
A certificação resolve?
Provedores de outsourcing discutem as oportunidades criadas pela certificação CMMi.
Aceitam o MPS.Br (o selo nacional), mas não acreditam na sua eficácia internacional, e dizem
que, apesar dos avanços, a certificação é mais um argumento de venda e, sozinha, não
soluciona todos os problemas do mercado brasileiro

O
mercado brasileiro de
outsourcing vem numa
corrida desenfreada pela
certificação de qualidade,
principalmente o selo CMMi,
para acompanhar a

concorrência internacional e a demanda
gerada por grandes clientes. Porém,
mundialmente, cresce o número de casos
de insatisfação das empresas com os seus
projetos de terceirização total ou parcial da
produção, manutenção e operação do
departamento de tecnologia da informação,
principalmente pela dificuldade de
comprovação de resultados. No 2° Encontro
TI Inside Inovação, reunimos consultores e
prestadores de serviço para debater a
questão e, como resultado, constatamos: a
certificação não basta.

Estiveram no encontro: Descartes
Teixeira, representante do ITS (Instituto de

Tecnologia de Software) e da Softex;
Flavio Grynszpan, coordenador do
capítulo Brasil da IAOP (Associação
Internacional de Profissionais de
Outsourcing); Bruno Guiçardi, diretor de
operações da Ci&T; Hiraclis Nicolaidis Jr,
diretor de tecnologia da Politec; e Carlos
Alberto Caram, diretor executivo da
América do Sul, da ISD (Integrated
Systems Diagnostics).

TI Inside: O Brasil vem trabalhando
a metodologia de qualidade MPS.br,
uma proposta paralela ao CMMi e a
alternativa nacional para viabilizar a
qualidade dos serviços. Vocês acham
que esta alternativa coloca as
empresas brasileiras no mercado
internacional ou foi criada
simplesmente para que as empresas
começassem a pensar em qualidade?

Hiraclis Nicolaidis Jr: Refletimos sobre
isso na hora decidir se valeria a pena fazer a
certificação em MPS.br e concluímos que
precisamos participar de qualquer iniciativa
séria de qualidade no País. Tanto como forma
de mostrar o comprometimento para o resto
do mercado quanto para trazer sempre algo
novo. Mas, nesse momento, dizer 'eu sou
MPS.br nível A, Curumim 3, ou Saci 27', não
faz soar nenhum sino na cabeça dos
compradores internacionais. Com certeza
inicia ou acelera uma jornada de melhoria de
qualidade de processos dentro das empresas
que, no futuro, podem pensar em CMMi ou,
efetivamente, em melhorar seus produtos.

Basicamente, não vimos grandes
diferenças entre as duas certificações. São 5
níveis no CMMi e 7 níveis no caso do
MPS.br, sendo que os dois primeiros, os
mais dolorosos, tornaram a certificação um
pouco mais factível.
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Bruno Guiçardi: Na verdade, é uma
jornada. O MPS.br está completamente
alinhado com o CMMi. Porém, não há a
menor possibilidade dele se tornar um
padrão internacional, porque é um negócio
inventado no Brasil. Os compradores não
sabem o que é e não têm o menor interesse
em saber.

TI Inside: Nem no Mercosul ou na
América Latina?

Bruno Guiçardi: Esses caras são
compradores .minúsculos perto dos
mercados europeu, americano e japonês. O
Uruguai vai comprar o que da gente? Pode
comprar alguns milhares de dólares por ano,
mas é muito pouco. Talvez seja uma referên-
cia para o Cone Sul, mas para provedores
de serviços, não para compradores. Como
referência para compradores, no máximo
será o MPS.br alinhado ao CMMi, uma
espécie de 1.5 ou 1.75.

TI Inside: A C&IT adotou o MPS.br?

