos com todos os envolvidos no projeto e posteriormente apresentados ao
cliente de acordo com critérios definidos pelo time de projeto. Não obstante, vale
frisar que os riscos identificados, infelizmente, vieram a ocorrer, mas em função da
existência de planos de mitigação, não trouxeram problema à implantação do projeto.

Figura 13 – Formulário de entrada dos riscos.
Fonte: HPRMT (2005)

As figuras 14, 15 e 16, mostram os principais riscos identificados e o
tratamento dado a cada um deles.
O risco um (1) aponta para o pouco tempo de transição do modelo de
administração feita pelo cliente, para o modelo feito por um fornecedor externo. O
cliente definiu um período máximo de dois meses para a transição, para reduzir
custos. O fornecedor tinha ciência que este período não seria suficiente. O
fornecedor ciente deste risco deslocou, por um período de um mês, os recursos que
trabalhariam de forma remota e compartilhada para dentro das instalações do cliente,
a análise de risco realizada pela ferramenta utilizada sugere que o valor esperado do
custo deste pessoal é de oito mil dólares, valor este a ser acrescentado na proposta.
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Além disso, o cliente aceitou que, passado o período de transição, não existiria a
cobrança de SLA por mais três meses, o que tornou a mitigação do risco possível.

Figura 14 – Identificação do risco tempo de implantação da solução.
Fonte: HPRMT (2005)

O risco dois (2) administração da aplicação BAAN, Figura 15, deixou de existir
a partir do momento em que o cliente decidiu contratar este item em separado.

Figura 15 – Identificação do risco suporte a aplicação BAAN.
Fonte: HPRMT (2005)
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O risco três (3) entrega dos links de gerenciamento, Figura 16, decorre do
tempo necessário para a operadora de telecomunicações implantar os links
dedicados entre o fornecedor e o cliente. Era sabido que o tempo de implantação
dos links seria superior ao tempo previsto pelo cliente. A solução encontrada foi a
criação de conexões VPN (Virtual Private Network) através da internet, que
proveriam a comunicação até a entrada dos links definitivos. A análise de risco
realizada pela ferramenta utilizada sugere que o valor esperado pela ausência dos
links é de oito mil dólares, valor este a ser acrescentado na proposta. O custo da
implantação da VPN foi inferior aos oito mil dólares estimados.

Figura 16 – Identificação do risco circuitos de comunicação.
Fonte: HPRMT (2005)

4.8.2 Atividade 11b - apresentação da situação atual

Através dos dados obtidos da RFP e através das respostas obtidas, chegou-se
à seguinte definição do ambiente atual:
•

O ambiente é operado e gerenciado por funcionários próprios do cliente
e por alguns terceiros;

•

O ambiente de TI está desatualizado, tecnicamente, e não está
adequado ao negócio do cliente;

89

•

Os funcionários do cliente estão muito mais preocupados em manter o
ambiente do que em procurar inovações tecnológicas que possam
aumentar a lucratividade da empresa;

•

A área de TI começa a ser vista como estratégica; e

•

Os servidores estão ultrapassados, e possuem contratos de manutenção.

Pode-se notar a oportunidade para um estudo detalhado de renovação do
parque como alternativa à continuidade dos contratos de manutenção, pois pode
trazer uma redução dos valores de contratos de manutenção e redução das paradas
do ambiente;
•

A gerência de TI é nova e tem grande experiência com terceirização, o
que reforça a idéia do interesse do cliente pela terceirização.

O cliente não forneceu o projeto e configuração da infra-estrutura do ambiente
computacional. Pode-se notar que o mesmo não foi possível em função da falta de
conhecimento e documentação do ambiente. A maior parte do grupo que conduzia o
processo era recém-contratada ou recente na função, além de não existirem
processos documentados do ambiente. Decidiu-se, internamente, e com o cliente,
que dados mais precisos seriam obtidos durante a fase de due diligence e possíveis
divergências seriam negociadas na assinatura do contrato.

4.8.3 Atividade 11c – projeto da nova solução
O projeto da nova solução foi desenvolvido em conformidade com os requisitos
solicitados na RFP e utilizando o QFD para a definição dos elementos que compõe a
solução. Não houve a participação do cliente, isto em função de ser uma RFP e a
participação do mesmo, neste momento, descaracterizaria a imparcialidade no
processo de avaliação e contratação dos fornecedores.
A nova solução foi realizada de tal forma que todo o gerenciamento do
ambiente fosse remoto e os poucos recursos locais fariam apenas atividades que
não fossem passíveis de serem realizadas remotamente.
A implantação de uma solução de fornecimento de serviços de TI
habitualmente se dá em um cliente que já possui alguma infra-estrutura de TI e é
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normalmente composta por três fases seqüenciais, cada fase possui diversas
atividades que não são objeto desta dissertação, a Figura 17 mostra as fases de
implantação de uma solução de terceirização.

Figura 17 – Fases de implantação de uma solução de terceirização

Due diligence: é o processo de descoberta, por meio do qual se assegura que
tenham sido consideradas todas as situações ou condições que poderiam afetar a
forma pela qual se providenciam os serviços contratados.
É uma investigação para confirmar a razoabilidade e validade das informações
técnicas e financeiras fornecidas pelo cliente e usadas como base para montar a
solução a ser entregue e estimar os investimentos necessários. Os principais
objetivos são: validar a proposta entregue, identificar riscos de entrega de serviços,
identificar pontos de omissão, identificar áreas de oportunidade, confirmar as
métricas de serviço e custo e preparação para a fase de transição.
Transição e transformação: A transição é o processo para assumir a
responsabilidade operacional do ambiente de TI do cliente. A transição move a
organização do cliente de sua modalidade de operação atual para uma modalidade
de operação controlada pelo fornecedor. A transição inclui assumir o ambiente no
seu estado atual, bem como as exigências contratuais necessárias.
A transformação é a execução dos projetos definidos na solução e
posteriormente registrados em contrato, dentro de um tempo especificado, que
conduzem a melhora dos serviços, reduções de custo, e melhorias da qualidade,
produtividade, e da tecnologia.
Operação do ambiente: Com o encerramento das tarefas de transição se dá o
início das atividades de operação do ambiente. A operação do ambiente engloba os
serviços, atividades e gestão do contrato que mantém o ambiente do cliente dentro
dos níveis de serviço acordados. Executa as atividades de operação do ambiente do
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cliente, coletando dados de status de recursos de software, hardware e serviços no
ambiente de servidores, sistemas operacionais, plataformas de armazenamento,
plataformas de backup, ambientes de rede e demais componentes de infra-estrutura
e software básico que suportem as aplicações, bem como as aplicações associadas
a estes recursos.
Uma solução de terceirização é basicamente composta por recursos humanos
especializados para desenvolver determinada atividade, sendo assim a primeira
etapa do projeto é identificar os recursos necessários para trabalhar em cada fase
do projeto. A análise dos recursos necessários se dá em função dos requisitos da
RFP. A Tabela 17, recursos utilizados nas fases de projeto mostram as fases e os
recursos que serão utilizados para implantar e manter a solução. Os recursos foram
previamente definidos em função dos requisitos solicitados.
Tabela 17 – Recursos utilizados nas fases de projeto

