
A terceirização de serviços de Tf é uma reali-
dade. Hoje já é difícil encontrar empresas que
não utilizem outsourcing e mais raro ainda é
encontrar quem não esteja prevendo aumen-
tar o uso de recursos externos. A questão que
propomos é como contratar bem os serviços de
TI. Os primeiros serviços terceirizados foram
os de infra-estrutura, um serviço mais tangí-
vel, mesmo assim, muitos contratos falham em
conseguir os resultados esperados. Mas neste
artigo daremos maior ênfase ao intangível: a
terceirização de sistemas, composto por de-
senvolvimento, integração, implantação e ma-
nutenção de sistemas.



  Durante os últimos 10 anos temos prestado consultoria a empresas
 que estão iniciando um processo de terceirização ou que estão ne-

gociando a renovação do contrato. Nesse tempo, fomos identifi-
cando padrões de pensamento e comportamento que se repetem

na maioria dos clientes.
No estudo do comportamento de nossos clientes, fomos acumulando uma

lista do que fazer e o que evitar em um processo de outsourcing. Também
aprendemos que terceirizar sistemas é uma das tarefas mais difíceis e sensíveis
para os gerentes de TI.

O mais grave dos erros é confiar no fornecedor e deixar que ele conduza
o processo. Para orientar nossos clientes, criamos o check-list de melhores
práticas de outsourcing que descreveremos a seguir.

"A arte de viver é simplesmente a arte de conviver.
Simplesmente disse eu? Mas como é difícil!"

(Mário Quintana)

Outsourcing começa assim: convivemos com um problema, a empresa não
aprova a contratação de recursos, até que um dia, decidimos: precisamos fazer
algo. A solução vem de um amigo que propõe: outsourcing. Quem? Visita de
um, de outro e finalmente alguém em quem confiar. Vem a proposta. Nego-
ciamos com base nos princípios de parceria. O fornecedor absorve o pessoal
do cliente. Não muda o processo. Não administra a demanda e o volume de
projetos e a manutenção cresce. O faturamento também. Ao final, conviver
passa a ser mais difícil: o gerente continua com a pressão da demanda, limitada
inovação proposta pelo fornecedor e sem horizonte para melhoria.

Agora temos a fábrica

Fábrica de software, de testes e de homologação. Mas por que chamar de
fábrica? O conceito surgiu por analogia, propondo que escrever um sistema
deveria ser igual à atividade fabril, que produz a partir de um desenho e espe-
cificação.

O conceito de "fábrica" se aplica bem para a codificação de um sistema
após a sua especificação. Portanto, a fábrica não é uma solução de outsourcing
para o trabalho de desenho e especificação de sistemas, a fábrica é um outsour-
cing da etapa de codificação. Podemos dizer que a fábrica é um dos componen-
tes de terceirização, mas não é o único e nem é completo.

Não existe no mundo da manufatura uma fábrica capaz de produzir
qualquer coisa sob desenho. Por exemplo, a linha de produção de cami-
nhões não produz veículos de passeio, uma estamparia de latas de cerve-
ja não produz galões para tinta e assim por diante. Em geral, a especia-
lização é a regra. Assim, deveria ser também para a fábrica de software,
seria necessário buscar a especialização em linguagens de programação,
conhecimento, especificidades do negócio e mercados.

O outsourcing mais comum

A maioria das empresas que ter-
ceirizaram, hoje empregam o modelo
de fábrica de software. Nas organiza-
ções mais maduras, o cliente define a
solução e entrega ao fornecedor uma
especificação para codificação do sis-
tema. A cotação de preço e prazo de
codificação são feitas com base na
especificação. Na entrega do produto
(código), o cliente faz o teste integrado
e homologa para produção, desde que
o fornecedor seja confiável (por exem-
plo, uma fábrica CMM 5).

