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Os relacionamentos de outsourcing geralmente falham ao manter o foco tanto na demanda como 
no fornecimento, evitando o total alcance dos resultados esperados dos serviços oferecidos. 
    
Os relacionamentos de outsourcing geralmente falham ao manter o foco tanto na demanda como 
no fornecimento, evitando o total alcance dos resultados esperados dos serviços oferecidos. As 
áreas de TI devem ter um papel de liderança para reconhecer, alinhar e comunicar as 
perspectivas do fornecimento nas relações de outsourcing. Veja como fazer isso. 
 
ANÁLISE 
 
Cada tipo de serviço pode ser visto sob duas perspectivas: pelo lado da demanda, demonstrado 
pela necessidade do negócio, e pelo lado do fornecimento, expresso pelas características do 
serviço. Veja os exemplos a seguir de uma situação real:  
 
Demanda: A empresa quer fazer o outsourcing do seu centro de dados para reduzir custos, 
melhorar o nível dos serviços e introduzir consistência em suas operações mundiais e, além disso, 
obter o benefício dos custos no prazo de um ano após finalizada a transição.  
 
Fornecimento: O provedor de serviços quer fazer a transição do centro de dados do jeito que ele 
está e, depois, converter o ambiente personalizado do cliente para o seu próprio ambiente, num 
período de dois anos.  
 
O lado do usuário final. A perspectiva da demanda em relação aos compromissos dos serviços 
 
Essa é uma perspectiva familiar. O usuário enxerga o serviço como um meio de alcançar os 
objetivos dos negócios, ou seja, os serviços estão associados com algum tipo de desempenho ou 
melhoria de seus sistemas ou processos de negócios. Os fornecedores ficarão interessados em 
oferecer soluções nos níveis atuais dos serviços (não nos técnicos) e de seus recursos. 
 
As nuances dos resultados dos serviços são tão diversas quanto as empresas; no entanto, o lado 
da demanda geralmente abastece o lado do fornecimento com expectativas de pelo menos um 
dos três principais resultados de negócios (veja a Figura 1): 
 



 
 
Eficiência: O foco na redução dos custos é primordial. Métricas críticas nesse tipo de compromisso 
estão relacionadas ao preço e aos níveis dos serviços.  
 
 
Melhorias: O foco principal aqui está na melhoria das operações. Métricas críticas estão 
relacionadas ao processo do negócio ou ao desempenho do sistema, como os volumes 
operacionais e da transação.  
 
 
Transformação: O foco mais importante baseia-se nas alterações fundamentais dos negócios ou 
na introdução dos novos modelos de negócios. Métricas críticas estão relacionadas ao 
desempenho dos negócios, como o mercado de ações e aplicações financeiras.  
 
O lado do provedor de serviços. A perspectiva de fornecimento nas classes de serviços  
 
Essa é uma perspectiva menos familiar para o outsourcing, entretanto, está sendo cada vez mais 
necessário "conhecer" essa perspectiva para a obtenção dos melhores resultados fora dos 
relacionamentos com as fontes externas. O provedor de serviços vê os serviços como um negócio, 
ou seja, serviços que são associados com a máxima utilização dos recursos e convertendo 
conhecimento, bens, capacidade e habilidades em receita. Os provedores de serviços irão focar 
inicialmente nas características intrínsecas de um serviço e de como ele será fornecido. Eles 
estarão interessados em planos, metodologias, processos de execução e equipe — ou seja, o 
empenho do trabalho como um meio de obter os resultados programados. De uma perspectiva de 
fornecimento, os serviços podem ser classificados em quatro classes (veja a Figura 2): 
 



 
 
Serviços de suporte ao produto: O foco é, principalmente, no suporte e melhoria do desempenho. 
Métricas críticas costumam voltar seus objetivos para os níveis dos serviços. Embora contratado 
para atender um mínimo das exigências do negócio, os serviços de suporte ao produto podem ter 
objetivos altamente específicos associados à melhoria do desempenho de um processo pela 
melhor utilização de um determinado produto. Além disso, geralmente eles são contratados com 
compromissos de eficiência, apesar de também serem utilizados para a melhoria dos mesmos 
quando o próprio produto estiver diretamente relacionado à melhoria do processo de negócios  
 