DUE DILIGENCE

Fase

Recurso

Atividade

Gerente de
projeto

Responsável pela gestão do projeto na fase de due
diligence

Analista
backup/ restore

Responsável por fazer a análise ambiente de backup e
restore

Analista de
Redes

Responsável por fazer a análise do ambiente de redes
LAN e WAN

Analista de
segurança

Responsável por fazer a análise da segurança do
ambiente físico e lógico

Analista de
Storage

Responsável por fazer a análise do ambiente de
armazenamento de dados

Analista
Exchange

Responsável por fazer a análise do sistema de correio
eletrônico

Analista Oracle

Responsável por fazer a análise do banco de dados
Oracle

Analista PCP

Responsável por fazer a análise do planejamento e
controle da produção

Analista SQL

Responsável por fazer a análise do banco de dados
SQL
(continua)
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TRANSIÇÃO e TRANSFORMAÇÃO

DUE DILIGENCE

(continuação)

Analista P&D

Responsável por fazer a análise dos processos e
documentações existentes

Analista Tools

Responsável por fazer a análise das ferramentas que
são utilizadas para gestão do ambiente

Analista Unix

Responsável por fazer a análise dos servidores que
utilizam o sistema operacional UNIX

Analista
Windows

Responsável por fazer a análise dos servidores que
utilizam o sistema operacional Windows

Operação

Responsável por fazer a análise do modelo de
operação existente no ambiente

Gerente de
Ativo

Responsável por fazer a análise dos processos
existentes de gestão de ativo

Supervisor de
Help Desk

Responsável por analisar o modelo de funcionamento
do ambiente de Help Desk implantado

Gerente de
projeto

Responsável pela gestão do projeto na fase de
transição

Analista
backup/restore

Responsável por implantar e/ou adequar o novo
modelo de funcionamento do ambiente backup e
restore

Analista de
Redes

Responsável por implantar e/ou adequar o novo
modelo de funcionamento do ambiente de redes LAN e
WAN

Analista de
segurança

Responsável por implantar e/ou adequar o novo
modelo de segurança físico e lógico do ambiente

Analista de
Storage

Responsável por implantar e/ou adequar o novo
modelo de funcionamento do ambiente de
armazenamento de dados

Analista
Exchange

Responsável por implantar e/ou adequar o novo
modelo de funcionamento do ambiente de correio
eletrônico

Analista Oracle

Responsável por implantar e/ou adequar o novo
modelo de funcionamento do banco de dados Oracle

Analista PCP

Responsável por implantar e/ou adequar o novo
modelo de funcionamento do planejamento e controle
da produção
(continua)
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OPERAÇÂO

TRANSIÇÃO e TRANSFORMAÇÃO

(continuação)

Gerente de
projeto

Responsável por implantar e/ou adequar o novo
modelo de funcionamento do banco de dados SQL

Analista P&D

Responsável por implantar e/ou adequar os novos
processos e documentações

Analista Tools

Responsável por implantar e/ou adequar as
ferramentas que serão utilizadas para gestão do
ambiente

Analista Unix

Responsável por implantar e/ou adequar o modelo de
gerenciamento dos servidores UNIX

Analista
Windows

Responsável por implantar e/ou adequar o modelo de
gerenciamento dos servidores Windows

Gerente de
ativo

Responsável por implantar e/ou adequar o modelo de
gestão de ativos

Gerente de
relacionamento
(CM)

Gestor de relacionamento executivo com o cliente; a
sua participação no processo de transição é importante
para ele estar interado de tudo que ocorreu durante a
transição, tornando a passagem para a fase de
operação mais tranqüila

Gerente de
entrega (ADM)

Gestor operacional do cliente, a sua participação no
processo de transição é importante para ele estar
interado de tudo que ocorreu durante a transição,
tornando a passagem para a fase de operação mais
tranqüila

Operação OMC

Responsável por implantar e/ou adequar o modelo de
operação do ambiente

Supervisor de
Help Desk

Responsável por implantar e/ou adequar a solução de
help desk

Analista
backup/restore
– 1st Level

Analista de primeiro nível para a manutenção do
ambiente de backup e restore

Analista
backup/restore
– 2nd Level

Analista de segundo nível para a manutenção do
ambiente de backup e restore

Analista de
recuperação de
desastre

Analista que mantém e coordena a execução do plano
de recuperação de desastre
(continua)
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OPERAÇÂO

(continuação)

Analista de
Redes

Analista de segundo nível para a manutenção do
ambiente de redes LAN e WAN

Analista de
segurança

Analista de segundo nível para a manutenção do
ambiente de segurança

Analista de
Storage

Analista de segundo nível para a manutenção do
ambiente de armazenamento de dados

Analista
Exchange

Analista de segundo nível para a manutenção do
sistema de correio eletrônico

Analista Help
Desk Junior

Analista da mesa de ajuda que faz o primeiro
atendimento do usuário

Analista Oracle

Analista de segundo nível para a manutenção do
ambiente de banco de dados Oracle

Analista PCP

Analista de segundo nível para o planejamento e
controle da produção

Analista PCP 1st Level
(Batch)

Analista de primeiro nível para o planejamento e
controle da produção

Analista SQL

Analista de segundo nível para a manutenção do
ambiente de banco de dados SQL

Analista Tools

Analista responsável pela manutenção das ferramentas
que são utilizadas para a gestão do ambiente

Analista Unix

Analista de segundo nível para a manutenção dos
servidores que utilizam sistema operacional Unix

Analista
Windows

Analista de segundo nível para a manutenção dos
servidores que utilizam sistema operacional Windows

Asset Manager

Analista responsável pela manutenção do sistema de
ativos

Client Manager

Gestor executivo no cliente, responsável pelo
relacionamento e prospecção de novos negócios no
cliente

Coordenação
do HD

Gestor responsável pela equipe de help desk

Delivery
Manager

Gestor de entrega do serviço ao cliente
(continua)
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OPERAÇÃO

(continuação)

4.8.3.1

Operação OMC

Grupo responsável pela detecção de alarmes e suporte
de primeiro nível a incidentes nos ambientes de redes,
de segurança, de storage, de correio eletrônico, de
banco de dados, de sistema operacional. O incidente
não sendo resolvido é encaminhado ao analista de
segundo nível da área competente.

Qualidade do
HD

Analista responsável por manter a qualidade do
atendimento do help desk

SLAM

Analista responsável por fazer o controle do nível de
serviço do help desk

Supervisor de
Help Desk

Gestor responsável pela equipe de help desk

Relação entre a tabela da qualidade exigida e características da
solução.