Na prática, surgiram variações
deste modelo devido à falta de matu-
ridade na gestão do desenvolvimento.
A primeira delas é o uso da "fábrica"
durante a especificação, uma distorção
para compensar a dificuldade em espe-
cificar. Por vezes, a dificuldade é fruto
da falta de metodologia e processo,

mas há muitos casos em que o dese-
nho do sistema depende de uma forte
interação entre cliente e analistas para
discutir alternativas. Quando o sistema
não é utilitário, não tem funcionalida-
de padrão e quando introduz um alto
grau de inovação, o uso de fábrica é
inadequado pela dificuldade em criar

uma especificação fechada. Para que
uma solução inovadora alcance a quali-
dade desejada, a interação entre clien-
te e desenvolvedor deve ser intensa em

todas as fases do projeto.
Outra adaptação recente é o acrés-

cimo de uma camada de controle, a
contratação de serviços de testes. Nes-
se caso, a fábrica testa o sistema e ou-
tra empresa contratada testa mais uma
vez. Ou seja, o cliente não confia no
teste da fábrica. Esta distorção ocorre
devido à falta de processos e qualidade
da fábrica e tipicamente encontramos
esta situação quando o cliente compra
o menor preço, como se a fábrica fos-
se um commodity a ser comprado por
pregão eletrônico. O barato sai caro.
Além do custo dos testes, há o custo



PRÁTICA • Da Teoria à Prática - Outsourcing

do retrabalho, mesmo que o custo financeiro seja cobrado da fábrica, o retrabalho

prejudica o prazo e a imagem do projeto junto ao cliente.

A manutenção dos sistemas

O foco em terceirização não se restringe ao desenvolvimento. No ciclo de vida

de um sistema, a manutenção custa mais caro que o desenvolvimento. Por isso, a

oportunidade em terceirização da manutenção de sistemas é enorme.

A dificuldade reportada por clientes é relativa a como medir a manutenção. O

primeiro passo é entender o que difere o serviço de desenvolvimento (projeto) do
serviço de manutenção.

Enquanto o projeto tem começo, meio e fim, a manutenção tem começo,

mas não tem fim, existe para toda a vida. O projeto pode ser medido por esforço,

enquanto a manutenção é medida por disponibilidade. O projeto tem prazo, já

a manutenção tem tempo de resposta. O cliente fica satisfeito quando recebe

um projeto, e fica insatisfeito por ter que acionar a manutenção. O diagnóstico

e a solução também são executados de modo distinto, ou seja, tudo é diferente

quando se compara manutenção com projeto. Portanto, a medição, contratação,

pagamento e nível de serviço para manutenção são completamente diferentes

daquelas empregadas em projetos.

A comparação entre desenvolvimento e manutenção dá as pistas de corno

medir e terceirizar a manutenção. Não se usa a "fábrica", deve-se contratar a

disponibilidade de pessoal, de quem se espera especialização e conhecimento

das necessidades do negócio do cliente. A rotatividade de pessoal na manuten-

ção deve ser baixa, pois quanto mais contato entre analista e programador, mais

rápidos são resolvidos os eventos de manutenção.

Um caso prático: quando os astronautas estão no espaço, a vida deles

depende dos sistemas que mantém a nave e a comunicação. Os analistas

de manutenção dos sistemas ficam a postos, durante todo o tempo, espe-

rando que um bug de sistema não ocorra. Se ocorrer, a resposta e solução

devem ser rápidas e precisas. O ideal é que os analistas estejam disponíveis

e que nenhum evento de manutenção ocorra. Na manutenção de sistemas

da sua empresa, o objetivo é o mesmo, que não exista evento a corrigir,

mas que sempre existam pessoas disponíveis para resolver.

As melhores práticas de outsourcing de manutenção incluem atribuições ao

fornecedor, as principais são:

1. Documentar os sistemas legados e exigir a documentação dos sistemas novos

ao entrarem em produção;

2. Atualizar a documentação a cada evento de manutenção;

3. Medir a qualidade dos sistemas e propor ao cliente a descontinuidade de siste-

mas de baixa qualidade;

4. Gerenciar o tempo dos analistas, mantendo a disponibilidade e conseqüente

tempo de resposta e solução den-

tro de padrões aceitáveis;
5. Manter práticas de gestão de pes-

soal adequadas para evitar a rota-

tividade e incentivar o aprimora-

mento técnico e conhecimento dos

negócios do cliente.

