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RESUMO 

 

 

Considerando a dificuldade enfrentada pelos prestadores de serviço de Tecnologia da 

Informação, em entregar seus projetos dentro dos limites de prazo e custo estabelecidos e 

dentro dos pré-requisitos estipulados pelo cliente, o presente estudo objetivou realizar uma 

análise de aderência com base no Capability Model for Service Providers (eSCM-SP) para 

nortear na solução de problemas e na obtenção de desempenho satisfatório na relação de 

terceirização entre clientes e prestadores de serviços de tecnologia da informação. Para tanto, 

foram coletadas e analisadas avaliações da empresa cliente acerca das práticas desenvolvidas 

ao longo do modelo selecionado eSCM-SP. Para este fim foi utilizado como método de coleta 

de dados a pesquisa bibliográfica e questionário. Finalmente, a partir da análise dos dados, foi 

possível notar a contribuição que o modelo eSCM-SP, é capaz de oferecer. Com a ajuda do 

modelo, foi possível apontar problemas críticos da parceria, promover o confronto de 

percepção de serviço prestado clientes e prestador de serviço, além de nortear nas proposições 

de melhoria. 

 

Palavras-chave: eSCM-SP. Boas Práticas. Terceirização. Tecnologia da Informação. 

Prestação de Serviço 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Considering the difficulty faced by IT service providers in delivering their projects within the 

established time and cost limits and within the client's prerequisites, this study aimed to 

perform a compliance analysis based on the Capability Model for Service Providers (eSCM-

SP) to guide in troubleshooting and achieving satisfactory performance in the outsourcing 

relationship between customers and information technology service providers. For this, 

evaluations of the client company about the practices developed along the selected model 

eSCM-SP were collected and analyzed. For this purpose, the bibliographic research and 

questionnaire were used as data collection method. Finally, from the data analysis, it was 

possible to notice the contribution that the eSCM-SP model is able to offer. With the help of 

the model, it was possible to point out critical partnership problems, promote the 

confrontation of service perception between customers and service providers, and guide the 

improvement propositions. 

 

 

Keywords: eSCM-SP. Good Practices. Outsourcing. Technology of Information. Service 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL 

 

 

 Apesar da abordagem tradicional da prestação de serviço de Tecnologia da Informação 

(TI) estar evoluindo à medida que os clientes ficam cada vez mais exigentes com relação à 

qualidade, custo e dinamismo das operações, ainda existem muitas dificuldades que as 

organizações tendem a enfrentar para conseguirem responder às expectativas de seus clientes 

(LEOCÁDIO; DÁVILA; DONADEL, 2008).  

Com isso, o descompasso entre a demanda dos clientes e o atendimento dos 

prestadores de serviço é mantido à medida que ambos demonstram não entender a 

importância da qualidade da parceria no contexto de prestação de serviço. Os prestadores de 

serviço, por sua vez, costumam não demonstrar preocupação em atender à demanda dentro 

dos requisitos mínimos esperados de um projeto comum, ou seja, dentro do prazo, custo e pré-

requisitos estabelecidos.  A situação se agrava quando ambos não compreendem os fatores 

determinantes de sucesso ou fracasso para a prestação de serviços de Tecnologia da 

Informação. (LEE; KIM, 1999). 

 Como citado acima, observa-se que a as empresas, tanto cliente quanto prestadora de 

serviços, não percebem de forma clara as causas dos expressivos insucessos na terceirização. 

Com isso, utilização da maior parte das ferramentas comuns de melhoria, se torna ineficiente, 

pois não há consenso a respeito das falhas e consequentemente, não há consenso sobre quais 

ou onde as ferramentas devem ser aplicadas. A análise da parceria e o diagnóstico dos 

problemas se tornam mais precisos, quando apoiados a um modelo de padrões 

preestabelecidos, possibilitando assim, confrontar realidade ao o que é considerado ideal para 

a empresa (CARLOS A. SOARES, 2009). 

O presente estudo foi realizado com base no relacionamento entre duas empresas: a 

empresa prestadora de serviços de TI e a empresa cliente. A empresa cliente está no mercado 

desde 2005 e atende diversas empresas principalmente localizadas em Macaé, fornecendo 

espaço para armazenamento e serviços de manutenção de equipamentos de perfuração, 

armazenamento e transporte de petróleo e seus derivados. A empresa cliente vem perdendo 

mercado nos últimos 3 anos, apesar da infraestrutura notadamente superior às demais 

oferecidas no mercado. A contratação dos serviços da empresa prestadora de serviços, uma 



startup de desenvolvimento de software, foi uma tentativa de se posicionar novamente no 

mercado e agregar valor aos serviços prestados. Tendo em vista o desempenho insatisfatório 

deste tipo de parceria, fica claro a necessidade das empresas em questão, seguirem diretrizes e 

padrões de boas práticas a fim de manter e desenvolver de forma eficiente este tipo de 

relacionamento (NASCIMENTO et al., 2004). 

 

 

1.2. FORMULAÇÃO DE PROBLEMA 

 

 

O propósito deste capítulo é relatar a dificuldade enfrentada pelos gestores de TI em 

entregar projetos aos seus clientes dentro dos requisitos preestabelecidos. Para isso, são 

relatadas questões reconhecidas em ambas as empresas, dispostas no estudo de caso do 

presente trabalho. 

 Nas empresas, alvo deste estudo, solicitações de customização de software 

apresentam, até o presente momento, o índice de 0% de sucesso, ou seja, atendendo aos 

prazos, pré-requisitos e custos. O número inexistente de solicitações atendidas com sucesso, e 

os constantes conflitos minaram a parceria de terceirização a ponto de a empresa cliente 

considerar, por mais de uma vez, encerrar o contrato de prestação de serviço e desistir de usar 

a tecnologia para seu reposicionamento no mercado, já que a empresa prestadora de serviço 

em questão no presente trabalho, era a terceira tentativa da empresa cliente. 

 Conforme explicado acima, aspectos relacionados ao convívio entre as empresas são 

percebidos como a causa de diversas outras questões alvo de descontentamento de ambas as 

partes. Por isso esses aspectos foram selecionados para orientar na escolha do modelo, que 

além de ser utilizado como parâmetro de comparação, apontou os principais problemas da 

associação das empresas em questão. A qualidade da parceria pode definir a trajetória da 

mesma. Fatores como participação, comunicação, compartilhamento de informações e apoio 

da gerência são determinantes para o sucesso ou fracasso da terceirização de tecnologia da 

informação (LEE; KIM, 1999).  

 Considerado o que foi exposto, entende-se que a relação entre cliente e prestador de 

serviço de TI costuma enfrentar dificuldades ao longo do caminho, apesar de ser cada vez 

mais essencial para o desenvolvimento da empresa. Está claro que é necessário buscar apoio 

na literatura para não somente amenizar estas questões como também promover o 

desenvolvimento de ambas empresas, cliente e prestador de serviço. Nesse contexto, a questão 



central do projeto dá-se pelo seguinte questionamento: Como melhorar a entrega de serviços 

de Tecnologia da Informação? 

 Uma das possíveis formas é por meio de modelos de referência de prestação de 

serviços de tecnologia da Informação, disponíveis na literatura. As boas práticas sugeridas 

pelos modelos de referência podem ser úteis para auxiliar na identificação dos problemas e na 

priorização e direcionamento para a solução dos problemas enfrentados por algumas empresas 

como as em estudo no projeto. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral realizar uma análise de aderência a luz do 

modelo de referência em prestação de serviços de TI considerado mais adequado para nortear 

a solução de problemas para obter desempenho satisfatório em projetos de software, 

utilizando como estudo de caso as duas partes da terceirização: o prestador de Serviços e o 

cliente. Visando alcançar o objetivo geral, se faz necessário definir objetivos específicos, 

como uma sequência de metas estratégicas. São eles: 

● Analisar modelos de referência de terceirização de serviços de TI existentes. 

