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Organizações que adotam o modelo de terceirização das atividades de desenvolvimento e 
manutenção dos seus sistemas de Tecnologia da Informação (TI), passam a ter sua equipe 
própria atuando no gerenciamento dos projetos, num modelo que se assemelha ao de um 
Escritório de Projetos. Na maioria dos casos, a terceirização é feita com diversos fornecedores, 
objetivando a diminuição do risco para o negócio que a dependência exclusiva a um fornecedor 
traria, e a inerente diversidade de sistemas existentes, que faz com que um único fornecedor 
tenha dificuldades em reunir a especialização necessária para administrar todo o portfolio, 
quer pelas tecnologias, quer pelos volumes de trabalho envolvidos.  
 
No cenário acima, a contratação dos fornecedores é regida por contratos que contemplam 
Acordos de Nível de Serviço, mais conhecidos como SLA (“Service Level Agreement”), 
específicos para cada tipo de serviço contratado e definidos de acordo com a estratégia da 
organização e a relação custo/benefício objetivada com a terceirização.  
 
A exigência de parâmetros de qualidade dos serviços prestados nos contratos de terceirização 
na área de TI no Brasil ainda é recente. Segundo a última pesquisa publicada pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia sobre a Qualidade e Produtividade do Setor de Software Brasileiro, 
cerca de 42 % das organizações terceirizam serviços de desenvolvimento de software. Dessas, 
72 % não exigem padrões de qualidade na seleção. Dentre aquelas que já incorporam tal 
exigência em seus processos seletivos, os padrões são ISO 9.000 (55 %), avaliação segundo 
normas próprias (37 %) e, ainda, CMM-SW e CMMI (6 %) e outros não especificados.  
 
Entretanto, a simples adoção de Acordos de Nível de Serviço não traz por si só a garantia da 
qualidade dos serviços desejada e muito menos garante a execução plena da estratégia 
traçada pela organização. Desta forma, recomenda-se a adoção de outras metodologias que 
em conjunto complementam o modelo idealizado e aumentam as possibilidade de obtenção do 
sucesso na implementação da estratégia traçada, sob as suas diferentes perspectivas.  
 
A proposta, aqui apresentada, é a construção de um “framework” baseado na adoção de 
diversas metodologias, de diferentes áreas e níveis de atuação, de forma a implementar um 
modelo de Gerenciamento de TI estruturado e que consiga reunir as várias vantagens de cada 
metodologia escolhida, integrando-as. Na Figura 1 é apresentado o “framework” proposto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O início do modelo de Gerenciamento de TI proposto se dá com a implementação do COBIT 
(“Control Objectives for Information and related Technology”) visando criar uma área de TI 
orientada ao negócio e gerida de forma estratégica. Neste nível, criamos o primeiro “Balanced 
Scorecard”, que visa monitorar o desempenho da área de TI na execução da estratégia 
traçada, através dos objetivos estratégicos e dos diversos indicadores a eles associados.  
 
Em um segundo nível, é aplicado o modelo CMMI (“Capability Maturity Model Integration”). O 
modelo CMMI visa garantir a manutenção de um processo de melhoria contínua no que tange 
aos processos de desenvolvimento e manutenção dos sistemas de TI.  
 
Ao longo do tempo, como prevê o CMMI, os processos teriam evolução, através da busca pelos 
fornecedores de níveis maiores de maturidade. Novas auditorias seriam realizadas, observando 
um ciclo que vise garantir a melhoria contínua dos processos de desenvolvimento e 
manutenção dos sistemas de TI.  
 
As práticas ISO 9000 são utilizadas em um terceiro nível de forma complementar ao CMMI. 
Como o CMMI não é baseado em uma norma (padrão de direito), não se insere nos 
procedimentos formais de certificação (como é o caso das práticas da ISO) e, portanto, requer 
atividades complementares que assegurem a verificação da efetividade de sua aplicação e 
manutenção. Um dos maiores problemas atuais, para quem faz uso do CMMI num processo de 
avaliação de terceiros, prende-se ao fato de não existir no modelo a exigência de reavaliações 
periódicas.  
 