O futuro do outsourcing

Os modelos atuais de contrata-

ção de serviços na área de sistemas

são ruins. É raro encontrar clientes

que empreguem bem a terceirização.

A razão principal é a imaturidade na

contratação, que via de regra, contra-

ta pelo menor preço, sem uma clara

definição de padrões de qualidade e

agilidade do desenvolvimento e ma-

nutenção de sistemas. A conseqüência

são contratos que fomentam o cons-

tante confronto entre cliente e forne-

cedor, muitas vezes influenciado pelo

departamento legal das partes, que

escrevem o contrato com advogados

que nada entendem de sistemas, mas

entendem tudo de desconfiança.

Antes da globalização, os mo-

delos de gestão baseavam-se em

supervisão direta e controle, o que

deixava implícita a falta de confian-

ça em relação às pessoas. Quando

terceirizaram seus serviços, a mesma

relação de desconfiança foi firmada

nos contratos, baseados em paga-

mento e controle, que se traduz em

penalidades e auditoria. Esse mode-

lo de relacionamento está falido, por

embutir elevados custos para contro-

le, estresse para resolver conflitos e,

principalmente, por induzir ao medo

de inovar Na visão mais moderna de

gestão, é necessário desenvolver a

confiança e a colaboração, promo-

vendo o ganho crescente tanto para

o cliente quanto para o fornecedor.

O papel de controle deve ser asso-

ciado ao controle do processo e não

ao controle das pessoas. O desem-

penho do processo deve medir resul-

tados e as metas devem incentivar a

melhoria e a inovação, totalmente

diferente de medir para punir.



A visão futura de governança da TI também precisa tratar deste equilíbrio

entre controle e melhoria. Os seguidores dos princípios propostos pelo Cobit

irão enfatizar a necessidade de controle, a ponto de introduzir controles que

penalizam a agilidade, a inovação e a relação colaborativa entre fornecedor e

cliente. O excesso de controle deve ser evitado. A gestão deve estar focada em

garantir o máximo retorno do investimento em TI, o que significa promover o

desempenho excepcional, acima da média, para serviços e inovação.

Com base na nossa experiência e calçado nos princípios de governança,

propomos um modelo de outsourcing moderno e eficaz, resumido nos dez

passos para inovação em outsourcing:

1) Esteja no comando

2) Declare seus motivos

3) Descreva e trate os riscos

4) Defina o resultado esperado

5) Critério de sucesso

6) RFP e critério de escolha

7) Contrato flexível

8) Estratégia de saída

9) Governança da relação

10) Planejar a gestão do contrato

Esteja no comando
Não caia nas armadilhas. A primeira é o prazo. O trabalho para definir a

estratégia de contratação, desenvolver a RFP (Request for Proposal), distribuir,

receber e avaliar as propostas demora entre 4 e 5 meses. Depois, há o tempo

para negociação, contrato e transferência de serviços. Se você definir uma

data-limite vai atropelar o andamento das negociações, justamente o que o

fornecedor mais quer, que é ter o tempo a favor dele. Inverta a situação, des-

cubra qual a data-limite para o fornecedor, quando encerra o seu ano fiscal,

por exemplo.

A segunda armadilha é não ter um plano. Por isso, faça um. Ele deve in-

cluir os dez passos descritos neste artigo.