Para o desenvolvimento da relação das tabelas da qualidade exigida e das
características da solução, foi necessário reunir o grupo de desenvolvimento da
solução para o preenchimento da tabela de relacionamento do QFD. O autor
participou de todo o processo, para garantir que fosse feito o correto preenchimento
da tabela segundo as diretrizes de aplicação do método QFD.
A primeira etapa de preenchimento consistiu em confirmar quais seriam os
recursos utilizados em cada fase, além da identificação da necessidade de outros
eixos na tabela da solução. Notou-se a necessidade da criação de outros três eixos
na tabela de soluções, conforme descrito a seguir:
Eixo Serviços – No eixo serviços foram incluídos os itens de contratação de
terceiros como circuitos de comunicação, serviços de inventário físico, aquisição de
acessórios utilizados pelos atendentes do help desk, entre outros. Estes itens foram
divididos, posteriormente, em ativação e manutenção.
Eixo Produtos – No eixo produtos foram incluídos os itens relativos à compra
de produtos (hardware e software), que foram divididos, posteriormente, em ativação
e manutenção.
Eixo Outros – No eixo outros foram colocados itens diversos, que apesar de
não serem itens de tecnologia, são importantes para implantação e manutenção da
solução de terceirização.
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Essa primeira versão da matriz da qualidade foi desenvolvida com a finalidade
da aplicação do método QFD. Notou-se que, apesar de ser feita uma separação da
matriz por eixo de análise para facilitar a relação entre as tabelas, a mesma ainda
continuava extensa e complexa para o preenchimento. Notou-se que os
participantes tinham dificuldade em entender as referidas matrizes.
Após o preenchimento da matriz e dos cálculos de grau de importância relativa,
identificaram-se recursos na solução de terceirização de grande importância no
projeto, tendo o time do projeto elogiado e concordado com a análise fornecida pelo
QFD. O time comentou que o uso da ferramenta permitiu o desenvolvimento da
solução de uma forma ampla. Todos puderam ter a percepção da solução total que
estava sendo oferecida e como cada componente da solução se relacionava com os
requisitos da solução. O grupo até então não tinha usado nenhuma ferramenta para
análise da solução de uma forma tão ampla e sistemática.
A matriz da Figura 18 mostra parte dos relacionamentos identificados. A matriz
completa com todos os relacionamentos encontra-se no Anexo F, matriz de
relacionamento da solução.

Figura 18 – Tabela de relacionamento da qualidade exigida e características da solução.
Fonte: Qualica software...(1999-2008), adaptado pelo autor.
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Ao término do preenchimento da tabela de relacionamento a ferramenta
permitiu a classificação dos principais recursos que fazem parte da solução, tendo
como critério a importância relativa da solução, conforme explicado no item 3.8.6. A
Figura 19 apresenta os dez principais itens (recursos humanos e componentes de
infra-estrutura) da solução.
A análise da Figura 19 permitiu a equipe uma visão de recursos até então
pouco valorizados, como por exemplo, o analista de processos e documentação
(P&D), que aparece em segundo e terceiro lugar na tabela, e o analista de
ferramentas (Analista Tools) que aparece em quarto e quinto lugar na mesma tabela.
A análise da Figura 19 mostra que para projetos de terceirização, que
demandam grande quantidade de pessoas por fase e por um longo período, o ideal
é criar uma matriz de relacionamento para cada fase - Due diligence, transição e
operação - que permitirá uma análise mais apurada da solução, identificando os
principais recursos em cada fase.

Figura 19 – Dez principais itens que compõe a solução.
Fonte: Qualica software...(1999-2008), adaptado pelo autor.
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4.8.4 Atividade 11d - levantamento de custos
Com todos os elementos identificados na tabela de características da solução,
deu-se início ao levantamento dos custos. O autor utilizou uma ferramenta
proprietária (COPE, descrito no item 3.8.7) para o cálculo do custo para cada
requisito, utilizando-se como entrada os dados da Tabela 18, que por sua vez, é
derivada da tabela de relacionamentos.
Tabela 18 – Recursos utilizados para o requisito administração do ambiente computacional

O método QFD junto com o COPE permitiram calcular a contribuição do custo
de atendimento do requisito na solução final e, com isto, possibilitar a análise do
custo do requisito x importância do requisito.
Conforme mostrado na Figura 20, é utilizado um gráfico de barras para
identificar a importância percentual do requisito na solução e um gráfico de linhas
para a identificação do custo percentual do requisito. Usando os gráficos de forma
combinada se obtém uma análise do custo do requisito x importância do requisito. A
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análise pode indicar ao fornecedor e ao cliente que um determinado requisito pode
ter uma importância pequena para o negócio, mas o seu preço é alto, indicando a
ambos a conveniência de revisarem o requisito na busca de uma melhor relação
custo x benefício.

Figura 20 – Análise da importância do requisito x custo do requisito
Fonte: Qualica software...(1999-2008), adaptado pelo autor.

4.9

Atividade 12 - Avaliação e Validação Interna da Solução

A avaliação da solução deu-se através de uma apresentação à equipe de
especialistas e gerentes das diversas áreas que compunham a solução. Para isto foi
desenvolvido um modelo de apresentação da solução que endereça os principais
pontos da solução. O modelo encontra-se no Anexo C – Modelo de apresentação da
solução.
Durante a apresentação de validação da solução esclareceram-se dúvidas com
relação à quantidade de recursos utilizados, SLA acordado, entre outros pontos.
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4.10 Atividade 13 - Aprovado

No final da reunião, a gerência responsável pela aprovação final da solução,
deu-a como aprovada, porém solicitou algumas modificações que foram analisadas
e posteriormente incorporadas. Para a aprovação da solução criou-se um
documento específico, conforme Anexo D.

4.11 Atividade 14 - Planejar as Revisões Necessárias

A solução foi aprovada, não sendo necessário passar por esta fase. Caso
contrário, as informações e observações inseridas no documento do Anexo D seriam
utilizadas como itens de revisão da solução, sendo necessário o retorno à atividade
11.

4.12 Atividade 15 - Executar as Revisões Solicitadas e Gerar Novo Modelo
Financeiro
Durante a atividade 12, foi identificada a necessidade de incluir algumas
premissas para a solução do help desk. O resultado é mostrado na Figura 21. As
observações levantadas pelo grupo do help desk foram incluídas na proposta e não
geraram qualquer alteração com relação aos custos da solução.
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Figura 21 – Documento de aprovação da solução com observações.