● Selecionar modelo de referência mais adequado à situação. 

● Realizar análise de aderência do modelo selecionado. 

● Contrapor percepção de serviço prestado entre ambas as partes. 

● Apontar pontos críticos da parceria. 

● Propor melhorias para os pontos considerados críticos 

 

 

1.4. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

Esta pesquisa delimitou-se em investigar duas empresas durante um relacionamento de 

prestação de serviços de tecnologia da informação. A empresa cliente, que tem como objetivo 

o reposicionamento no mercado e a empresa prestadora de serviço que tem como objetivo a 

avaliação e o aprimoramento de suas competências na prestação de serviço de tecnologia da 

informação. Para tal, é selecionado um modelo de referência que seja aplicável e adequado 



para realizar o levantamento dos problemas considerados críticos e conduzir na solução 

melhorias dos serviços e entrega dos mesmos dentro dos requisitos estabelecidos. 

 

 

1.5. JUSTIFICATIVA 

 

 

Apesar dos investimentos em Tecnologia da Informação seguirem uma tendência 

ininterrupta de crescimento, a prestação de serviços de TI apresenta um longo histórico de 

falhas. Estes projetos de TI estão frequentemente fora do orçamento, do cronograma ou não 

cumprem os requisitos estabelecidos (CLANCY, 1995).  

 Na luz do contexto descrito, esta pesquisa se justifica em âmbito geral, visto a 

dificuldade de se implantar, manter e finalizar um projeto de prestação de serviço na área de 

TI dentro dos pré-requisitos estabelecidos. Através deste estudo, os modelos e padrões mais 

utilizados são destacados, e o modelo mais adequado para atender, de maneira geral, à 

demanda por prestação de serviços de tecnologia da informação, evidenciado e 

detalhadamente descrito.  

  Apoiar-se a um padrão adequado é de suma importância para o desenvolvimento de 

uma empresa. Observe a empresa Movile, por exemplo, no ano de 2014 comprou a plataforma 

iFood, dentre outras modificações, implantou um modelo de referência considerado favorável 

ao tipo de demanda recebida pela empresa. O aplicativo que antes acostumada a receber em 

média 25 mil pedidos por mês, passou a receber em média 25 milhões após a implantação 

(NASCIMENTO et al., 2004). 

 Conforme mostrado com o exemplo acima, a escolha de um modelo estrategicamente 

de acordo com as particularidades da empresa e seu mercado é fundamental para o sucesso da 

empresa, já que oferecem de forma rápida e precisa, padrões comportamentais específicos 

para a área de atuação. (LEOCÁDIO; DÁVILA; DONADEL, 2008). Além disso o autor 

deixa claro que é necessário estar sempre buscando novas metodologias e práticas com o 

intuito de auxiliar no gerenciamento, considerando padrão crescente de concorrentes e de 

clientes exigentes. 

 Na perspectiva da empresa cliente, o projeto busca solucionar um dos grandes 

problemas que ela enfrenta, já que, conforme descrito em Formulação do Problema, é sua 

terceira tentativa de inserir a tecnologia em seus processos. O presente estudo possibilita 

diagnosticar problemas recorrentes, porem invisíveis aos olhos das organizações, além de 



confrontar a percepção da qualidade da prestação de serviços entre as partes envolvidas além 

de apontar e propor solução para os problemas específicos enfrentados.  

 No âmbito da empresa prestadora de serviços o projeto se justifica pois busca 

direcionar os esforços da empresa para a obtenção de melhoria contínua e refinamento de suas 

habilidades. Diante de um mercado altamente promissor como o de TI, e tão desprovido de 

casos de sucesso com clientes cada vez mais exigentes, buscando credibilidade e 

confiabilidade, construir, fortalecer novas habilidades e se destacar é fundamental, 

especialmente se tratando de uma empresa com pouco tempo no mercado.  (CARLOS A. 

SOARES, 2009). 

 No que tange a concepção pessoal, acadêmica e profissional da autora, que faz o 

intermédio entre a empresa cliente e a prestadora de serviço, é uma oportunidade única de 

olhar amplamente para o projeto de maneira imparcial e analisar a interação da prestação de 

serviços e pormenorizar cada etapa do ciclo do projeto. A experiência adquirida beneficiará 

toda a sua carreira, na área de gestão de projetos. 

 

 

1.6. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas, 

além da análise do caso. A pesquisa bibliográfica baseou-se especialmente em publicações 

científicas da área gestão de projetos, Tecnologia da Informação e Administração. O estudo 

de caso foi desenvolvido, em sua totalidade, através de pesquisa em campo, envolvendo o 

perfil do cliente, sua visão em relação a empresa prestadora de serviço, avaliação geral 

empresa através de pesquisa de satisfação.  

 Nos subcapítulos da introdução foram tratados a formulação do problema, a 

justificativa o objetivo e finalmente a delimitação do tema. Nos capítulos subsequentes são 

abordados o referencial teórico, onde são introduzidos os conceitos de outsourcing, são 

mencionados e descritos alguns modelos de boas práticas utilizados e foi selecionado o 

modelo considerado adequado ao estudo de caso. Em seguida é abordado o método utilizado 

junto com um diagrama das atividades seguidas ao longo do desenvolvimento deste trabalho. 

A seguir a análise do caso, onde as empresas foram apresentadas, e toda a análise de 

resultados foi feita e enfim a conclusão. 



2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE TERCEIRIZAÇÃO 

 

 

A palavra sourcing, em tradução livre significa abastecimento, e se refere à 

localização, aquisição e gerenciamento de suprimentos necessários para o funcionamento de 

uma organização. "Na sua forma tradicional, é o processo de localizar e empregar 

suprimentos" (SOLLISH; SEMANIK, 2011, p. 08). 

 É possível, contudo, ir mais além, a palavra outsourcing, em tradução livre significa 

abastecimento de fora. É referente à forma de organização estrutural que externaliza uma ou 

mais atividades. É exatamente o caso, por exemplo, de quando as empresas não possuem 

interesse em manter atividades de desenvolvimento de software. Por outro lado, existe o 

insourcing, que em tradução livre significa abastecimento de dentro, como presumível, é o 

tipo de organização estrutural que internaliza determinada atividade, que pode estar sendo 

alocada ou realocada, caso esta atividade já ter sido externalizada em algum momento 

(SOLLISH; SEMANIK, 2011). 

 A moderna organização de hoje tem que equilibrar os potenciais benefícios do 

outsourcing com os custos potenciais, a fim de determinar a proporção de outsourcing para o 

insourcing que melhor atingirá os objetivos da organização. A proporção errada de 

outsourcing para insourcing pode resultar em falhas de negócios (SCHNIEDERJANS, 2015, 

p. 04).  

 Conforme citado acima, pode-se dizer que o outsourcing, apesar de ostentar grandes 

benefícios, como é tratado mais adiante, é de suma importância que haja um equilíbrio entre 

externalizar e internalizar as atividades. Neste contexto, para LACITY; HIRSCHHEIM 

(1995) está claro que esta é uma atividade de risco, já que segundo ele, a intenção do 

outsourcing é receber da empresa cliente para assumir o controle das funções da mesma para 

depois vender o serviço de volta a ela. 

Conforme explicado acima o que importa, portanto, é entender plenamente os 

mecanismos das formas de organização estrutural e entrelaçá-los os objetivos organizacionais 

da empresa. Essa, porém, é uma tarefa que exige muito estudo e compreensão dos diversos 

fatores organizacionais, tanto internos quanto externos. Para fins de melhor entendimento, a 



palavra terceirização e suas derivadas serão utilizadas no lugar de outsourcing, a partir deste 

momento no presente trabalho. 