 
Serviços operacionais: Aqui o foco principal é a execução e a melhoria do diferencial dos 
processos e serviços de TI. Determinadas métricas críticas focam-se nos níveis de serviços, que 
incluem uma diversidade de serviços, desde o centro de contato de TI terceirizado até a utilização 
do outsourcing de TI. Os primeiros resultados ao se contratar os serviços operacionais são a 
redução dos custos na maioria dos casos; no entanto, esses serviços são fornecidos para oferecer 
compromissos eficientes. Apesar disso, é sempre possível tirar vantagem dos serviços de 
outsourcing para melhorar as operações, o que colocaria esses serviços na categoria de melhoria 
(eventualmente passando para um compromisso em eficiência).  
 
Algumas vezes, os serviços operacionais são contratados para dar suporte a uma mudança radical 
no modelo de negócios da empresa; mas, mesmo nesse caso, os serviços operacionais sozinhos 
não definirão um compromisso de transformação.  
 



 
Serviços de gerenciamento do processo: O foco principal está na execução e no aumento das 
melhorias dos processos de negócios. Métricas críticas têm como objetivo os níveis de serviços. O 
outsourcing de um processo completo de negócios pode ser feito com qualquer um dos três (ou 
com todos) esses resultados esperados: eficiência, melhoria ou compromisso de transformação. 
Com extrema raridade, ele será um compromisso exclusivo de eficiência. Mesmo que a redução de 
custos seja o principal objetivo, as mudanças trazidas pelos processos de outsourcing terão no 
mínimo melhorias e, algumas vezes, resultados de transformações.  
 
 
Serviços de projeto: O principal objetivo está na entrega de serviços específicos e na interrupção 
de mudanças. Métricas críticas concentram-se nos serviços. Existe uma diferença básica entre 
serviços de projetos e as outras três classes de serviços. Espera-se que qualquer serviço, em 
qualquer uma das outras três categorias de abastecimento, esteja em contínua operação, 
envolvendo e melhorando gradativamente com o tempo. Projetos, por outro lado, causam a 
interrupção das mudanças, uma ruptura com a situação atual e uma mudança para uma nova 
maneira ou nível de fazer as coisas. A transição para o outsourcing e seus relacionamentos bem-
sucedidos exige serviços de projetos no início para a realização de uma transição eficiente e 
gradual para um novo estado.  
 
Relacionando os compromissos de serviços no lado da demanda e no lado do fornecimento  
 
É muito fácil misturar as expectativas. Por exemplo: nossa tendência é pensar nos "compromissos 
de eficiência" (numa perspectiva da demanda) como se fossem a mesma coisa que "serviços 
operacionais baseados em eficiência" (numa perspectiva do fornecimento). Essas duas coisas às 
vezes se confundem, mas nem sempre querem dizer a mesma coisa. Mas o relacionamento entre 
os compromissos de serviços e as classes de serviços não é tão direto quanto gostaríamos. Pense 
nas perspectivas da demanda e dos fornecedores no modelo de centro de dados real que usamos 
anteriormente:  
 
O lado da demanda  
 
O cliente quer terceirizar seu centro de dados para reduzir custos, melhorar os níveis de serviço e 
introduzir consistência às suas operações mundiais. Ele quer obter o máximo de vantagem das 
economias de escala, processos padronizados, acordos de licenciamento e poder de compra do 
provedor de serviços. Além disso, o cliente oferece um incentivo ao provedor se ele puder 
terminar a migração do ambiente padrão do provedor dentro de um ano após a transição.  
 