4.13 Atividade 16 - Análise Competitiva de Mercado

Através do uso da análise competitiva do mercado, conseguiu-se:
•

Definir os principais concorrentes: neste caso o cliente informou quem
eram os concorrentes;

•

Avaliação dos fornecedores: como o cliente informou quem eram os
concorrentes, foi relativamente fácil desenvolver uma análise competitiva
entre os três concorrentes, isto em função das empresas terem o
mesmo porte e já terem concorrido em diversos outros projetos e em
diversos clientes. Um deles foi eliminado pelo cliente por apresentar um
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preço muito superior. A proposta apresentada pela empresa em que o
autor trabalha foi aprovada, apesar de ter um custo superior ao do
concorrente restante, após pequena redução do preço, devido ao bom
relacionamento prévio entre cliente e fornecedor;
•

Importância relativa x custo da solução, esta análise mostrou um cenário
favorável à solução apresentada pelo autor, uma vez que a maioria dos
requisitos tinha o custo da solução menor que a importância relativa do
requisito, conforme se pode observar na Figura 20. Em alguns poucos
requisitos o custo estava superior à importância relativa, isto implicou em
reuniões com o cliente para a discussão de tais requisitos. Em alguns
casos existiram alterações de requisitos; em outros, o ganho era
marginal e o cliente preferiu não alterar o requisito.

Através da análise competitiva de mercado, a alta direção teve o domínio do
projeto, podendo tomar a melhor decisão estratégica sobre preço, solução, tempo de
atendimento do requisito, fatores que contribuíram para o sucesso da proposta.

4.14

Conclusão da Prova de Conceito

A prova de conceito mostrou a aplicabilidade do uso do QFD na elaboração de
uma proposta para fornecimento de serviços de TI.
Pode ser verificado que a utilização do QFD se mostrou uma poderosa
ferramenta de registro e desdobramento de requisitos, permitindo avaliar de forma
clara e objetiva os recursos necessários para compor a solução a ser apresentada
ao cliente. O uso do QFD mostrou a importância do trabalho colaborativo, quando da
construção da solução.
A criação de um QFD novo deve levar em mente que este servirá de base para
os próximos projetos, pois a atividade inicial de preenchimento da matriz de
relacionamento é trabalhosa.
Apesar de o autor ter preenchido a maior parte do QFD, as pessoas que
participaram mostraram interesse que suas atividades estivessem bem definidas,
mostrando preocupação com a qualidade e refinamento de requisitos pertinentes a
sua área.
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As pessoas que participaram da aplicação do QFD no levantamento de
requisitos colocaram algumas objeções iniciais, que foram sendo eliminadas à
medida que se mostravam os ganhos com o uso da ferramenta, como:
•

Não poderiam despender mais tempo com esta atividade, pois já tinham
muito trabalho;
o O uso do QFD mostrou a importância de utilizar um método
estruturado e documentado que não faz parte da rotina da maior
parte das pessoas.

•

Que desenvolvimento de soluções é de responsabilidade de vendas e
pré-vendas e não se envolveriam com isto;
o Mostrou-se que o trabalho colaborativo evita problemas no
momento da implantação da solução. E que quando todos têm a
visão do projeto, desde o início, a possibilidade de erros é muito
menor.

•

Toda esta atividade pode ser feita posteriormente durante a fase de Due
Diligence;
o Foi explicado que o uso do método é justamente para reduzir
problemas com relação ao que foi solicitado pelo cliente e do que
será entregue pelo fornecedor, evitando futuros conflitos.

As dificuldades encontradas já eram esperadas, pois são relatadas por Akao
(2004).
O preenchimento de um único QFD para todo projeto não se mostrou uma
estratégia interessante, pois, ao longo do tempo, fica cansativo e difícil o
preenchimento das correlações. O ideal é ter um QFD entre 20 e 30 linhas e dividido
por fase. Tal constatação é fácil de ser vista quando se analisa a matriz de
relacionamento do Anexo F.
O autor constatou, em um exemplo posterior, que quando o QFD está dividido
por fase a análise retrata melhor a especificidade de cada fase.
Nesta prova de conceito não existiu a participação do cliente na criação do
QFD, excetuando-se por uma pequena participação na fase final.
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Para a equipe do projeto, o QFD foi utilizado, inicialmente, como ferramenta de
entendimento de requisitos e, posteriormente, como ferramenta de equalização de
expectativas.
Ter uma ferramenta que permite a análise de importância de requisito por custo
possibilitou demonstrar ao cliente qual o requisito que contribuía mais no custo da
solução e o por quê. Com isto, houve, em alguns casos, a possibilidade de alteração
do requisito e redução do preço da solução.
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5

CONCLUSÃO
A presente dissertação apresentou o desenvolvimento de propostas de

fornecimento de serviços de TI, baseado em um método já utilizado com sucesso em
diversas outras áreas de atividade. Dentre as conclusões mais relevantes destacamse as seguintes:
a) O processo permitiu o desenvolvimento de propostas melhor estruturadas,
fornecendo uma visão explícita e ampla dos serviços oferecidos e dos
principais recursos, soluções e caminhos críticos que estão presentes na
elaboração de uma proposta de terceirização de TI. Até o advento desta
dissertação, o autor desenvolvia as propostas de uma forma não
estruturada e baseada principalmente em sua experiência pessoal;
b) O QFD permite que as propostas possuam um melhor nível de acuidade
nas soluções desenvolvidas, uma vez que contam com a participação
colaborativa dos profissionais das diversas áreas e especialidades que
compõem a solução;
c) Através da tabela de requisitos, tabela de características da solução e da
matriz de relacionamento, é possível ter uma visão única sobre o projeto,
tanto para o fornecedor como para o cliente, minimizando problemas
como: deficiências nas especificações do serviço esperado e o excesso
de expectativas;
d) O QFD permite que a alta gerência do fornecedor negocie prazos e
preços fundamentados em uma análise competitiva do mercado, evitando
negociações baseadas em sentimento e pressões externas e internas
quando da assinatura do contrato;
e) O uso do QFD requer conhecimento e empenho no uso do método pela
equipe que estará desenvolvendo a proposta;
f) A empresa que optar por usar o processo descrito nesta dissertação
deverá ter em mente que, inicialmente, serão necessários mais tempo e
recursos alocados para o desenvolvimento da proposta. Na prova de
conceito, foram utilizados vinte e sete dias úteis, sendo a proposta
considerada de baixa complexidade;
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g) A empresa na qual o autor trabalha manifestou interesse no uso do QFD
para o desenvolvimento de propostas, porém será utilizado em propostas
tidas como estratégicas e nas quais o tempo de desenvolvimento da
proposta seja suficiente para o uso do método;
h) Na prova de conceito, a participação do cliente no processo de criação da
solução é algo que se tentou insistentemente no início do projeto, porém
sem sucesso. Isto reforça as análises feitas por Moore (2004) sobre a
falta de participação dos clientes no desenvolvimento de propostas de
terceirização. Não obstante, o cliente demonstrou interesse em conhecer
o método após a proposta já ter sido aprovada;
i) Na prova de conceito, ficou claro que o modelo computacional cresce
rapidamente dificultando seu manuseio. Seria interessante a aplicação de
uma estratégia de definição de módulos independentes, sempre que
possível, que permita a construção de um QFD para cada módulo;
j) Para as empresas que optarem por usar o processo descrito nesta
dissertação é importante que exista um apoio efetivo da alta direção.