Declare seus motivos

Afinal, para que mesmo você vai terceirizar? Defina claramente as razões

para o outsourcing, quais os problemas você espera resolver. Os motivos. Aqui

vai uma lista para servir de guia:

(a) A demanda é variável, há momentos de muito trabalho e outros períodos de

ociosidade. Neste caso, terceirizar transfere para o fornecedor o risco da ociosidade;

(b) A política de pessoal dificulta ou impede a contratação de empregados;

(c) O tamanho, ou ganho de escala, sua organização é pequena e por isso não

pode aplicar as melhores metodologias e comprar as ferramentas necessárias;

(d) O conhecimento não está disponível, caso em que a contratação de consul-

torias aporta conhecimento rapidamente;

(e) Acesso a métodos e processos, quando a curva de aprendizado é muito

longa e posso contratar serviços de empresas que já usam os métodos e processos

que me interessam;

(f) Acesso a ferramentas e softwares que são mais acessíveis a quem compra

grandes volumes;

(g) Acesso a capital, o fornecedor arcaria com os investimentos necessários em

troca de um contrato de longo prazo;

(h) Por meio de terceiros, posso

ganhar agilidade, reduzindo o tempo

para entregar serviços.

Curioso por que custo não é um

motivo? O outsourcing sempre é mais

caro, não se iluda. Principalmente no

Brasil, onde os impostos podem custar

entre 15% e 25%, ao qual se somam as

despesas de marketing e vendas, advo-

gados, RH e gerenciamento do contra-

to, pode-se somar 40% de acréscimo de

custos, fora o lucro. E como se viabiliza

o outsourcing? A resposta está nos oito

motivos descritos antes. Por exemplo, a

soma da deficiência de métodos, mais

a dificuldade de contratação de espe-

cialistas e a carência de ferramentas po-

dem representar uma perda de produti-

vidade acima de 40%. Mesmo quando

sua equipe é altamente produtiva, a

variação da demanda por si já pode re-

presentar 40% de ociosidade. O custo

unitário por hora de projeto é maior

quando terceirizado, mas pode ser que

o seu orçamento de TI possa usar me-

lhor estas horas e produzir mais no ano,

ainda assim, cuidado, pois o custo não é

uma boa justificativa para outsourcing.

Comece sua análise pelos riscos de

não terceirizar. Se há motivos identifica-

dos no passo anterior, qual o risco de não

fazer nada e ignorar os motivos? Pense

nas oportunidades perdidas, na dificul-

dade em alterar os processos de desen-

volvimento e manutenção, a dificuldade

para inovar, como disciplinar seu cliente

para especificar sistemas, como treinar

sua equipe em novas tecnologias. As di-

ficuldades do seu ambiente podem dar

as pistas para eleger os riscos da manu-

tenção dos status quo.

Analise friamente os riscos em ter-

ceirizar. Alguns exemplos são: a possi-

bilidade do fornecedor ser vendido ou

falir, que o fornecedor pode ser incapaz

de reter o pessoal-chave, que pode cus-

tar mais caro, e que existe a possibilida-

de de não dar certo e precisar voltar ou

desenvolver outro contrato com outro

fornecedor.



Os riscos devem ser conhecidos e profundamente discutidos, para desenvolver
formas de controle. Não significa que o outsourcing seja inviabilizado pelos riscos,

pelo contrário, não conhecê-los é que pode ser desastroso.

Defina o resultado esperado

Após identificar os motivos e estudar os riscos, o benefício deve ser definido e

relembrado durante todo o processo. As definições de objetivos devem ser claras, al-

cançáveis e devem responder aos motivos escolhidos como razão para outsourcing.

Exemplos:

Nosso objetivo é ser mais ágil na entrega de projetos (ou na resposta a problemas

de manutenção). Este é um objetivo atingível e seria tangível se fosse definida

uma métrica, por exemplo: nosso time-to-market deve ser reduzido em 40%;

Nosso objetivo é melhorar o processo de desenvolvimento atingindo melhores

níveis" de qualidade e satisfação do cliente.

Critério de sucesso

Apesar de interessante, acrescentar metas aos objetivos, tornando-os tangí-

veis é arriscado, pois se o número não for atingido pode representar um fracasso,

mesmo quando não é real. No exemplo citado, se o time-to-market for reduzido

em "apenas" 30% seria justo dizer que não atingimos o objetivo?

O critério de sucesso deve se referir ao projeto de outsourcing e não ao de-

sempenho do fornecedor. Pode ser que o fornecedor demore muito mais que o

esperado para chegar aos níveis de serviço contratados. Por isso, atrelar o sucesso

de outsourcing ao desempenho do fornecedor não inspira muito otimismo.