 

 

2.2. VISÃO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO 

 

 

Pode-se dizer que terceirização é atribuir à terceiros atividades que a empresa 

considera que vão agregar valor ao seu produto ou serviço, mas que a própria empresa 

considera desinteressante ou desvantajoso exercer. Neste contexto, fica claro que o objetivo 

da terceirização é auxiliar a empresa e ampliar sua capacidade de concluir projetos. O 

preocupante, contudo, é constatar que precisa ser mais bem compreendida e administrada, já 

que existem muitos problemas associados à sua prática (CARLOS A. SOARES, 2009). 

Como bem nos assegura Oliveira (2003), pode-se dizer que a terceirização pode estar 

condenada ao fracasso, caso as partes interessadas não estejam integradas e trabalhando em 

conjunto. Neste contexto, fica claro que terceirizar pode ser uma decisão infeliz se não bem 

estruturada e gerenciada. 

Conforme citado acima, terceirização, apesar de parecer uma boa estratégia, ainda é 

um assunto crítico. A melhor maneira de compreender o risco da contratação é entender que o 

desempenho na prestação de serviço pode ficar comprometido principalmente devido aos 

seguintes fatores: conflitos de cultura entre empresa contratante e empresa terceirizada, 

qualidade inferior de serviços prestados, desestabilização do ambiente da organização (LIMA, 

2007). 

Conforme (LEOCÁDIO; DÁVILA; DONADEL, 2008), apesar das dificuldades, a 

terceirização vem sendo amplamente utilizada pelas empresas. O autor deixa claro que 

algumas empresas chegam a terceirizar totalmente seu processo produtivo. Terceirizar é uma 

estratégia atrativa em um cenário onde as empresas estão cada vez mais competitivas e os 

clientes cada vez mais exigentes quanto à qualidade, preço e tecnologia. Entretanto, segundo 

Carlos A. Soares (2009), seria um erro terceirizar sem nenhum modelo de referência. Assim, 

ganham particular importância os modelos de terceirização utilizados no mercado. 

É importante ressaltar que apesar de Oliveira mostrar uma visão negativa sobre a 

terceirização, já que o autor deixa claro que a terceirização pode estar fadada ao fracasso, 

apenas 5 anos mais tarde, Leocádio argumenta que é um caminho muito atraente em um 

cenário de competição crescente. E de fato, segundo o documento Terceirização e 



Desenvolvimento, "os trabalhadores terceirizados perfazem 26,8% do mercado formal de 

trabalho, totalizando 12,7 milhões de assalariados" (ARRIGO, 2014, p.13). 

Conforme explicado acima, em tese, a terceirização claramente representa uma 

decisão estratégica, que se bem planejada e gerida, através de um bom modelo de 

gerenciamento, possui grande potencial de sucesso. Caso contrário, as empresas não estariam 

investindo de forma crescente neste tipo de organização estrutural. Não se trata 

necessariamente de redução de custos de operação, lamentavelmente, muitos gestores optam 

por terceirizar com o único objetivo de reduzir custos em curto prazo. É importante considerar 

que a terceirização, se não utilizada de forma estratégica pode trazer prejuízos que vão além 

de custos da perda da qualidade do produto. Pode, por exemplo, desestabilizar o controle de 

processo e tornar a empresa dependente e vulnerável. 

Onde a terceirização se afirma com força, assume uma conotação custos, com 

prejuízos para a qualidade. Neste caso, a fragilidade das técnicas da gestão do fator 

humano terceirizado é flagrante. Dessa forma, percebeu-se a necessidade do 

desenvolvimento e implantação de um modelo de gerenciamento efetivo da 

terceirização, visualizando vantagens, dificuldades e indicadores de resultado, nas 

perspectivas de curto, médio e longo prazo, já que a negligência administrativa, além 

de comprometer a qualidade, pode resultar em perda do controle dos processos de 

trabalho e na dependência que torna vulnerável a organização (SOUZA, 2005, 

p.169). 

O autor deixa claro que, implantar e administrar uma terceirização, com foco apenas 

nos custos, pode prontamente degradar a qualidade do produto que se está entregando ao 

cliente. Além disso, o autor destaca a necessidade de um modelo de gerenciamento efetivo, 

que forneça indicadores para que seja possível verificar e controlar a evolução do projeto de 

terceirização. 

Fica evidente, diante desse quadro que não há exatamente um consenso quanto a 

escolha por terceirizar ou não os processos, ou parte deles, entretanto, o que todos os autores 

concordam é, que se for tomada a decisão de terceirizar, esta deve ser bem embasada por um 

modelo de referência eficiente. Entretanto, as pesquisas mostram que a terceirização está 

presente no ambiente empresarial, mesmo que de forma pouco eficaz. Assim, os modelos de 

referência de terceirização revestem-se de particular importância. 

 

 

 

 

 

 



2.3. VISÃO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

No capítulo anterior foi introduzido o conceito de terceirização, bem como o capítulo 

atual, entretanto, este tem como objetivo abordar a terceirização especificamente de 

tecnologia da informação, que é uma das principais questões do presente trabalho. A 

terceirização de tecnologia da Informação consiste, como o próprio nome já diz, na prestação 

de serviço de tecnologia da informação a outras empresas. Diferente de serviços que vem 

sendo terceirizados em larga escala como: limpeza, segurança, alimentação etc., a 

terceirização de TI é um tipo de terceirização relativamente recente e seus esforços devem ser 

distribuídos de maneira estratégica, já que se diferenciar neste quesito é uma vantagem 

competitiva (ALBERTIN, 2008). 

Pode-se dizer que a tecnologia é muito importante para a geração de valor para um 

negócio, especialmente se tratando de novas oportunidades que o mercado é capaz de oferecer 

atualmente. Neste contexto, fica claro que a tecnologia da informação é cada vez mais 

essencial em toda empresa. Investimentos massivos são aplicados nesta área, que já se tornou 

intrínseca à muitas empresas (FERNANDES; ABREU, 2012). 

Conforme explicado acima, as empresas costumam investir massivamente em 

tecnologia da Informação, muitas delas, já totalmente dependentes de seus benefícios. Além 

disso, é importante destacar que esses investimentos têm crescido no decorrer dos anos. As 

empresas brasileiras já destinam 7,6% de sua receita anual à gastos e investimentos em 

Tecnologia da Informação (MEIRELLES, 2016). 



Figura 1 - Porcentagem de investimento em TI. 

 

Fonte: (MEIRELLES, 2016) 

 

 

A figura mostra a porcentagem do faturamento líquido de médias e grandes empresas 

que é investido em Tecnologia da Informação. O crescimento da fração que é destinada à 

tecnologia é evidente. O gráfico, apesar de apresentar um leve declínio em 2016 do que se era 

esperado, a projeção ainda é de crescimento. 

The standish group, uma organização de pesquisa que se concentra na avaliação anual 

do desempenho de projetos de tecnologia de Informação, criticou duramente o desempenho na 

prestação de serviço por parte das indústrias de tecnologia da Informação em um dos seus 

primeiros artigos em 1995, The Chaos Report. O artigo, que avaliou mais de 30 mil projetos 

norte-americanos, revela que, apesar do gasto massivo de US$ 250 bilhões por ano, apenas 

16% dos projetos eram bem-sucedidos1 (CLANCY, 1995). 