Trata-se de um programa de mudanças muito mais amplo e requisitará uma equipe especializada 
de transição e um gerenciamento com planejamento e execução de altíssima qualidade. O cliente, 
no entanto, por não estar familiarizado com uma perspectiva de fornecimento, subestima as 
mudanças que acontecerão depois da transição (durante a fase de migração para o ambiente 
padrão) e não faz a locação dos recursos necessários para tal.  
 
O lado do fornecimento  
 
Da perspectiva do fornecimento, os serviços operacionais são a base dos serviços que serão 
distribuídos. Essa classe de serviços conta com os padrões para atingir níveis altamente eficientes 
e de baixo custo, de forma que exceções ou divergências dos padrões não serão bem-vindas 
nesse ambiente. Existe também um maior risco de erros e muitas vezes os pedidos excepcionais 
acrescentam mais tempo no planejamento de trabalho, porque os novos procedimentos precisam 
ser selecionados e implementados.  
 
O provedor desenvolve a transição detalhada e os planos de migração, utilizando suas melhores 
práticas de compromissos similares. Cria ainda objetivos agressivos dentro do planejamento, para 



que a migração seja realizada em um ano, e comunica todas as coisas que irão mudar e quando 
serão mudadas, identificando o impacto para os usuários finais e técnicos dentro da organização 
cliente. O provedor, entretanto, não pode oferecer uma perspectiva de negócios sobre as 
implicações relacionadas à migração do ambiente padrão do cliente para o ambiente padrão do 
provedor.  
 
A conflito entre a demanda e o fornecimento  
 
As coisas evoluem muito bem durante a fase de transição e quando todo o processo é finalizado. 
O provedor começa a operar o ambiente personalizado do cliente no primeiro dia, não existem 
grandes alterações ou problemas com usuários finais.  
 
Tão logo o provedor comece a migrar do ambiente personalizado do cliente para o seu ambiente 
padrão, as coisas começam a mudar. Surgem as reclamações dos usuários e a empresa de TI 
pede por exceções, insistindo que é uma situação apenas temporária. O provedor fica relutante 
em começar a aceitar os pedidos de exceção, especialmente no início da migração, mas concorda 
— e os custos dos serviços começam a subir ligeiramente. O provedor procura (e consegue) ajuda 
de todos os níveis de serviço associados com os processos revisados implementados no pedido do 
cliente.  
 
A situação só fica pior quando os pedidos de melhorias do sistema começam a vir dos negócios. O 
cliente não utilizou um processo de priorização do negócio no passado e não percebe que, na falta 
de prioridades, o provedorlidará com igual prioridade para tudo e todos. O provedor, não 
esperando essa alta demanda, tem de cobrar um preço para a implantação das melhorias. Além 
disso, vários dos pedidos de melhoria conflitam com o novo ambiente planejado.  
 
No meio de tudo isso, o relacionamento está tão desgastado e o foco tão desvirtuado em ambos 
os lados que a atividade de migração, uma das bases da estratégia do sourcing da empresa, e a 
razão para o outsourcing em primeiro lugar, dá uma parada.  
 
Como as duas perspectivas vão melhorar os resultados do outsourcing  
 
As empresas têm lançado mão do outsourcing há anos e vêm obtendo resultados positivos nos 
negócios. Entretanto, é extremamente necessário entender cada vez mais "o outro lado" para 
obter todos os resultados dos serviços fornecidos. Veja como:  
 
Comunicação e relacionamentos: Os relacionamentos de demanda e fornecimento são 
assimétricos. O fornecimento deve compreender o ponto de vista da demanda — e geralmente o 
setor é muito incisivo nisso —, mas o inverso não é verdadeiro. Os relacionamentos se tornarão 
melhores à medida que a empresa de TI assuma o papel de "intérprete" entre a demanda e o 
fornecimento. Além disso, ao passo que a empresa assume um papel cada vez maior nas decisões 
de outsourcing, o conhecimento dos pontos com que se preocupa o provedor - expressos na sua 
perspectiva de fornecimento - vão melhorar bastante o entendimento mútuo.  
 