Bruno Guiçardi: Não. Já éramos
CMMi 3 e estávamos no esforço para
CMMi 4, quando surgiu o MPS.br.
Achamos que seria um esforço que só
compensaria em caso de licitações
públicas que exigissem o MPS.br. Mas não
atuamos no mercado do governo, nosso
foco é o mercado internacional,

Carlos Caram: Não se pode perder a
perspectiva do porquê as empresas
investem em qualidade, os objetivos de
negócio. Sempre que uma empresa escolher
um programa de melhoria de qualidade,
haverá duas perspectivas: a de negócios e o
próprio modelo em si, no sentido de adaptá-
lo a uma realidade própria. Empresas que
atuam ou que aproveitam os benefícios de
diversos modelos, certamente têm alguma
razão envolvida. Eu também não vejo o
MPS.br tendo algum fator
de decisão no mercado
internacional, até porque,
mesmo o CMMi, demorou
muito tempo para ser
considerado uma referência
e ainda não tem
representatividade em
todos os países, ele é
menos requisitado na
Europa do que nos Estados
Unidos, por exemplo.

Descartes Teixeira:
Estamos pelo menos 10
anos atrasados em termos

de qualidade. Mas os altos custos internos
e externos para se ter a certificação
assustaram muita gente, porque 90% de
nossas empresas são de muito pequeno
porte. Assim, engendramos soluções
alternativas, a formação de cooperativas de
empresas e o MPS.br. Esta cartilha foi
criada para afinar o mercado nacional com
o internacional. Jamais será um modelo
global, dado que o CMMi está se tornando
uma realidade. O CMMi veio para se tornar
uma referência na área de processo, como
foi a ISO no passado, integrado inclusive
aos demais processos
da empresa.

Por outro lado, o
MPS. br já é aceito por
alguns órgãos públicos
brasileiros. Os Correios e o
Supremo Tribunal Militar, em
Brasília, já publicaram que
pontuarão empresas com o
MPS.br. Aos poucos ele se
torna um modelo para o
mercado interno. O BID
(Banco Interamericano de
Desenvolvimento) financia
esse programa no Brasil.
Mais de US$ 1 milhão
foram liberados para a sua implementação,
condicionada à sua transformação em algo
que possa ser apropriado para outras nações.
Já temos alianças com o Uruguai, Peru,
Costa Rica e Argentina e é esperado que os
órgãos públicos desses países também
adotem um critério similar às estatais e ao
governo brasileiro. Mesmo assim, só temos
oito empresas brasileiras certificadas em
MPS.br, apesar de já termos 1.600
profissionais treinados; 400 aprovados; e 12
entidades avaliadoras.

Flavio Grynszpan: Estamos
concorrendo no mercado internacional e ps
competidores estão numa velocidade muito
maior do que o Brasil no processo de

certificação. Os motivos são
vários, mas a pergunta é: o
que fazer? Se a resposta for
massificar a certificação e
levar todas as empresas ao
nível internacional, não há
tempo para isso. A
estratégia da certificação
não vai nos tornar um
grande competidor
internacional, exceto em
casos pontuais. Nós
precisamos criar outros
mecanismos estratégicos
para crescer no mercado
internacional.

Carlos Caram: Olhando os relatórios
internacionais sobre empresas certificadas,
eu me preocupo mais com o Brasil,
porque, aparentemente a curva brasileira
está dando sinais de acomodação,
enquanto que outros países de onde não
esperávamos muita coisa, como o leste
europeu e a Europa de uma maneira geral,
começam a gerar mais empresas. Nas
nações emergentes da Ásia, que
competem nesse mercado global de
serviços, a maioria das empresas que está
aderindo o CMMi é de pequeno e médio e

porte, com faturamento
entre 5 e 10 milhões de
dólares ano e algo entre 50
e 100 funcionários. Essas
são as empresas com
CMMi 2 e 3.

TI Inside: Pensando
na questão de que
planejamento é onde se
põe dinheiro, que
argumentos vocês
usariam para
efetivamente convencer
uma empresa a investir
na certificação, na

qualidade dos processos, na melhoria?

Carlos Caram: Isso é muito particular
de cada empresa. Porém, olhando metas
de negócio e os benefícios que os modelos
podem trazer, o argumento pode-ser a
necessidade de derrubar barreiras. A
certificação é um credencial e o
contrapondo à questão das barreiras. Mas
é preciso levar a sério o programa de
melhoria de qualidade, conciliado-o com
expectativas e perspectivas de negócio
claramente delineadas.

Flavio Grynszpan: O programa
brasileiro só começou a funcionar
efetivamente no dia em que a Petrobrás o
assumiu uma co-autora. É o mercado que
puxa os padrões. Eu acho que a gente tem
que atacar o lado comprador e não tanto o
lado do provedor, que reage às demandas
do mercado.