 
1 Definição do grupo Standish, para a classificação a conclusão dos projetos: projetos bem-sucedidos 

são projeto completos, dentro do cronograma, dentro do orçamento, com todas as funcionalidades inicialmente 

especificadas funcionando corretamente; projetos contestados são projetos completos, mas fora do 

cronograma, fora do orçamento ou nem todas as funcionalidades em  inicialmente especificadas estão 

funcionando corretamente e projetos malsucedido são projetos cancelado em algum ponto durante seu 

desenvolvimento (CLANCY, 1995). 



 

 

Tabela 1 - Desempenho de empresas em projetos de TI 

  1995 2011 2012 2013 2014 2015 

BEM SUCEDIDOS 16% 29% 27% 31% 28% 29% 

CONTESTADOS 53% 49% 56% 50% 55% 52% 

MALSUCEDIDOS 31% 22% 17% 19% 17% 19% 

Fonte: (CLANCY, 1995; CLANCY, 2015 apud HASTIE; WOJEWODA, 2015) 

 

É possível observar na tabela 1 que mesmo após 20 anos, não houve uma melhora 

expressiva com relação à competência de gestão de projetos de TI. O mais preocupante, 

contudo, é que os resultados de 2011 até 2015 apresentam dados bem parecidos e não se 

observa uma tendência de melhora na aptidão de completar projetos bem-sucedidos. 

É interessante, aliás, a divulgação que o grupo Standish promove sobre o desempenho 

de empresas que prestam serviços de Tecnologia da Informação, assim, dá aos pesquisadores 

a oportunidade de identificar as possíveis soluções e causas desta dificuldade. Albertin por 

exemplo, oferece como solução uma distribuição eficiente dos esforços na terceirização da 

tecnologia da informação, além disso, o autor deixa claro uma possível causa: "Entre as lições 

dos casos de insucesso, uma considerada relevante é a dificuldade que empresas que optam 

por uma terceirização total enfrentam devido à ausência de um núcleo mínimo interno de 

inteligência para as decisões sobre o uso da TI" (ALBERTIN, 2008, p.9). 

Conforme explicado acima, diante desses dados, cabe um questionamento: Se o 

desempenho de projetos nesta área tem desempenho tão questionável, porque os 

investimentos só cresceram? Não cabe, portanto, dissertar a respeito da história da Tecnologia 

da Informação, já que dificilmente vai auxiliar nessa resposta. Trata-se certamente, de aceitar 

que a tecnologia evolui de maneira contínua e acelerada. Ignorar este fato, pode significar 

estagnação e prejuízos para as empresas, por exemplo, perdendo clientes e valor de mercado à 

medida que a tecnologia evolui. Mesmo aí, exige-se cautela para afirmar que estruturar todo 

um departamento de Tecnologia da Informação seja o melhor caminho, afinal é necessário 



investir em uma infraestrutura muitas vezes vigorosa e profissionais qualificados, assim, sob 

esta ótica, parece aceitável a hipótese que terceirizar este departamento. 

Para muitas empresas, as informações e a tecnologia que a suporta representam os 

seus ativos mais valiosos, mas muitas vezes menos compreendidos. As empresas 

bem-sucedidas reconhecem os benefícios da tecnologia da informação e usam-na 

para impulsionar o valor de seus stakeholders. Essas empresas também 

compreendem e gerenciam os riscos associados, como o aumento da conformidade 

regulamentar e a dependência crítica de muitos negócios processos de tecnologia da 

informação (COBIT, 2005, p.5). 

O Autor deixa claro que conhecer as vantagens e os riscos pode definir se a empresa 

terá ou não sucesso. Diante disso, vale considerar que a concordância de opiniões entre 

Albertin e Cobit é clara e evidencia que a tecnologia da Informação se utilizada de forma 

estratégica, representa com grande aliado para o sucesso. 

Esses dados revelam mais do que a importância da tecnologia da Informação para a 

evolução das empresas. Revelam que, a maior parte das empresas, entende a importância da 

Tecnologia da Informação, mas ainda não está totalmente preparada para lidar com a gestão 

da mesma utilizando instrumentos de gestão e estruturas de referência (ALBERTIN, 2008). 

 

 

2.4. MODELOS DE REFERÊNCIA 

 

 

Segundo (BENEDICT; BILODEAU; VITKUS, 2013), modelo de referência é um guia 

normalizado que fornece uma visão integrada e sistemática de um fluxo de processos, 

utilizado como referência para promover o desenvolvimento da organização. Os modelos de 

referência fornecem um grau de padronização entre elementos de uma disciplina. 

De acordo com (CARDOSO, 2008), Pode ser denominado como modelo de referência 

os “empacotamentos” de orientações e requisitos voltados para auxiliar a gestão das 

organizações e contribuir para a construção de soluções gerenciais específicas à organização.  

Nos últimos anos, diversas estruturas foram criadas e desenvolvidas para fornecer uma 

forma adequada para aprimorar e elevar o nível da gestão de projetos nas mais diversas áreas. 

Além destes tipos de estruturas, que são focadas em tópicos relacionados à qualidade ou à TI, 

vários outros modelos abordam tópicos de negócios ou de terceirização específica. (HYDER; 

HESTON; PAULK, 2006)  

 Os modelos de referência disponíveis, têm uma abundância de recursos para 

auxiliar na melhoria da qualidade e dos processos. Entretanto, nem todos os modelos, apesar 



de demonstrarem eficiência no que se propõem, se enquadram no cenário do estudo, ou seja, 

no cenário de prestação de serviços de TI, que envolve além de fornecimento de 

equipamentos, o desenvolvimento de software, envolvendo todo o ciclo de vida da prestação 

de serviço, os clientes podem impor uma variedade dessas estruturas em seus provedores de 

serviços. Mesmo que cada uma dessas estruturas forneça um incremento de valor agregado 

significativo à capacidade de um provedor de serviços, a diversidade de ênfases e perspectivas 

pode ser contraproducente. O modelo eSCM-SP promete, de forma clara e objetiva, abraçar 

todo o ciclo de vida da prestação de serviços e fornecer todas as diretrizes necessárias para a 

entrega de projetos de sucesso. (HYDER; HESTON; PAULK, 2006)  

 

 

 

2.5. MODELO eSCM 

 

 

Desde a popularização da internet, vem ocorrendo diversas mudanças a respeito do 

funcionamento e da operação das organizações para adquirir desempenho superior, redução 

de custos e melhor relacionamento da empresa com fornecedores e clientes, daí a importância 

do electronic supply chain management (eSCM), que em tradução livre significa 

gerenciamento eletrônico da cadeia de suprimento. Recursos como banco de dados 

compartilhado, indicadores automáticos, além de auxiliar na tomada de decisão, faz deste 

gerenciamento eletrônico uma vantagem competitiva, visto que possibilita respostas ágeis aos 

interessados, sejam clientes, fornecedores ou funcionários internos (TSIGA et al., 2017). 

O The eSourcing Capability Model for Service Providers (eSCM-SP) é um modelo 

exclusivo para prestação de serviços de Tecnologia da Informação ou serviços que usam a 

tecnologia da informação (AUDY; PRIKLADNICKI, 2007). Começou a ser desenvolvido em 

2001 pela universidade de Carnegie Mellon (CMU) em parceria com a COPPE/UFRJ. Para o 

desenvolvimento do modelo foi criado em 2009 o Information Technology Services 

Qualification Center – ITsqc, que firmou convênio com a International Association of 

Outsourcing Professionals - IAOP para manter o projeto de certificação do modelo 

(FERNANDES; ABREU, 2012). 