Isto quer dizer que uma organização, a partir do momento que atendeu a uma ou todas as 
KPAs (“Key Process Areas”) de um determinado nível de maturidade, não necessita comprovar 
necessariamente a manutenção e evolução das mesmas, a menos que pretenda evoluir o seu 
nível de maturidade. Neste caso, a avaliação para o novo nível de maturidade verifica todas as 
KPAs já verificadas no(s) níveis de maturidade inferior(es).   
  
No quarto nível, aplica-se a ITIL (“Information Technology Infrastructure Library”) para a 
implementação dos processos de TI, lançando-se mão das melhores práticas obtidas neste 
campo e permitindo adoção de ferramentas de mercado para a automação, inclusive para 
viabilizar o processo de gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviço (SLM – “Service Level 
Management”), que no caso de desenvolvimento e manutenção de sistemas de forma 
terceirizada, torna-se um processo crítico para assegurar-se o nível de serviço contratado.  
 
No quinto nível, desenvolve-se o processo de SLM (“Service Level Management”), o qual terá 
como objetivo gerenciar os Acordos de Nível de Serviço celebrados com os diversos 
fornecedores. Para o acompanhamento do processo de SLM, cria-se um segundo “Balanced 
Scorecard”, o qual monitorará o desenvolvimento, o desempenho e o alinhamento com a 
estratégia traçada do processo de gerenciamento do nível de serviço.  
 
Derivado do SLM, surge o SLA (“Service Level Agreement”), o qual é o instrumento celebrado 
entre a área de TI (cliente/contratante) e as organizações que realização a terceirização dos 
serviços (fornecedores/contratados) sob o qual se ajustarão os níveis de serviços desejados e 
as penalidades e bonificações relativas ao desempenho alcançado. Para cada SLA, cria-se uma 
“Balanced Scorecard” que servirá para monitorar o desempenho e o alinhamento dos 
resultados com a estratégia da área de TI.  
 
Finalmente, para o gerenciamento dos projetos que se utilizarão dos serviços prestados pelos 
diversos fornecedores, adota-se a metodologia PMBoK (“Project Management Body of 
Knowledge”), uma vez que a relação passa a ser baseada na estrutura de execução de um 
projeto. Isto requer, inclusive, a capacitação de profissionais da própria área de TI e a adoção 
de procedimentos específicos para o gerenciamento de projetos, no que tange a escopo, prazo, 
custo, qualidade, recursos, comunicação e riscos, dentre outros tópicos. Neste nível, são 
gerados “Balanced Scorecards” para cada um dos projetos, uniformizando a forma de 
acompanhamento do desempenho e alinhando os objetivos de cada projeto com a estratégia 
da área de TI e por conseguinte com a estratégia da organização.  
 



Uma vez implementado o “framework” proposto, a área de TI poderá acompanhar o 
desempenho de seus diversos fornecedores de modo a criar um “ranking” e vir a contratar os 
serviços destes fornecedores de acordo com o desempenho alcançado. Este mesmo 
“framework” pode ser utilizado para estabelecer critérios de pré-qualificação dos proponentes, 
uma vez que é exigido um elevado nível de gerenciamento e de qualidade para a conformidade 
com o modelo proposto.  
 
A contratação de novos fornecedores para a prestação de serviços terceirizados seria 
precedida de uma auditoria e da adequação dos procedimentos não aderentes aos padrões 
definidos pelo “framework” proposto.  
 
De forma resumida, esta metodologia permite que a área de TI defina um conjunto de padrões 
e procedimentos que passarão a ser avaliados durante o processo de contratação ou exigidos 
dos atuais fornecedores dos serviços terceirizados. Também pode-se solicitar outros requisitos, 
como por exemplo os relacionados com o SWEBoK (“Software Enginnering Body of 
Knowledge”), de modo a dar uma maior amplitude, garantir uma maior eficiência nos 
processos e a obtenção de um melhor nível de qualidade dos serviços prestados, garantindo a 
tão sonhada previsibilidade dos projetos de tecnologia da informação associada a níveis 
crescentes de qualidade. 
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