5.1

Outra Experiência de Uso
Após a prova de conceito descrita no capítulo 4, o QFD foi utilizado em uma

outra oportunidade, que tratava de uma renovação de contrato de fornecimento de
serviços de TI. Nesta nova oportunidade, o QFD foi utilizado especificamente para
mostrar à alta gerência do fornecedor qual o rumo tomar com relação à proposta e
às margens de negociação. O projeto em questão foi dividido pelo cliente em três
grupos de serviço (Service Desk, On Site Support, Data Center), tendo a empresa
em que o autor trabalha participado dos três grupos. Na análise feita utilizando-se o
QFD, chegou-se à conclusão que a empresa tinha chances claras de ser vencedora
de um grupo. A análise prévia permitiu que a empresa concentrasse esforços de
negociação de margens financeiras nos itens em que tinha menor chance de vencer.
Após diversas negociações, alterações de escopo, e alterações de SLA, o cliente
chegou à seguinte decisão: atribuir à empresa em que o autor trabalha apenas o
grupo que tinha sido identificado pelo QFD como o mais provável de ser ganho.
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5.2

Limitações do Estudo
Esta dissertação incluiu o desenvolvimento de uma única prova de conceito.

Devido a esta limitação, sugere-se a aplicação do processo proposto em outras
situações reais.
O estudo ficou restrito a fase de desenvolvimento de propostas de terceirização,
não cobrindo a fase de qualificação e implantação da solução.

5.3

Trabalhos Sugeridos
Criação de um repositório de casos já desenvolvidos que contribuirão para

acelerar e melhorar a qualidade de novas propostas. Baseado nesses casos podese construir módulos padrão para os serviços oferecidos pelo fornecedor como:
gerenciamento de servidores, gerenciamento de redes, gerenciamento de banco de
dados, help desk etc. Isto permitiria o reuso e aprimoramento das soluções
desenvolvidas;

A dissertação tratou da geração de proposta de terceirização de TI, porém não
abordando a questão do uso do QFD para fases futuras como implantação e gestão
do projeto. Um estudo mais amplo visando à utilização do QFD para a gestão,
inclusão e manutenção de novos requisitos ao longo do contrato de terceirização
seriam interessantes, pois o método poderia ser utilizado durante todo o contrato,
permitindo uma forma única de documentação e acompanhamento do ambiente a
ser gerenciado.
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GLOSSÁRIO

Backup – Refere-se à cópia de dados de um dispositivo para o outro com o objetivo
de posteriormente recuperá-los.
BSC - Kaplan & Norton definiram inicialmente o BSC como um sistema de
mensuração do desempenho e posteriormente, como um sistema de
gestão estratégica.
Cleanroom - Metodologia muito utilizada no desenvolvimento de software, muito
difundida no desenvolvimento de grandes projetos corporativos.
CMDB – Configuration Management Data Base no português BDCG (Banco de
dados do gerenciamento da configuração).
Due Diligence – Processo de investigação e confronto entre as informações
fornecidas pelo cliente durante a RFP e o que existe de fato no
ambiente do cliente.
Help Desk - Serviço de apoio aos usuários para resolver problemas técnicos.
IMAC - Installation, Move, Add, Change. Atividade de instalação de novos
equipamentos, mudança física de equipamentos, instalação de novos
softwares.
ITIL – O ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é um modelo de
referência para gerenciamento de processos de TI. O modelo foi criado pela
secretaria de comércio (Office of Government Commerce, OGC) do governo
Inglês, a partir de pesquisas realizadas por consultores, especialistas e
doutores, para desenvolver as melhores práticas para a gestão da área de TI
nas empresas privadas e públicas.
Método – Caminho para se chegar a um fim. Programa que regula uma série de
operações que se devem realizar para se chegar a um resultado
determinado.
Metodologia - A Metodologia é o estudo dos métodos. Ou então as etapas a seguir
num determinado processo. Tem como finalidade captar e analisar as
características dos vários métodos disponíveis, avaliar suas
capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e criticar os
pressupostos ou as implicações de sua utilização. Além de ser uma
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disciplina que estuda os métodos, a metodologia é também
considerada uma forma de conduzir a pesquisa ou um conjunto de
regras para ensino de ciência e arte.
Outsourcing – ver terceirização.
PMBOK - formaliza diversos conceitos em gerenciamento de projetos, como a
própria definição de projeto e do seu ciclo de vida.
Processo - Um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas realizadas para
obter um conjunto especificado de produtos, resultados ou serviços (PMI
[2004]).
Propostas – Segundo o PMBOK, propostas são documentos preparados pelo
fornecedor que descrevem a capacidade e a disposição do fornecedor
de fornecer os produtos, serviços ou resultados solicitados descritos
na documentação de aquisição. As propostas são preparadas de
acordo com os requisitos dos documentos de aquisição relevantes e
refletem a aplicação de princípios contratuais aplicáveis. A proposta
do fornecedor constitui uma oferta formal e legal em resposta à
solicitação do comprador. Ocasionalmente, depois que uma proposta
é formalmente apresentada, o comprador solicita ao fornecedor que
complemente suas propostas com uma apresentação oral. O objetivo
da apresentação oral é fornecer informações adicionais relativas à
equipe proposta, à proposta de gerenciamento e à proposta técnica
do fornecedor, que podem ser usadas pelo comprador na avaliação
da proposta do fornecedor.
Prova de conceito - A prova de conceito é uma realização sintética de um
determinado método ou idéia para demonstrar a sua
viabilidade, ou a demonstração de um princípio, cujo objetivo
consiste em verificar se algum conceito ou teoria é capaz de
ser explorada de forma útil.
QFD ou Desdobramento da Função Qualidade - Um método estruturado no quais as
necessidades do cliente é traduzido
em requisitos técnicos apropriados
para
cada
estágio
do
desenvolvimento do produto e
produção.
RFP - Request For Proposal. Documento enviado a empresas que prestam serviços
solicitando propostas.
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Roteador – Equipamento usado para fazer a comunicação entre diferentes redes de
computadores.
RUP (Rational Unified Process) - Processo Unificado da Rational. Método
proprietário de desenvolvimento de software.
SLAM – Service Level Agreement Management - Analista responsável por fazer o
controle do nível de serviço do help desk
Switch – Equipamento utilizado em redes de computadores para re-encaminhar
quadros (frames em inglês) entre os diversos nós da rede.
Terceirização – Ato de buscar ao mercado, empresas especializadas em prestar
serviços específicos.
TI – Tecnologia da Informação
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ANEXOS

2
3

1

José
Wilson

não

na

Externa

Premissa

Este documento
corresponde a um
Budgetary, portanto os
valores aqui apresentados
são estimados e deverão
22/05/2006
ser refinados ao longo do
relacionamento com o
cliente em fase posterior
e/ou anterior ao Due
Diligence;

Data da
premissa
original

Registro de Premissas

Responsá
vel pela
Se não
Validada
Interna /
Premissa# entrada
no DD,
no DD?
Externa
da
aonde?
premissa

18/07/2006

Data da
mudança

sim

O contrato foi
assinado em
18/07/06, não
José Wilson
sendo esta
premissa mais
verdadeira.