O modelo consiste em duas variações: O eSCM-CL para empresas que contratam o 

serviço de terceirização de TI, neste caso os clientes de serviços relacionados a TI. Nesta 



versão existem 95, em tradução livre: "melhores práticas", para seguir durante a prestação de 

serviço. O eSCM-SP para empresas que prestam serviços relacionados a TI, neste caso, os 

provedores de serviço. Nesta versão existem 84 melhores práticas para seguir durante a 

prestação de serviços relacionados a TI para uma empresa, que neste caso é o cliente (AUDY; 

PRIKLADNICKI, 2007). Desde último modelo que se trata o presente trabalho. É importante 

ressaltar que a variação cliente do documento porta 11 melhores práticas a mais, isso porque, 

apesar da estrutura dos dois modelos serem semelhantes, no eSCM-CL há uma atividade 

adicional de análise (FERNANDES; ABREU, 2012). 

Os modelos de referência anteriores ao eSCM-SP, considerados opções em 

terceirizações de serviços de TI, não abordam todos os problemas críticos na prestação deste 

tipo de Serviço. Alguns não levam em consideração a estrutura de uma terceirização, outros 

são tão genéricos que os diversos tipos de interpretação podem variar a aplicação do modelo 

de forma considerável, algumas são específicas para um determinado processo ou serviço. Daí 

o surgimento do eSCM, um modelo específico, adequado para prestação de serviço em TI. 

Entretanto, como todo modelo, o eSCM-SP possui riscos que devem ser considerados: por ser 

um modelo que aborda a gestão eletrônica de documentos, existem risco de dados chegarem 

ao concorrente, devido a necessidade de uma infraestrutura digital, o custo do projeto pode 

exceder as expectativas e além disso, como se trata de uma terceirização, pode ocorrer erosão 

do conhecimento interno (HYDER; HESTON; PAULK, 2006). 

Bill Hefley, diretor do Centro de qualificação de serviços de TI da Universidade de 

Carnegie Mellon, listou em entrevista no evento Anual 2005 “Modelos para a Gestão de TI”, 

organizado pelo itSMF Portugal, os principais benefícios do modelo eSCM-SP: criar um 

padrão de comparação para avaliação das capacidades da empresa prestadora de serviço; criar 

um padrão de comparação em relação a concorrência; criar práticas específicas para melhorar 

35002038 21 35006758 a eficácia da empresa em construir, gerenciar, e expandir relações de 

terceirização e auxiliar no aumento da parcela do mercado através da certificação. As 84 

melhores práticas focam em causas comuns de fracasso na prestação de serviço que incluem, 

por exemplo, não compreender as necessidades do cliente, a inabilidade de manter a qualidade 

do serviço, previsões inadequadas de entrega de serviço, pessoal, tecnologia e conhecimento 

adquirido ou até mesmo a falta de previsões. (HEFLEY, 2005) 

As organizações podem ser certificadas em eSCM-CL ou eSCM-SP, quando 

aprovado, a empresa tem um registro público de sua capacitação. No entanto a única forma de 



obter a certificação é submeter a empresa a uma avaliação externa. Esta pode ser uma 

avaliação baseada em algum subconjunto de melhores práticas, ou uma avaliação completa 

baseada em todas as 84 melhores práticas. Após executar uma avaliação no local, um relatório 

é enviado para o ITSqc que analisa o pedido e emite o certificado de capacitação. Os modelos 

SCM-CL e SCM-SP não possuem nenhum concorrente direto de certificação, já que é o único 

modelo que engloba todo o ciclo de vida da cadeia de abastecimento.  (HYDER; HESTON; 

PAULK, 2006). 

Sendo assim, é evidente o interesse das empresas pelo modelo eSCM, além dos 

benefícios apresentados, reduz os riscos de insucesso na prestação de serviços de Tecnologia 

da informação, já que evita, através das melhores práticas, os principais problemas 

relacionados à terceirização de TI. 

 

 

2.5.1. Estrutura do modelo eSCM-SP 

 

 

O modelo eSCM-SP é equivalente a um manual composto de práticas distribuídas ao 

longo de três dimensões: Ciclo de vida de abastecimento, área de capacitação e nível de 

capacitação. Este modelo é referência em terceirização por conter as melhores práticas para 

construir relacionamento eficiente entre clientes e prestadores de serviço de TI.  " [...] 

composto por 84 práticas que podem ser pensadas como "melhores práticas" estas são 

associadas ao sucesso em relacionamentos de prestação de serviço"(HYDER; HESTON; 

PAULK, 2006, p.22). 

 

 



Figura 2 - Estrutura do Modelo eSCM-SP 

 

Fonte: (HYDER; HESTON; PAULK, 2006) 

 

Ainda segundo Hyder, Heston e Paulk (2006) as três dimensões do modelo são: 

● Ciclo de vida - Dividido em 4 etapas: início, ongoing, completion e delivery. Como existem 

questões críticas associadas às 4 etapas, a primeira dimensão destaca onde cada prática é mais 

importante, como mostrado na figura abaixo: 

 

 



Figura 3 - Dimensão 1 Ciclo de Vida 

 

Fonte: (HYDER; HESTON; PAULK, 2006) 

 

 

● Áreas de capacidade - A segunda dimensão do modelo está dividida em 10 agrupamentos 

lógicos: Gestão de conhecimento, gestão de pessoas, gestão de performance, gestão de 

relacionamento, gestão de tecnologia, gestão de tratamento, contrato, serviço de design e 

desenvolvimento, serviço de entrega e serviço de transferência, como mostrado na figura 

abaixo: 

 

 

Figura 4 - dimensão 2 Área de capacidade 

 

Fonte: (HYDER; HESTON; PAULK, 2006) 

 

 

● Níveis de capacidade - A terceira dimensão do modelo possui 5 níveis de capacidade. O nível 

1 pode variar amplamente, a empresa pode, por exemplo, ter 1 ou várias práticas aplicadas, 

mas com nenhum nível completo, o nível 2 é cumprindo consistentemente os requisitos, o 

nível 3 diz respeito ao gerenciamento da performance organizacional, o nível 4 é aumentando 



proativamente o valor e o nível 5 diz respeito a sustentar o modelo. Abaixo uma imagem para 

explicar melhor como funcionam os níveis de capacidade: 

 

 

Figura 5 - Dimensão 3 Nível de capacidade 

Fonte: (HYDER; HESTON; PAULK, 2006) 

 

 

A terceira dimensão do modelo é a dimensão mais utilizada porque além de descrever 

um caminho a ser seguido pelas empresas prestadoras de serviço, qualquer empresa que não 

tenha um nível completamente aplicado, representa um risco. 

Outros provedores podem ter muitas práticas do eSCM-SP implementadas, 

incluindo algumas práticas de capacidade dos níveis 3 e 4. Porque estes provedores 

de serviço não implementaram totalmente todas as práticas do nível 2, eles podem 

atender com sucesso muitos clientes, mas eles continuam sendo um risco (HYDER; 

HESTON; PAULK, 2006, p.31). 

Conforme citado acima, trata-se inegavelmente de um modelo bem estruturado e 

bastante específico, criado para uma área ao mesmo tempo promissora, mas ainda não 

devidamente explorada. É possível obter certificação do modelo eSCM-SP. Ela pode ser 

completa, onde se aplica todas as práticas do modelo, ou mini, na qual é possível aplicar 

qualquer conjunto de práticas (FERNANDES; ABREU, 2012). 



Como visto acima, o modelo apresenta uma estrutura concisa que pode ser aplicada de 

maneiras bastante flexíveis, de acordo com a necessidade da organização prestadora de 

serviço. 

 



3. MÉTODO 

 

 

Método é a organização de uma pesquisa científica, ou seja, as etapas que devem ser 

seguidas para a realização da pesquisa. Isto é, o estudo dos caminhos e ferramentas utilizadas 

para solucionar um problema e assim alcançar o objetivo da pesquisa. Para descrever esta 

passagem até o alcance do objetivo, é preciso considerar a escolha teórica do tipo de pesquisa 

em questão, bem como destacar as técnicas e métodos que serão utilizados  (RAMPAZZO, 

2005). 