O primeiro ponto é identificar o nível de
qualidade exigido pelos compradores aqui
no Brasil. A segunda coisa é que o cliente
pode estar em um nível de maturidade
muito abaixo do exigindo ao provedor.
Minha sugestão é que as empresas se
apresentem ao mercado, tanto o cliente
quanto o provedor, utilizando o conceito Six
Sigma, porque o CMMi 5 não garante
resultado de sucesso.

As experiências internacionais de

"Não há a
menor
possibilidade
de o MPS.br
se tornar um
padrão
internacional,
porque é um
negócio
inventado no
Brasil"
BRUNO GUIÇARDI,
DA CI&T

"Certificação é
uma credencial
e contraponto
às barreiras
internacionais"
CARLOS CARAM,
DA ISP
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serviço
"Os clientes não

querem mais
provedores isolados

de serviços, eles
querem empresas

com quem eles
possam se

relacionar para
sempre"

FLAVIO GRYSZPAN,
CONSULTOR

"O desafio maior
é a maturidade

das pessoas, que
é conseqüência
da maturidade

dos processos."
HIRACLIS

NICOLAIDIS JR.,
DA POLITEC

outsourcing hoje são só com empresas
CMMi 5, e a quantidade de insucesso é
muito grande. Já existe por parte do cliente
a consciência de que, primeiro, eu não vou
exigir do meu provedor algo que eu não
consiga absorver e, segundo, que o CMMi 5
sozinho de nada serve.

Então eu quero a opinião de vocês
sobre o Six Sigma como uma métrica que
possa aproximar um pouco mais as
exigências do cliente com as

responsabilidades do provedor.

TI Inside: Quando uma empresa
atinge uma maturidade nível 4 ou 5,
isso é transparente aos profissionais,
ou seja, ela tem profissionais
compatíveis com qualidade
apresentada em processos?

Bruno Guicardi: O CMMi não garante
que o provedor de serviços tenha
qualidade, e sim que terá qualidade algum
dia. Com os processos você diz que sabe
aprender com seus erros. Ou seja, se o
cliente contratou um cara muito ruim com
CMMi 5, não pode esperar garantia de
qualidade, mas que ele vai aprender. E, se
for lento, pode levar 10 anos. Essa é a
diferença do Six Sigma, que é uma curva
bastante objetiva de defeito por milhão.

Hiraclis Nicolaidis Jr.: E pode
passar dez anos sem que a empresa com
CMMi melhore, porque, no fundo, o
problema e a solução são as pessoas. Na
indústria de software o
produto é intangível. É

diferente de pegar um
parafuso, olhá-lo e dizer
que está torto. No caso
do software, pode-se
dizer que está ruim,
porém com uma
performance ótima.

O desafio maior é a
maturidade das pessoas,
que é conseqüência da
maturidade dos processos.
Sem processos definidos,
este amadurecimento
demora mais, ou pode

nunca acontecer. Com o processo, o
caminho é disciplinado, agora se você não
tiver maturidade empresarial para exigir isso,
nunca irá atingir.

Hoje, na maioria das concorrências
locais e internacionais, o modelo de
qualidade é mais como item de planilha do
que efetivamente como um critério de
seleção. A maturidade é boa até o ponto em
que o preço a desnuda, e não há como ter

maior qualidade ao menor
preço. Nosso processo de
CMMi tem 5 anos, e só a
partir do 3° ano é que as
pessoas começaram a se
convencer que era relevante.

Hiraclis Nicolaidis Jr:
O que me preocupa um

pouco é que o mercado
exige qualidade. Tudo bem
que sob a ótica do cliente,
ele está olhando os
interesses dele, mas no final
das contas corremos o risco
de não conseguir prestar um bom serviço,
porque o cliente não tem maturidade para

recebê-lo.

TI Inside: O CMMi garante que os
profissionais têm qualidade e vão
desenvolver de acordo com o
especificado no projeto?

Carlos Caram: Apesar do CMMi ser
um modelo voltado a processos, ele trata da
qualidade de produtos e de uma série de
aspectos que passam também e pelas
pessoas. O modelo traz requisitos para que
esse processo seja definido, além de
requisitos de treinamento específicos para
cada tipo de atividade.