O sucesso deve estar associado ao ganho relativo, à possibilidade de vislum-

brar a melhoria contínua, à mudança de estado e à evolução em relação à situa-

ção atual. Exemplos são: o ganho de capacidade de entrega de projetos; melhora

no atendimento de cronogramas; e qualidade da documentação.

Outro fator a considerar é que o sucesso do outsourcing se resume em seu es-

copo: a capacidade em terceirizar. Se o desempenho do fornecedor escolhido for in-

suficiente, e for necessário encerrar o contrato e escolher outro fornecedor, isso não

deve ser entendido como fracasso do outsourcing, mas fracasso do fornecedor.

O critério para diferenciar o sucesso do fracasso deve ser discutido antes de

iniciar uma RFR Há muitos casos em que o serviço não funciona bem e o contrato

precisa ser renegociado, mas o cliente posterga uma decisão para não admitir um

fracasso, esquecendo que o verdadeiro sucesso é simples: que ambas as partes

estejam contentes com o serviço.

RFP e critério de escolha

A cotação ou Request for Proposal é um processo longo por ser muito detalhado.

O cliente-comprador deve especificar o serviço de forma clara, definindo as cláusulas

contratuais, a forma de apresentação do preço, as métricas que serão usadas para

medir o contrato, a forma de relacionamento cliente-fornecedor, os acordos de nível

de serviço e todos os detalhes para que o fornecedor apresente apenas o preço.

Este nível de detalhe e rigidez na cotação é importante para criar uma base de

comparação entre fornecedores. Se a RFP for superficial, as propostas dos fornece-

dores serão muito longas e diferentes entre si, tornando a comparação praticamente

impossível.

O critério que o cliente utilizará para pontuar as propostas e escolher o melhor,

devem igualmente ser claras e precisas, para fomentar a competição.

Um capítulo de sugestões na RFP deve dar ao fornecedor a oportunidade de ofe-

recer outra abordagem para o outsour-

cing. Será na análise deste capítulo que

o cliente poderá explorar e entender as

diferenças entre os participantes.

A RFP rígida nivela os fornecedores,

enquanto que o capítulo de sugestões

cria o diferencial competitivo. O critério

de escolha servirá de guia para a nego-

ciação, mas não significa que o cliente

não vá negociar também as suges-

tões oferecidas pelos fornecedores. A

condução desta maneira dá ao cliente

muitos argumentos de negociação e o

mantém no controle.

Antes de negociar, escolha o ven-

cedor, aquele que tem a melhor pon-

tuação mas não necessariamente o

preço, pois esse poderá ser reduzido

na negociação. Já um fornecedor que

não apresenta um diferencial atrativo,

mas que tem preço baixo, não poderá

negociar o diferencial. Portanto, na ne-

gociação, seu objetivo é levar o melhor

fornecedor a chegar ao melhor preço.

Você não está comprando o menor pre-

ço, está focado em contratar o melhor

serviço, mas por que não ter também o

menor preço?

Definido "o escolhido", visite suas

instalações, converse com seus analis-

tas e desenvolvedores. Visite os outros

clientes do fornecedor, pergunte o que

eles aprenderam com o fornecedor,

verifique se as práticas e processos são

de fato aquelas que ele prometeu na

sua proposta. Só depois volte à nego-

ciação, pois quanto mais informação

antes de negociar, melhores serão seus

argumentos.

Contrato flexível

Tudo muda. A área de negócios

muda, a demanda por projetos e

manutenção também, as priorida-

des e os mercados mudam. Por que

o contrato seria estático? Talvez por

que os advogados nunca mudam.

Um contrato flexível é aquele

que tem cláusulas que regulam a

relação cliente-fornecedor. A medi-

ção de desempenho do fornecedor



deve gerar uma pontuação em relação aos objetivos do outsourdng, quando
a pontuação indica que cliente e fornecedor estão se afastando dos objetivos,
a regra contratual deve forçar uma reunião de acompanhamento na qual o
fornecedor deve apresentar um plano de mudanças. A discussão do plano
pode gerar alterações de contrato, até mudança de SLA e preço.