 

 

3.1. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Segundo Bagno (2000), pesquisa é uma investigação realizada com objetivo de 

adquirir conhecimento essencial sobre determinado assunto a fim de alcançar conhecimento 

específico e estruturado. Em outras palavras a pesquisa é a base da ciência. 

A pesquisa de natureza aplicada, segundo (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.160) "Estuda um 

problema relativo ao conhecimento científico ou à sua aplicabilidade". Devido aos fins 

práticos do estudo de caso e do desenvolvimento de softwares, a pesquisa é de natureza 

aplicada. 

Como bem nos assegura Prodanov de Freitas, (2013), pode-se dizer que a pesquisa 

exploratória se encontra em uma fase preliminar. Neste contexto, fica claro que tem como 

objetivo conhecer mais sobre o assunto investigado. Já a pesquisa descritiva, tem como seu 

principal objetivo, descrever fenômenos e suas características sem que haja interferência do 

observador. 

A pesquisa do presente trabalho possui caráter descritivo, já que assume um papel de 

levantamento de dados e procura classificar, interpretar e explicar os dados coletados. 

Conjuntamente possui caráter exploratório, uma vez que foi necessário um levantamento 

bibliográfico bem como um estudo de caso. 

De acordo com Gil (2008) em pesquisas experimentais, aplicação que questionários 

com perguntas fechadas e análise das informações são ferramentas de natureza quantitativa, já 

pesquisas de estudos de caso, pesquisas de campo possuem natureza qualitativa. 



Conforme citado acima, pesquisa utilizou a abordagem quantitativa, devido ao questionário 

que utilizou apenas perguntas fechadas. O método de análise selecionado foi o hipotético-

dedutivo por ser mais adequado para tratar de hipótese e problema. 

Uma pesquisa bibliográfica é baseada na busca de informações em livros, artigos 

científicos, revistas, teses. Novamente segundo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica se 

baseia em material já produzido. Já o estudo de caso analisa um fenômeno dentro de sua 

realidade e podem ser utilizadas várias fontes de evidência. 

O presente trabalho usou a pesquisa literária e a análise de aderência para galgar novos 

conhecimentos. Foram utilizados livros, artigos e questionários, tanto para funcionários 

gestores quanto para funcionários operacionais, a fim de obter um panorama completo do 

fenômeno investigado. 

A pesquisa realizada com o apoio exclusivo de dados Científicos secundários é 

chamada de pesquisa bibliográfica. Grande parte dos dados secundários encontra-se 

disponível nas bibliotecas. Os dados que devem ser extraídos da realidade, pelo trabalho do 

próprio pesquisador, são chamados de dados primários. Recebem essa designação por se tratar 

de informações em “primeira-mão”, ou seja, por não se encontrarem registrados em nenhum 

outro documento. (PRODANOV; DE FREITAS, 2013, p.103) 

Para proceder com o presente trabalho, foram usados dados primários, devido à 

pesquisa da literatura, bem como dados secundários, provenientes dos questionários aplicados 

aos participantes do projeto.  

A confiabilidade da pesquisa se baseia especialmente na autoridade e relevância dos 

artigos e autores selecionados para compor o referencial teórico e na necessidade de 

funcionários da empresa Cliente (cliente) de obter melhora na prestação de serviço. 

Portanto, a metodologia consiste em coletar a avaliação do cliente, através de questionário, 

para cada prática de nível 2 do eSCM-SP e analisar os resultados obtidos, afim de definir os 

problemas crítico bem como propor ferramentas para os problemas crítico e também obter 

pontos onde a empresa Prestadora de Serviço está conseguindo um bom resultado. 

 

 

3.2. MÉTODO DE TRABALHO 

 

 

Segundo (PRODANOV; DE FREITAS, 2013) o Método usado para a realização do projeto é 

um conjunto de processos e técnicas que definem um caminho seguido para atingir o 



conhecimento em questão. Como bem nos assegura (LAKATOS; MARCONI, 2003), o 

método científico é a teoria da investigação de dado problema ademais é a característica 

marcante de todas as ciências. 

Ainda segundo (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.83) o método científico é utilizado para 

"alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista" onde o objetivo é adquirir determinado 

conhecimento investigando uma questão ou problema. 

Como se pode verificar, o método é de suma importância na pesquisa científica pois é usado 

na realização do projeto de pesquisa científica para indicar todo o processo seguido pelo 

investigador, a fim de mapear seu processo de análise, facilitar seu entendimento e ajudar na 

tomada de decisão. 

Inicialmente, foram investigadas as informações referentes à capacitação do modelo 

em questão a ser implantado. Em seguida, foi analisada a registrada a forma como todo o 

trabalho é executado cotidianamente. Posteriormente, foi aplicado um questionário e 

entrevistas com funcionários da empresa cliente, a fim de colher informações acerca da visão 

do cliente sobre os pontos de melhorias na prestação de serviço de TI. A partir do 

questionário, foi possível identificar problemas sinalizados como críticos, devido sua 

avaliação bem como práticas que já são bem utilizadas pela empresa Prestadora de Serviço na 

prestação de serviço. 

Para a realização deste trabalho, os dados secundários foram obtidos através 

principalmente de artigos científicos e teses. Foram investigados mais de 30 artigos em 

português e inglês através do Google Acadêmico, do portal Periódicos CAPES e do Scielo.  

Já os dados primários foram obtidos a partir de um questionário solicitando a avaliação do 

cliente para cada prática de nível 2 do eSCM-SP. É importante ressaltar que os 4 principais 

responsáveis pelo projeto responderam ao questionário: dois clientes da parte operacional o 

cliente líder de projeto e o desenvolvedor da empresa prestadora de serviço.  

A figura abaixo mostra o método de trabalho utilizado até a conclusão do presente 

trabalho: 

 



 

Figura 6 - Método de Trabalho 

 

 

 Como é possível verificar, o método de trabalho foi dividido em quatro atividades com 

suas respectivas principais tarefas ao lado, para facilitar a visualização do processo como o 

todo. 

 

 



4. ANÁLISE DE ADERÊNCIA DO MODELO 

 

 

Em um cenário específico de prestação de serviço de Tecnologia da Informação, ambas as 

partes são investigadas: a empresa cliente e a empresa prestadora de serviço de Tecnologia da 

Informação. A investigação 

 

 

4.1. APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

 

O local selecionado para a análise de aderência do modelo selecionado, foi uma 

empresa de prestação de serviço de armazenamento de materiais e equipamentos e serviço de 

manutenção de eslingas, com aproximadamente 20 funcionários, localizada em Macaé. A fim 

de manter a confidencialidade dos dados, esta empresa é chamada de Empresa Cliente. Como 

a maior parte das empresas na cidade, esta empresa tem suas atividades relacionadas à área 

petrolífera. A empresa cliente contrata um software para fazer a gestão eletrônica de seus 

serviços, certificados, documentos, e logística para rastreamento eletrônico de equipamentos e 

materiais. O objetivo do software é reduzir a burocracia e permitir à empresa cliente ser mais 

dinâmico e transparente buscando atender de forma eficiente às demandas de seus clientes, 

para desta forma se destacar de seus concorrentes no mercado. A injeção de tecnologia para 

alcançar a diferenciação no mercado é uma tática cada vez mais comum, como já foi discutido 

no presente trabalho e por isso a empresa cliente uma boa representação das demais empresas 

na cidade. 