Premissa Responsá
Repetir as colunas H
pode ser vel pela
e I para direita
Premissa alterada
excluida exclusão Explicação
conforme
(Sim ou
da
necessário ==>
não)
premissa
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Anexo A
Modelo para registro de premissas

2
3
4

1

José
Wilson

sim

na

Externa

22/05/2006

Data da
restrição
original
O fornecedor não estará
gerenciando a aplicação
BAAN, ficando a mesma sob
responsabilidade do cliente.

Restrição

Registro de restrições

Responsá
vel pela
Se não
Validada
Interna /
Restrição# entrada
no DD,
no DD?
Externa
da
aonde?
restrição
Data da
mudança

Restrição
alterada

Restrição Responsá
Repita as colunas H e
pode ser vel pela
I para direita
excluida exclusão
conforme necessário
(Sim ou
da
==>
não)
restrição

Explicação
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Anexo B
Modelo para registro de restrições
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Anexo C
Modelo de apresentação da solução

Logotipo do fornecedor

Delivery Review Meeting
Full Outsourcing

Client Manager: xxxxxxxxxxxxxx
Delivery Manager: xxxxxxxxxxxx
Solution: José Wilson
Principal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Transition: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Opportunity Consultant: xxxxxxxx

Logotipo do cliente

O cliente
• Visão

geral do cliente;

• Posicionamento
• Principais
• Numeros

no mercado em que atua;

concorrentes;
de funcionários;

• Distribuição

geográfica;

• Etc.

© 2004

confidential
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Requisitos
•

© 2004

Descreve de forma macro os principais requisitos do
cliente.

confidential

Horário de Atendimento
•

© 2004

Define o horário de atendimento dos principais
serviços a serem fornecidos.

confidential
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Logotipo do fornecedor

Ambiente
Atual
Logotipo do cliente

Situação atual – Servidores e Rede
SERVIDORES

REDE DE DADOS (LAN e WAN)

Servidores Risc

Circuitos monitorados

Servidores Intel

Roteadores de rede WAN monitorados

Gerenciamento de discos (GB)
Portas de rede LAN monitorados e
gerenciados

Tapes
Mounts (mês)

Hub de rede LAN monitorados

Banco de Dados Oracle

Firewall instalação, monitoração e
suporte

Banco de Dados SQL
Servidores ERP ativos
Sistema Operacional (ambiente d
eprodução e desenvolvimento)
Execuções de Jobs e Interfaces / mês

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS
Administração de contas do Active Directory e Exchange
Administração de contas de Sistemas e Aplicativos
Total de chamados
© 2004

x / mês
confidential
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Disponibilidade de recursos
computacionais
Indicador

Nível de Serviço

Disponibilidade mensal de servidores Intel de produção, medidos
individualmente

>=98%

Disponibilidade mensal de servidores Unix de produção, medidos
individualmente

>=98%

Disponibilidade
individualmente

medidos

>=96%

Disponibilidade mensal da Infra-estrutura de Bancos de Dados de
Produção, medidos por instância do BD

>=98%

Disponibilidade mensal da Infra-estrutura dos Bancos de Dados nãoprodução, medidos por instância do BD

>=95%

Disponibilidade mensal da Infra-Estrutura da Rede LAN e WAN

>=99%

mensal

de
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servidores

não-produção,
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Situação atual – Ambiente
Distribuido
AMBIENTE DISTRIBUIDO
Desktops

X

Notebooks

X

Impressoras Jato de Tinta

X

Impressoras Laser

X

Impressoras Matriciais

X

Eventos de IMAC / mês

X

Localidades

X

Gerência de Ativos (equipamentos)

X

Usuários VIPs

X

© 2004
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Situação atual – Help Desk
ATENDIMENTO EM HELP DESK
Nível de
Serviço

Item
Ligações atendidas pelo atendente

>= 80%

Tempo médio de atendimento

>=100%

Observações
Ligações atendidas em até 40 segundos
Até 05 minutos

Taxa de abandono

<= 5%

Do Percentual mensal atendido

Solução de chamados de usuários internos pelo
primeiro nível

>=70%

Dos chamados solucionáveis referente ao
catálogo de Software

Freqüência de Emissão de relatórios acordados

>= 100%

Emissão mensal até o quinto dia útil do mês

Total de ligações no Help Desk

400 / mês

O cliente não tem um histograma de chamados, entretanto podemos considerar
que 99/% das ocorrências dão-se no horário administrativo (8h às 17h30)
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Situação Atual - Software
CATÁLOGO DE SOFTWARE
Produto
Windows 95, 98, NT e 2000, 2003
Office Standard e Professional
MS Project
MS Outlook
Internet Explorer / Netscape
OfficeScan Antivirus
Exchange 5.5
BrightStore Enterprise backup (CA)
Cota File Sentinel
Undelete
Cristal Reports
Hiperyon
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Situação atual – Resolução de
chamados por severidade
RESOLUÇÃO DE CHAMADOS POR SEVERIDADE
Nível de
Serviço

Atendimento

Tempo de Atendimento - Severidade 1

>=90%

Em até 01 (uma) hora útil

Tempo de Atendimento - Severidade 2

>=90%

Em até 02 (duas) horas úteis

Tempo de Atendimento - Severidade 3

>=90%

Em até 04 (quatro) horas úteis

Tempo de Atendimento - Severidade 4

>=90%

Em até 12 (doze) horas úteis

Item

Severidade 1: Este código será atribuído sempre que um aplicativo, função, sistema crítico ou rede estiver
inoperante, impactando um grande número de Usuários e com impacto direto nos negócios da VALESUL, não
havendo nenhuma alternativa aceitável;
Severidade 2: Este código será atribuído sempre que um aplicativo, função ou sistema crítico estiver com
desempenho deteriorado, impactando um grande número de Usuários e com impacto direto nos negócios da
VALESUL, havendo solução alternativa aceitável;
Severidade 3: Este código será atribuído sempre que um aplicativo, função ou sistema não crítico estiver
inoperante, impactando diretamente as atividades de algum Usuário.
Severidade 4: Este código será atribuído sempre que houver uma requisição referente a aplicativo, função ou
sistema que esteja operante, sem impacto direto nas atividades de qualquer usuário.
Os sistemas/servidores elegíveis foram classificados conforme a criticidade. Esta classificação objetiva a
priorização da atuação nos servidores quando da ocorrência de problemas de severidades idênticas em
servidores com criticidade diferentes.
© 2004
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Logotipo do fornecedor