As premissas dos modelos voltados a
processos pregam a não dependência de
profissionais específicos. Se a empresa
tem 10, 50,100 ou 2 mil profissionais,

precisa estabelecer um
processo que,
sistematicamente, faça
com que as atividades
sejam realizadas dentro de
um determinado limite de
tolerância ou de garantia
de qualidade.

Flávio Gryszpan:
Esse negócio de CMMi é
diploma. As empresas
que têm o CMMi 5 e
estão sendo escolhidas
para outsourcing não
estão dando resultado,

porque o problema pode estar mal
especificado. Ninguém pode especificar
e terceirizar um processo que não esteja
totalmente redondo.

Bruno Guicardi: O CMMi não é
condição suficiente, mas necessária.
Há um sub-conjunto da cadeia que, na
hora de fazer o software, precisa desta
best practice.

Descartes Teixeira:
Há determinadas
empresas, principalmente
as indianas, que
mesmo sem o CMMi serão
aceitas na concorrência, só
pelo pedigree.

Flávio Grynszpan:
Mas se a empresa for do
Brasil, você pode pintá-la
de ouro que a dificuldade
será a mesma, porque não
temos uma marca.

Descartes Teixeira: A nacional não vai
chegar lá com a mesma facilidade. Ainda
que tenha o serviço mais barato, não temos
tradição. Se ainda assim, essa empresa
chegar lá fora com essa marca Brasil
desconhecida dizendo que tem MPS.br ao
invés do CMMi, você acha que essa
empresa vai conseguir alguma coisa lá?

Carlos Caram: Não sei, eu tenho
minhas dúvidas.

Bruno Guicardi: Se a empresa
conseguir pagar o preço de entrada e
mostrar resultado, ela fica e cresce. Só o
resultado é um diferencial sustentável.

Flávio Grinszpan: Tem um trabalho
que um sujeito da Universidade de
Washington fez com pequenas e médias
empresas que concluiu o seguinte: o SMB
não compra por padrão e sim por
relacionamento. A segunda coisa é o
exemplo do Paquistão. Eles têm uma política
interessante de acesso, na qual o
paquistanês, que está na liderança, investe
em empresas do país, ou seja, o cara que
está lá na IBM se aposentando e conhece

bem o mercado, entra como sócio, trazendo
o acesso ao mercado, etc.

Essas são políticas que resolvem o
problema da última milha. Não com o
critério direto do certificado, mas com
variáveis. A outra coisa é a seguinte: se
você tem um Six Sigma de 3.8 e o teu
cliente tem um menor, não adianta baixar
o teu. O processo como um todo é

limitado pelo cliente. Eu entendo que sem
marca você tem que se apresentar com a
maior qualidade possível para tentar
vencer as barreiras de entrada, mas eu
acho que nós, mesmo chegando no
CMMi 5, continuamos sem a marca. Não
quero vender a idéia de que as empresas
não devem se qualificar para concorrer no
mercado, mas dizer que isso não garante
que o resultado será bem sucedido.
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serviço

"Estamos pelo
menos 10 anos

atrasados em
termos de

qualidade."
DESCARTES

TEIXEIRA, DO ITS

Carlos Caram: Não é uma questão de
garantia, mas de redução de riscos.
Certamente quem tem as qualificações e
maturidade apresenta um menor risco
potencialmente falando. Claro que pode dar
problema, não existe empresa perfeita e não
vai existir nunca, mas o risco é menor. Então
todas essas iniciativas, de uma maneira
geral, tem a ver com redução de risco.

Ti Inside: Grandes compradores
internacionais têm aderido ao
conceito de governança em TI. Para
o provedor de serviço, governança é
um tema relevante?

Bruno Guiçardi: Ele é absolutamente
necessário, faz parte do problema maior.
Se o Cliente se preocupa com governança
e quer ter tudo sob controle, acho •
absolutamente fundamentais os modelos
de qualidade.

Carlos Caram: Não são coisas
diferentes. Na verdade, tudo que nós
estamos falando aqui é governança.
Governança significa a gestão, o controle, e
todos esses modelos, conceitos e idéias,
tratam do tema.

Flavio Grynszpan: Você acerta o jogo
antes de começar e joga por essas regras
pré-definidas. Eu acho que é mais uma
faceta dentro do processo como um todo.