A empresa prestadora de serviços de TI é uma startup subsidiada por bolsas acadêmicas. 

Hoje, possui menos de 10 funcionários, e apesar de exibir contrato com grandes empresas 

como Petrobras, Vale do Rio Doce, Enel e Omni. segue em condição de incerteza. A empresa 

é chamada de empresa Prestadora de Serviço nesta pesquisa. Tem sua base principal em 

Duque de Caxias - RJ, mas possui uma base em Macaé que atende a maior parte de seus 

clientes. A empresa Prestadora de Serviço é uma empresa de desenvolvimento de softwares 

de gestão voltada para controle logístico e de documentos. 

 

 



4.2. EMPRESA CLIENTE 

 

 

A empresa CLIENTE atende diversas empresas em Macaé, entretanto perdeu muitos 

clientes. Apesar da infraestrutura superior às demais oferecidas no mercado (galpões cobertos, 

totalmente calçados e controle logístico por radiofrequência) A empresa que já possuiu mais 

de 150 funcionário e 100% de seu espaço de armazenamento, alugado para outras empresas, 

na data presente do estudo possui pouco mais de 20 funcionários e apenas 2 de seus 13 

galpões alugados para armazenamento. A contratação dos serviços da empresa Prestadora de 

Serviço para desenvolvimento de software é a terceira tentativa, com emprego de tecnologia, 

de se posicionar novamente no mercado e agregar valor aos seus serviços prestados. 

Assim o presente estudo teve como sujeitos de pesquisa a relação entre a empresa 

cliente, com a empresa Prestadora de Serviço, destinada a coordenar e executar o projeto de 

implantação e personalização do software. Toda a equipe envolvida no projeto marcou sua 

participação no estudo. 

 

 

4.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS PARA CADA ETAPA DO CICLO DE VIDA 

 

 

A coleta de dados, como explicado anteriormente, foi feita através de questionário. O 

peso de cada resposta foi elaborado conforme indica a literatura. A ideia foi criar um 

questionário onde cada pergunta fosse respondida rapidamente, para compensar a quantidade 

numerosa de perguntas. Os três questionários foram respondidos simultaneamente enquanto 

cada pergunta era lida e explicada. Para cada prática do eSCM-SP foi solicitada uma 

avaliação simples entre as opções: bom, normal ou não sei e ruim. Cada resposta corresponde 

a uma pontuação: bom = +1, normal ou não sei = 0 e ruim = -1. 

Os questionários foram respondidos pelos clientes que chamaremos de clientes 1, 2 e 

3. O funcionário 1 era o líder do projeto. Ele era responsável de passar as demandas de 

adição, correção ou modificação de funcionalidades do software, além de delegar as tarefas 

operacionais aos clientes 2 e 3. O funcionário 2 era responsável pelo controle dos materiais 

armazenados nos galpões através do software desenvolvido pela empresa Prestadora de 

Serviço. Já o Funcionário 3 era responsável pelo controle eletrônico, também promovido pelo 



software em questão, dos equipamentos enviados para a manutenção e certificação na 

empresa Prestadora de Serviço. Os outros funcionários da empresa não estavam envolvidos 

neste projeto. 

O desenvolvedor da empresa Prestadora de Serviço, principal funcionário ativo no 

projeto, também foi convidado a participar. Foi solicitado que ele respondesse às mesmas 

questões, relacionadas às práticas do modelo selecionado, tendo em vista o nível de serviço 

que é prestado à empresa Cliente, de acordo com o seu ponto de vista. O objetivo foi, além de 

avaliar o nível de serviço prestado, comparar o resultado do questionário respondido pelos 

funcionários da empresa cliente com o resultado do questionário respondido pelo 

desenvolvedor da empresa prestadora de serviço. 

A partir do questionário foi possível obter a média da pontuação dos funcionários da 

empresa CLIENTE para cada prática do modelo eSCM-SP, bem como a pontuação do serviço 

prestado, percebido pelo desenvolvedor, funcionário da empresa Prestadora de Serviço. É 

importante ressaltar que a utilização de todos os dados contidos no presente trabalho foi 

autorizada, tanto pela empresa prestadora de serviço quanto pelos clientes entrevistados. 

As práticas foram divididas levando em consideração a que etapa do ciclo de vida do projeto 

elas pertencem: ongoing, initiation, delivery e completion. Nos próximos tópicos é 

apresentada uma breve descrição de cada etapa do ciclo de vida e a análise dos resultados em 

seguida. 

 

 

4.3.1. Práticas Ongoing 

 

 

As Práticas ongoing têm a atribuição de gerenciamento que precisam ser executados 

durante todo o Ciclo de Vida do projeto. Afim de atender ao propósito dessas práticas, é 

importante realizá-las durante todo o andamento do projeto. São práticas que devem estar 

presentes durante todo o ciclo de vida do projeto. Abaixo são mostrados a tabela de 

avaliações, tanto a média das avaliações dos clientes, quanto às avaliações do prestador de 

serviço responsável pelo projeto, e os gráficos de análise das avaliações.  

 

 



Tabela 2 - Avaliação das práticas ongoing do modelo eSCM-SP 

(continua) 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 
 Avaliação 

Clientes 

Avaliação 

Prestador de 

serviço 

1 
Identificar, controlar e fornecer a informação que a 

equipe precisa para realizar o trabalho 
-1,0 1 

2 

Estabeleça e implemente procedimentos para aplicar 

o controle de versão e mudar o controle para produtos 

de trabalho. 

0,7 1 

3 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

analisar e usar informações sobre recursos 

consumidos 

0,3 1 

4 
Estabelecer e manter um ambiente de trabalho que 

permita à equipe trabalhar efetivamente 
-0,3 0 

5 
Atribuir funções e responsabilidades à equipe com 

base em suas competências. 
-0,3 0 

6 
Identificar as necessidades de competência de pessoal 

e fornecer treinamento. 
-1,0 0 

7 
Definir, comunicar e acompanhar os objetivos de 

engajamento 
0,3 1 

8 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

verificar se os processos são realizados como 

definido. 

-0,7 1 

9 
Identificar e fornecer recursos adequados que a 

equipe precisa para realizar seu trabalho 
0,7 0 

10 
Estabelecer e implementar procedimentos para 

gerenciar interações com clientes 
1,0 1 

11 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

selecionar fornecedores e parceiros com base em sua 

capacidade de atender aos requisitos identificados. 

-1,0 1 

12 
Gerenciar o desempenho dos fornecedores e parceiros 

com base em seus compromissos 
-0,7 0 

13 
Estabelecer e implementar procedimentos para 

adquirir e implantar tecnologia.  
0,7 1 



Tabela 2 - Avaliação das práticas ongoing do modelo eSCM-SP 

(conclusão) 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 
 Avaliação 

Clientes 

Avaliação 

Prestador de 

serviço 

14 
Estabelecer e implementar procedimentos para 

gerenciar licenças de tecnologia  
0,0 0 

15 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

rastrear e controlar mudanças na tecnologia a 

infraestrutura. 

-0,3 1 

16 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

gerenciar a integração da infraestrutura tecnológica 

da organização 

-0,3 1 

17 
Estabelecer e implementar uma política de 

gerenciamento de risco 
0,0 1 

18 
Identificar, avaliar e gerir riscos especificamente para 

o envolvimento do cliente 
0,0 1 

19 
Estabelecer e implementar procedimentos para 

atender aos requisitos de segurança. 
1,0 1 

20 
Estabelecer e implementar procedimentos para 

proteger a propriedade intelectual dos interessados. 
0,3 0 

21 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

cumprir os requisitos legais e requisitos 

regulamentares 

-0,3 0 

22 
Estabelecer e implementar procedimentos de 

recuperação de desastres. 
1,0 1 

 

 



Figura 7 - Gráfico avaliação dos clientes para práticas ongoing 

 

 

 O gráfico de barras mostra que a maior parte das práticas ongoing foram não foram 

avaliadas como ruim. Das 22 práticas contidas nesta parte do ciclo de vida, mais de 54% 

obtiveram avaliação de neutra a boa. Apenas 3 práticas foram avaliadas como ‘neutro’ ou 

‘não sei’, o que faz sentido, já que as práticas ongoing devem estar presentes em todas as 

etapas do projeto, por isso os clientes estão cientes o suficiente para ter uma opinião acerca da 

maior parte das práticas.  