Solução

Logotipo do cliente
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Modelo Macro
Fornecedor

Fornecedor

WW
HPS Solution Center

Cliente

© 2004
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Cliente - Ambiente Proposto

© 2004
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Fornecedor
HPS
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Assumptions
•
•
•
•
•
•
•

•
© 2004

ESTE É UM PROJETO ESTIMATIVO (BUDGETARY) A SOLUÇÃO DEVERÁ
SER REVISTA POSTERIORMENTE NA FASE DE DD;
O cliente será responsável por gerenciar todos os terceiros envolvidos no
projeto, que não contratados diretamente pela HP;
Não está no escopo a manutenção do Plano de Continuidade de
Negócios;
A HP não está considerando testes de recuperação de desastre durante
todo o contrato;
Fitas e mídias a serem utilizadas para o backup serão fornecidas pelo
cliente;
Possíveis atividades a serem desenvolvidas pelos parceiros do cliente não
estão consideradas nesta proposta;
A HP endente que todos os equipamentos possuem contrato de
manutenção e estes contratos estarão disponíveis para serem utilizados
durante o projeto;
Não estão sendo considerados custos com firewalls de segmentação de
rede dos Data Center;
confidential

Plano e transição

Mostra os principais tempos e passos que serão dados até a implantação da
solução apresentada.
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Análise de Recursos
SERÁ APRESENTADO O COPE (ferramenta de
entrada de recursos humanos, terceiros e
equipamentos que serão utilizados para prestar o
serviço).

© 2004
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Anexo D
Formulário de aprovação da solução

Reunião de revisão da solução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A meta da reunião de revisão da solução é garantir a qualidade das soluções técnicas, de
todas as propostas entregues aos nossos clientes. Esta forma significa que o projeto
descrito abaixo foi revisado e aprovado ou reprovado pelas equipes técnicas.
Projeto:
Líder Técnico:
Participante:

Cliente – Full Outsourcing
José Wilson

Assunto
Hardware

Comentários / Sugestões

07/10/2006
Data:
Assinatura:

Software

Rede

Recursos
Humanos
Operações

Infra-estrutura

Contingência

Apresentação

Outros

( ) Aprovado

( ) Reprovado
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Anexo E
Eixo gerenciamento de processos

1.1 Gerência de mudanças;

Segu
ndo
nível

1.2 Gerência de problemas

1 Gerenciamento de processos

Primei
ro
nível

Terceiro nível

Quarto nível

1.1.1.1 Hardware - gerenciar as instalações, re-alocações de
equipamentos e remoção dos equipamentos no Data Center;
1.1.1.2 Software - gerenciar as mudanças de software,
incluindo modificações nos Sistemas Operacionais e Métodos
de Acesso;
1.1.1.3 Aplicações - gerenciar as mudanças de aplicações
que estão no ambiente de produção, incluindo alterações no
processamento dos programas, adição ou remoção de "steps"
1.1.1 Registrar e
de "jobs" em produção e integração de novas aplicações e
controlar qualquer
sistemas;
mudança que
1.1.1.4 Rede - gerenciar as mudanças na rede local interna
possa alterar a
aos ambientes do Data Center, que possam gerar impacto
entrega dos Níveis
nos serviços;
de Serviços
1.1.1.5 Procedimentos de operações - gerenciar as mudanças
nos procedimentos operacionais do Data Center, de maneira
a manter a uniformidade na prestação dos serviços;
1.1.1.6 Ambiente físico - gerenciar as mudanças no ambiente
físico envolvendo as facilidades associadas ao Data Center;
1.1.1.7 Mudanças emergenciais - gerenciar as mudanças
para correção de problemas. Uma solicitação de mudança de
emergência será avaliada pelo Comitê Executivo quanto a
sua real necessidade.
1.1.2 Seguir os procedimentos definidos pela Contratante, sempre que for
necessário alterar o ambiente sob responsabilidade do Fornecedor, garantindo
padronização e conformidade com os procedimentos da Contratante, além do
cumprimento dos prazos.
1.1.3 Atualizar a documentação afetada pelas mudanças, mantida pela Gerência de
Configuração;
1.1.4 Avaliar as alterações e impacto nos Acordos de Níveis de Serviços
estabelecidos (análise dos riscos);
1.1.5 Elaborar análise de necessidades de recursos que serão utilizados para suprir
a nova demanda;
1.1.6 Elaborar relatórios pós-implementação de mudança, listando os
procedimentos executados e os resultados atingidos;
1.1.7 Fornecer à Contratante as informações sobre o status das atividades
realizadas oriundas de solicitações de mudanças ou demandas de projetos.
1.2.1 Controlar problemas e os procedimentos para sua solução;
1.2.2 Propor soluções para eliminação dos problemas diagnosticados, através do
relacionamento com a Gerência de Mudanças;
1.2.3 Designar os responsáveis pela solução do problema;
1.2.4 Coordenar "escaladas" gerenciais internas e externas (fornecedores e
Contratante);
1.2.5 Executar medições para controle do tempo de reparos e níveis de severidade;
1.2.6 Emitir relatórios gerenciais contendo a quantidade de problemas mensais, de
acordo com os procedimentos estabelecidos entre a Contratante e o Fornecedor;
1.2.7 Fornecer a Contratante, ao término do contrato de prestação de serviços
objeto da RFP, arquivo no formato flat file ou equivalente, com o registro de todos os
chamados registrados e atendidos pela estrutura da Gerência de Problemas.
1.2.8 Administrar os relatórios de incidentes (hardware, software, aplicativos,
usuários, procedimentos, ambiente, desempenho, SLA);
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Segu
ndo
nível