O contrato deve ser inspirado pelos princípios de colaboração e melhoria
contínua de qualidade, agilidade e produtividade. A pontuação indicando pio-
ra de desempenho e a falta de um plano de mudanças deve ser prevista no
contrato como razões para encerramento antecipado do contrato.

Considere também que existem muitos outros serviços terceirizados na
empresa e o seu fornecedor irá interagir, por vezes, com os outros fornecedo-
res. Dentro da TI, a interação ocorre entre desenvolvimento, produção, apoio
ao usuário e manutenção, por exemplo, que podem ter sido terceirizados para
fornecedores distintos. Mas há também a relação entre empresas coligadas e
empresas adquiridas; por exemplo: o seu fornecedor pode estar desenvolven-
do uma interface com os sistemas de urna empresa recém-adquirída, que é
atendida por um outro fornecedor, grande concorrente do seu, e caberá ao
gestor do projeto coordenar a integração entre os concorrentes. Esta gestão
de múltiplos contratos está se tornando comum, mas depende de cláusulas
contratuais que permitam ajustes dos termos de confidencialidade, proprieda-
de intelectual e nível de serviço, que devem se ajustar às diferentes situações,
muitas vezes imprevisíveis.

Dessa forma, o contrato não é apenas flexível, ele deve ser auto-regulado
para provocar a mudança.

Estratégia de saída

Como será o fim? Tudo termina um dia, então, como será este dia? O con-
trato deve prever claramente como será, e como um fornecedor passará o serviço
para outro, principaímente.

Não só o contrato. O cliente deve iniciar a RFP já pensando como será o fim.
Repetimos isso várias vezes porque os clientes têm um vício comum, acreditam
que o outsourcing está resolvido na assinatura do contrato. Mesmo que o contrato
seja flexível, o cliente não pode ter medo do fim, não pode se tornar cativo do for-
necedor. Por isso, deve se discutir a estratégia de saída, mesmo antes de entrar.

Governança da relação

Tenha clareza de que a gestão que você faz será diferente depois da tercei-
rização. O ouísourcing funciona com processos próprios. Gerenciar o ambiente
terceirizado utilizando os mesmos métodos e processos anteriores não funciona.
Portanto, será necessário redesenhar os processos e treinar a equipe remanes-
cente, que deverá interagir com o fornecedor.

O problema se agrava quando existem vários fornecedores, por exemplo, várias
fábricas de software, e urn para manutenção de sistemas. Governança não se restrin-
ge à relação cliente-fornecedor, mas também na relação fornecedor-fornecedor.

Defina os mecanismos de governan-
ça antes da RFP Estes mecanismos é que
indicam ao fornecedor o que se espera
deles. A sinalização deve ser: "mante-
nha seu preço competitivo, mas tenha
também um diferencial competitivo
em termos de qualidade e agilidade".

As ferramentas de governança são:
(a) Acordo de nível de serviço (SLA)

que pode penalizar financeiramen-
te o cliente;

(b) Métricas de qualidade e o per-
centual de melhoria ao longo do
tempo devem aumentar a con-
fiança do cliente no fornecedor e
aos poucos eliminar as auditorias e
testes feitos por terceiros;

(c) Métricas de agilidade, que devem
acompanhar as metas de melho-
ria estabelecidas de tempos em
tempos.

Planejar a gestão do conírato

O objetivo que propomos é que o
outsourcing seja duradouro e promova
a melhoria contínua. Quando.o objeti-
vo é atingido, deveria ser distribuído o
resultado entre os participantes. Nesse
caso, premia-se o cliente com o ganho
de resultado, via projetos melhores e
mais rápidos, enquanto que o fornece-
dor se beneficia pela continuidade do
fornecimento, da crescente demanda
e acréscimo de faturamento.