Controles e resultados: a empresa de TI pode ser bastante competente no controle dos serviços 
por meio de métricas de distribuição técnica ou de fornecimento que são bem desenvolvidas 
atualmente. No entanto, ele está sob pressão crescente para demonstrar o valor do negócio da TI 
e isso exige o desenvolvimentode métricas de demandas orientadas pelos negócios, que ainda 
estão em pleno desenvolvimento. Somente um bom entendimento das perspectivas da demanda e 
do fornecimento permitirão, a curto prazo, a criação de relatórios reconciliando o fornecimento e a 
demanda para mostrar o valor do negócio da TI, fomentando assim, a longo prazo, o 
desenvolvimento das métricas da demanda  
 
 



Gerenciamento do risco: Durante a execução do serviço, três principais riscos resultarão da falta 
de compreensão do "outro lado"; inabilidade para gerenciar o relacionamento e, assim, atingir o 
que é necessário; e inabilidade para mudar o serviço e o relacionamento à medida que as 
demandas do negócio mudam e a falta de mecanismos de gestão apropriados estabelecem a 
responsabilidade de cada parte e a responsabilidade final dos riscos. O gerenciamento do risco 
está chamando a atenção para um balanço efetivo entre os resultados dos negócios de um lado e 
quanto você está disposto a pagar ao seu provedor pelo risco que você quer evitar pelo outro. 
Isso exige um completo entendimento das perspectivas da demanda e do fornecimento e como 
elas se complementam.  
 
Gerenciamento do serviço: Gerenciar serviços significa compreender a demanda e pressionar o 
fornecimento para a obtenção dos resultados esperados, assim como entender o sistema de 
fornecimento e a comunicação dentro da empresa sobre a distribuição dos serviços. O 
gerenciamento do serviço, sempre entre a demanda e o fornecimento, é exclusivamente 
posicionado para entender ambas as perspectivas e utilizá-las para satisfazer os dois lados.  
 
Demanda, fornecimento e as fases no ciclo de vida dos serviços  
 
À medida que as empresas clientes passam por diversas fases nos ciclo de vida dos serviços, elas 
precisam reconhecer as perspectivas da demanda e do fornecimento. A um dado ponto no ciclo de 
vida, as perspectivas serão utilizadas para influenciar as decisões de modo apropriado.  
 
Estratégia do sourcing: você precisará de uma perspectiva de demanda para alinhar a sua 
estratégia de sourcing com os objetivos do negócio. Também será preciso uma perspectiva de 
fornecimento ao fazer uma análise dos "gaps" entre os recursos que você precisará e aqueles que 
possui na empresa.  
 
Avaliação do provedor de serviços e seleção: você utilizará uma perspectiva de demanda para 
criar suas RFIs ou RFPs, estruturar oprocesso de seleção e avaliar as propostas. Também será 
necessária uma perspectiva de fornecimento para avaliar as diferentes alternativas e cada 
proposta do provedor para satisfazer suas exigências.  
 
Negociação de contrato e desenvolvimento de negócios: novamente você utilizará essencialmente 
uma perspectiva de demanda para certificar que as exigências da empresa serão atendidas. Você 
utilizará uma perspectiva de demanda e fornecimento para criar relacionamentos e suportar o 
gerenciamento específico do sourcing da empresa.  
 
Gerenciamento do sourcing: você precisará de uma perspectiva de demanda no seu 
relacionamento com os usuários finais e uma perspectiva de fornecimento no seu relacionamento 
com os provedores de serviços.  
 
Para o gerenciamento do sourcing como um todo, uma vez que a sua responsabilidade básica é 
monitorar e assegurar a distribuição do serviço, você terá de adotar uma perspectiva de 
fornecimento. É necessário discernir entre as duas perspectivas e aplicá-las ao gerenciamento do 
sourcing. A empresa de TI precisa criar processos de gestão adequados que reconheçam que a 
perspectiva deve prevalecer em cada circunstância por meio de um projeto cuidadoso dos 
processos de negócios e das decisões. 
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