Carlos Caram: É muito
importante para o
comprador do serviço ter a
perspectiva do custo total
de aquisição, porque é
muito simples economizar
na compra, pagando o
menor preço por hora, mas
ao longo do tempo, esse
custo total de aquisição vai
ser maior, a medida em que
o fornecedor está menos
preparado. Então acho que
a questão não é preço. A
questão realmente ó o custo
total de aquisição, que envolve empresas
com melhores práticas. Esta certamente
terá um custo/hora maior, porém ciente
do que está oferecendo, e com a certeza
de que vai cumprir.

Flavio Gryszpan: A governança está
ligada ao relacionamento provedor-cliente.
Ela se intensifica com regras, que não
podem se resumir a preço. A gente tem
que fugir dessa armadilha do preço,
porque não somos competitivos e, se

O 2° TI Inside Inovação apontou os obstáculos enfrentados na exportação de
serviços de TI a partir do Brasil

formos, comprometeremos a qualidade. A
grande vantagem é que o mercado já viu
que preço não é garantia de sucesso. Os
clientes não querem mais provedores
isolados de serviços, eles querem
empresas com quem eles possam se
relacionar para sempre.

Acho que precisamos brigar com as
nossas melhores armas. Somos bons em
relacionamento. A SAP colocou um
negócio em São Leopoldo, um centro de
desenvolvimento porque lá existe uma
Universidade Luterana e a comunidade é
alemã. Não sou contra o movimento que
vocês estão liderando, o que eu quero
dizer é que se nós formos usar essa como
nossa arma de competição, ficaremos

para trás. Precisamos
convencer o mercado de
que os fatores intangíveis
- a parceria, o
relacionamento, o olho no
olho e a flexibilidade —
garantem resultado a
médio e longo prazo. Se
seguirmos a rigidez do
processo, estaremos
perdidos, porque os caras
são muito melhores
que a gente.

Carlos Caram: Os
modelos de qualidade

visam a eficácia em ciência operacional, e a
estratégia significa exatamente isso, o
nosso posicionamento no mercado. Uma
coisa não exclui a outra, você precisa ter
eficiência operacional para entregar um
produto ou serviço.

Bruno Guiçardi: Eu acho que a nossa
flexibilidade pode ser um diferencial, mas,
primeiro, precisamos empatar no quesito
qualidade. Uma visão que a gente não
pode passar para o mercado, de jeito

nenhum, é esse medo de que o processo
introduz rigidez, que vai cortar a
criatividade do brasileiro, isso seria um
retrocesso muito grande.

A indústria de software está na infância.
Hoje, apenas 20% dos projetos dão certo,
com qualidade, dentro do budget e do
prazo. Dos outros 80%, a metade é
cancelada e a outra metade estoura o
budget e o prazo em muito.

Hiraclis Nicolaidis Jr: O que faz
diferença é a agregação de negócios para
o cliente e isso independe da marca Brasil.
Vender a marca Brasil lá fora não é
questão de querer, a Brasscom
(Associação Brasileira das Empresas de
Software e Serviços para Exportação),
tenho certeza que quer. Vamos tentar fazer
o que é possível.

Nós, por exemplo, trocamos todos os
executivos dos Estados Unidos por
americanos, porque concluímos que o
enfoque de venda da marca Brasil não ia
gerar negócio. Hoje, nossos executivos nos
EUA falam inglês, jogam golfe, fizeram
universidade não sei onde, estão inseridos
na cultura americana. Se eu for esperar
vender a marca Brasil para realizar negócios
no exterior, eu me aposento e não consigo
fazer isso.

Bruno Guiçardi: Eu concordo. Este
é um trabalho de geração, mas,
infelizmente, a nossa ansiedade por ver
alguma coisa feita antes da gente morrer
é muito grande. Já avançamos. Há 5
anos, o relatório do Gartner sobre os
players do mercado de offshore
registrava cerca de 25 a 30 países e não
tinha o Brasil. Aparecia Vietnã, República
Tcheca, todo mundo, até os países
minúsculos. Hoje o Brasil já aparece
entre o cinco maiores do mundo em
qualquer relatório internacional.

Text Box
Fonte: TI Inside, ano 2, n.17, p.26-30, set. 2006.