1.4 Gerência de desempenho
1.5 Gerência de capacidade

1 Gerenciamento de processos

1.3 Gerência de recuperação

Primei
ro
nível

Terceiro nível

Quarto nível

1.3.1 Cronogramar e executar testes dos procedimentos de recuperação, de
maneira a garantir sua eficácia e eficiência;
1.3.2 Medir, controlar e reportar os problemas e as ações tomadas, estabelecendo
uma ligação estreita com a Gerência de Problemas.
1.3.3 Manter documentados e atualizados os procedimentos de "restart/recovery"
(reinicialização e recuperação) dos sistemas e aplicativos;
1.3.4 Manutenção de quadro de recursos com expertise no portfolio de aplicações e
sistemas do Data Center;
1.3.5 Desenvolver os Processos e Procedimentos Operacionais de Recuperação, de
acordo com as definições de Sistemas Aplicativos, submetendo-os a aprovação do
Comitê Executivo;
1.4.1.1 Aplicações versus volumes e tempo de resposta das
transações especificados no SLA;
1.4.1.2 Arquivos versus tamanhos, espaço, organização e
1.4.1 Planejar,
especificações do SLA;
acompanhar,
1.4.1.3 Unidades de entrada e saída versus acesso a dados;
monitorar e medir
desempenho de:
1.4.1.4 Controle do nível de I/O's;
1.4.1.5 Consumo de CPU versus paginação / "swapping";
1.4.1.6 Degradação de subsistemas e sistemas operacionais;
1.4.2 Analisar o perfil dos sistemas e executar os ajustes finos ("tuning") para
manutenção dos níveis do SLA, com ênfase nos programas críticos e nos
indicadores de degradação ("bottlenecks");
1.4.3 Usar e manter programas de monitoração de desempenho, de acordo com os
procedimentos padronizados entre Contratante e Fornecedor, além de recomendar
e obter, se necessário, a aprovação para recursos adicionais;
1.4.4 Reportar os indicadores de desempenho padronizados entre Contratante e
Fornecedor.
1.5.1 Acompanhar a gestão das demandas para definir uma forma eficiente de uso
dos recursos existentes, respeitando os Acordos de Nível de Serviço estabelecidos;
1.5.2 Interagir com a área de projetos para identificar recursos ociosos no ambiente
de operação que possam ser utilizados por novos projetos;
1.5.3 Identificar, no atual ambiente de produção, recursos que possam ter sua
utilização otimizada;
1.5.4 Interagir com a área de qualidade, identificando os possíveis indicadores que
poderão ser prejudicados em razão de algum problema de capacidade;
1.5.5 Acompanhar o crescimento de utilização de recursos de TI, alertando quanto a
mudanças de comportamento na utilização dos recursos;
1.5.6 Fazer o acompanhamento do uso dos recursos de TI em relação aos
investimentos feitos pela Contratante, emitindo relatórios de utilização, crescimento
ou diminuição do uso dos recursos de TI em termos de consumo de CPU, espaço
de armazenamento e mídias de backup.
1.5.7 Monitorar a performance e a capacidade dos recursos de TI em relação à
demanda de processamento;
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1.6 Gerência de níveis de service

Segu
ndo
nível

1.7 Gerência de qualidade

1 Gerenciamento de processos

Primei
ro
nível

Terceiro nível

Quarto nível

1.6.1.1 A determinação dos indicadores mínimos de
disponibilidade e Níveis de Serviço acordados entre o
Fornecedor e Contratante será realizada com base nos
Requisitos de Níveis de Serviço da Contratante. No caso de
não existirem informações comprovadas sobre os indicadores
1.6.1 Definir os
de serviço correntes do ambiente da Contratante, o
Acordos de Níveis
Fornecedor monitorará, durante os três primeiros meses após
de Serviço - SLA
a entrada em regime de produção, os indicadores necessários
para cada serviço
à definição dos níveis de serviço, requeridos pela Contratante,
oferecido pelo Data
a serem incluídos no SLA (composição dos "Níveis Base");
Center POA
1.6.1.2 Os dados coletados estarão sujeitos a uma análise e
seguindo os
validação técnica prévia realizada pelo Fornecedor, em
seguintes
conjunto com a Contratante, na qual será baseada a
processos:
negociação dos Níveis de Serviço pelo Comitê Executivo.
Desta forma, serão definidos indicadores viáveis de
desempenho dos sistemas aplicativos, observadas as
limitações tecnológicas das plataformas de processamento e
comunicação, em função das limitações de custos impostas;
1.6.2 Fazer o acompanhamento diário dos indicadores de disponibilidade e
desempenho dos serviços prestados pelo Data Center, para identificação de
problemas, atuação, registro e correção e, quando necessário, definição dos planos
de ação, visando atingir indicadores que igualem ou superem os Níveis de Serviço
estabelecidos no SLA acordado entre o Fornecedor e a Contratante, observadas as
responsabilidades das partes;
1.6.3 Abrir e monitorar chamados junto aos demais fornecedores de serviços e
produtos do Data Center POA;
1.6.4 Reportar todas as medidas do Acordo de Níveis de Serviço, indicando os
valores-metas versus os valores atingidos, quando solicitado pela Contratante.
1.7.1.1 Nível de registros de defeitos ocasionados por
operações e pela infra-estrutura do Data Center;
1.7.1.2 Nível de atingimento do Acordo de Níveis de Serviço
(SLA);
1.7.1 Controle da
qualidade dos
1.7.1.3 Tempo decorrido desde a requisição de um serviço
serviços do Data
até a entrega do mesmo;
Center
1.7.1.4 Nível de atingimento do tempo de resposta de
serviços "on-line";
1.7.1.5 Nível de cumprimento de prazos dos processamentos
"batch".
1.7.2 Medições que 1.7.2.1 Nível de satisfação geral com os serviços;
deverão ser feitas
1.7.2.2 Nível de satisfação com a disponibilidade das
através de
aplicações;
pesquisas de
1.7.2.3 Nível de satisfação com a disponibilidade do suporte
satisfação junto a
aos serviços;
Contratante, sendo
seus dados
disponibilizados
1.7.2.4 Nível de satisfação com a disponibilidade de
mediante
tecnologia e ferramentas.
solicitação da
mesma:
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Segu
ndo
nível

1.8 Gerência de segurança de bens de informação

1 Gerenciamento de processos

Primei
ro
nível

Terceiro nível

Quarto nível

1.8.1 Utilizar as melhores práticas de mercado para registrar e repelir tentativas de
invasão de ambientes;
1.8.2 Estar apto a submeter-se a processo de auditoria por parte da Contratante, de
acordo com os procedimentos padronizados entre Fornecedor e a Contratante.
1.8.3 Manter restrito ao pessoal autorizado o acesso às áreas e salas que contém
equipamentos de processamento de dados dos ambientes do Data Center, segundo
as normas de procedimento da Contratante;
1.8.4 Controlar o acesso lógico aos sistemas, de acordo com os procedimentos
padronizados entre o Fornecedor e a Contratante;
1.8.5 Impedir o acesso aos dados no Data Center por parte de entidades não
autorizadas pela Contratante;
1.8.6 Enviar mídias de backup para guarda em local determinado pela Contratante;
1.8.7 Manter controles sobre as mídias de backup localizadas interna ou
externamente ao Data Center POA;
1.8.8 Manter o ambiente tecnológico seguro, através da aplicação dos patches de
segurança para os sistemas operacionais e demais softwares que compõem a
infraestrutura básica do Data Center;
1.8.9 Manter os procedimentos de proteção contra ataques por vírus de
computador, através da definição conjunta de políticas para varredura de
segurança, atualização dos arquivos de assinaturas das aplicações antivírus e
criação de times de gerenciamento de epidemias de virus, encarregados de
minimizar a propagação e promover a remoção de vírus da infraestrutura do Data
Center;
1.8.10 Coordenar com a Gerência de Mudanças, a aplicação, em caráter
emergencial, de correções de integridade no software e hardware instalados;
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Anexo F
Matriz de relacionamento da solução

Link para a Matriz de relacionamento da solução.htm