A estrutura de indicadores se clas-
sifica em duas categorias: controle e
melhoria. O controle se opera por SLA,
preço e penalidade. Devem ser poucos
SLAs, devem ser simples na sua medi-
ção e interpretação e, principalmente,



devem ter uma clara relação com o custo para entregar o serviço. A segunda cate-

goria deve indicar a melhoria, deve medir qualidade (redução de falhas), agilidade

(redução de tempo) e produtividade (redução de recursos).

O controle tem por objetivo regular a relação comercial, envia a seguinte men-

sagem ao fornecedor: "faça o que prometeu (SLA) que eu lhe pago (preço), mas se

você falhar em cumprir sua promessa eu lhe aplico uma multa (penalidade)".

Para regular o relacionamento, utilizam-se a gestão de metas de melhoria, com

a seguinte mensagem: "fornecedor, me ajude a melhorar e nós continuaremos a

comprar os seus serviços, mas se você não colaborar, romperemos nossa relação".

A nossa proposta é que o gerente do outsourcing utilize as SLAs para autorizar

os pagamentos e/ou penalidades, enquanto que os indicadores de desempenho se

tornem KPI (Key Performance Indicators), que em reuniões de acompanhamento

com o fornecedor gerem planos de ação definidos em conjunto cliente-fornece-

dor. Dessa forma, a responsabilidade por melhorar é dividida com o fornecedor.

O futuro do contrato depende, em boa parte, da capacidade de distribuir os bene-

fícios (pagamento e melhoria), promovendo a saúde da relação cliente-fornecedor.

Resumo

O crescente uso da terceirização de serviços é uma realidade e não propria-

mente uma novidade em TI. O outsourcing de sistemas se iniciou de forma em-

pírica e ainda está longe de ser uma unanimidade, seja pela sua adoção muito

mais tímida que o outsourcing da infra-estrutura de TI, seja pela incerteza em

como administrar a relação com fornecedores e como gerir o projeto quando usar

serviços terceirizados.

Acreditamos que o outsourcing de sistemas é um caminho sem volta. Devido

ao acelerado avanço da tecnologia e da lenta formação de profissionais, a oferta

de mão-de-obra qualificada continuará aquém da demanda por profissionais de TI

por pelo menos mais 10 anos, forçando as empresas a recorrer aos fornecedores de

serviço com maior capacidade de atração e formação de especialistas.

As empresas devem se adaptar à realidade e desenvolver modelos de gestão

que incluam um crescente uso de outsourcing. Em sistemas, o gestor de projetos

deve igualmente se capacitar a conduzir projetos que usem vários fornecedores de

serviços.

Enquanto que um projeto pode utilizar-se de uma fábrica de software, vários

projetos independentes podem estar usando um mesmo fornecedor. Isso significa

um trabalho adicional de gestão de contratos, que similar ao PMO, deverá conso-

lidar o desempenho de um fornecedor em vários projetos, inclusive gerenciando o

risco de concentrar vários projetos em um único fornecedor.

A proposta que apresentamos é de gestão de relacionamento, muito mais

abrangente que os modelos de terceirização mais antigos. A inovação é a gestão

do relacionamento, que tem por obje-

tivo promover a colaboração entre for-

necedor e cliente, de forma a criar um

ambiente propício à melhoria contínua

e uma relação de confiança entre for-

necedor e cliente.

Os modelos tradicionais de out-

sourcing têm o foco unicamente no

preço, sem correlação com desempe-

nho, produzindo estresse e aumentan-

do o risco para os projetos. O modelo

de relacionamento colaborativo, por

sua vez, busca permitir a especialização

do fornecedor e aprofundar seu enten-

dimento do negócio do cliente, redu-

zindo as barreiras entre equipe tercei-

rizada e equipe interna, o que facilita a

gestão de projetos e conseqüentemen-

te reduz riscos.

Os gerentes de projeto que desen-

volverem a capacitação em gestão de

outsourcing poderão se manter no con-

trole, administrando as expectativas e

motivando a melhoria de desempenho

nos projetos. Aqueles que deixarem o

fornecedor conduzir o outsourcing ex-

perimentarão as emoções naturais dos

projetos de grande risco. M.P.M
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