 

 



Figura 8 - Avaliação do prestador de serviço para práticas ongoing 

 

 

 

  O prestador de serviço, como pode ser observado no gráfico acima, se mostra 

confiante quanto à prestação dos serviços realizados pela empresa Prestadora de Serviço. 

Todas as práticas foram avaliadas de forma positiva ou neutra, e quase 65% das práticas 

foram avaliadas de forma positiva. 

 

 



Figura 9 - Comparação das avaliações para práticas ongoing 

 

 

 

 O gráfico acima, informa de maneira ampla, as 22 práticas pertencentes à etapa 

ongoing do ciclo de vida. Os números correspondem às práticas listadas na tabela 3. O gráfico 

representa um comparativo detalhado entre as avaliações dos funcionários da empresa Cliente 

com as avaliações do desenvolvedor da empresa Prestadora de Serviço para cada prática 

listada. Deste detalhamento, podemos destacar as práticas 1, 6 e 11, que desperta grande 

preocupação, onde a avaliação dos clientes igual a -1, o que significa que os três clientes 

concordam de forma unânime que o atendimento prestado é ruim.  

 Entretanto, mais preocupante dentre as três, são as práticas 1 e 11, já que o prestador 

de serviço as avaliou com o melhor desempenho. Isso pode refletir problemas substanciais de 

comunicação, estabelecimento de objetivos e responsabilidades e etc., ou seja, a prestação de 



serviço está ruim para estes quesitos e o prestador de serviço não percebe que isto está 

ocorrendo. 

 

 

Figura 10 - Avaliações das práticas ongoing 

 

 

 

 Através deste box plot estratificado, podemos confirmar que a percepção do serviço 

prestado do ponto de vista do prestador de serviço está consideravelmente acima da percepção 

dos funcionários da empresa Cliente. Além disso, é possível notar também, que já que o 

prestador de serviço não avaliou nenhuma prática como ruim, sua amplitude de dados é curta, 

variando apenas de 0 (neutro) até 1 (bom). 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2. Práticas Initiation 

 

 

Práticas em Initiation se concentram nos recursos necessários para preparar-se efetivamente 

para a prestação de serviços. Estas práticas preocupam-se em reunir requisitos, negociar, 

contratar, projetar e implantar o serviço, incluindo a transferência dos recursos necessários. 

 

 

Tabela 3 - Avaliação das práticas Initiation do modelo eSCM-SP 

(Continua) 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 
 Avaliação 

Clientes 

Avaliação 

Prestador de 

serviço 

23 
Estabelecer e implementar diretrizes para preços de 

serviços. 
0,0 1 

24 

Estabelecer e implementar diretrizes para instaurar 

confiança nas condições existentes de compromissos 

acordados 

0,0 0 

25 
Planejar e acompanhar negociações com clientes 

atuais ou potenciais. 
-0,3 1 

26 
Estabelecer e implementar procedimentos para reunir 

os requisitos de um cliente. 
-1,0 1 

27 

Antes de comprometer-se com o potencial cliente, 

reveja os requisitos e verifique se a organização pode 

executá-los. 

-1,0 1 

28 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

responder aos requisitos de um cliente em 

perspectiva. 

-0,3 1 

29 
Definir os papéis e responsabilidades da organização 

e do cliente de acordo com o contrato proposto. 
-1,0 1 

30 
Estabelecer e implementar procedimentos para a 

criação de contratos.  
-0,7 0 

31 
Estabelecer e implementar procedimentos para 

eventuais alterações de contratos. 
-0,7 0 



Tabela 3 - Avaliação das práticas Initiation do modelo eSCM-SP 

(Conclusão) 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 
 Avaliação 

Clientes 

Avaliação 

Prestador de 

serviço 

32 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

comunicar os requisitos do cliente para a equipe de 

desenvolvimento e implantação do serviço. 

-1,0 1 

33 
Planejar e rastrear o desenvolvimento e implantação 

do serviço 
-1,0 1 

34 Criar as especificações do serviço solicitado -0,3 1 

35 
Criar a interface do serviço com base na 

especificação reunidas do serviço solicitado. 
-0,7 1 

36 

Estabelecer e implementar procedimentos para obter 

feedback do cliente no serviço projetado, e para 

incorporar as mudanças necessárias. 

1,0 1 

37 
Implantar o serviço com base em seu 

desenvolvimento. 
0,3 1 

38 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

verificar e contabilizar os recursos transferidos para a 

organização. 

0,7 1 

39 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

gerenciar a transferência de pessoal para a 

organização. 

-0,3 0 

 

 

 



Figura 11 - Avaliação dos clientes para práticas initiation 

 

 

 

 No gráfico acima podemos notar que a insatisfação com as práticas da fase initiation 

do ciclo de vida são mais expressivas do que os da fase ongoing. Mais de 70% das práticas 

foram avaliadas como ruins de acordo com a percepção dos funcionários da empresa cliente 

sobre o serviço prestado pela empresa Prestadora de Serviço. Com apenas dois quesitos 

neutros, é notado que os clientes estavam cientes das ações que antecederam o projeto e 

expressaram suas opiniões a respeito.  

 

 

 



Figura 12 - Avaliação do prestador de serviço para práticas initiation 

 

 

 

 O gráfico acima novamente identifica uma tendência do prestador de serviço a 

acreditar que o serviço prestado pela empresa Prestadora de Serviço é bom. Novamente não 

foi evidenciado nenhuma opinião negativa, além de avaliar quase 80% das práticas da fase 

initiation de forma positiva, contra mais de 70% avaliadas de maneira negativa por parte dos 

funcionários da empresa cliente. Uma possível justificativa para um resultado tão 

contraditório, é que dois dos funcionários da empresa cliente, não participaram ativamente da 

fase initiation do projeto em questão.  

 

 



Figura 13 - Comparação das avaliações para práticas initiation 

 

 

 

 Neste gráfico de comparação mais detalhado temos listados todas as práticas 

referentes à etapa initiation do ciclo de vida, somando 17 práticas. Todas as práticas aqui 

avaliadas estão listadas na tabela 4 com suas respectivas avaliações. Pode-se notar que todos 

os itens de pior avaliação por parte dos funcionários da empresa Cliente, estão, ao mesmo 

tempo, entre os itens mais bem avaliados de acordo com a percepção do prestador de serviço. 

Itens considerados alarmantes são 26, 27, 30, 32, 33, já que são práticas pontuadas com nota -

1, como explicado, demonstram uma concordância entre os três funcionários da empresa 

Cliente. 

 

 



Figura 14 - Avaliação das práticas initiation 

 

 

 

 O gráfico acima novamente expõe o desnível de percepção dos participantes do 

projeto. Embora ambos gráficos sejam positivamente assimétricos, enquanto a grande massa 

de avaliações dos clientes se concentra na faixa negativa do gráfico, a massa de avaliações do 

prestador de serviço não só se concentra na parte positiva do gráfico, como também 50% dos 

valores do conjunto de dados estão acima de 0,5 de pontuação. 

 

 

4.3.3. Práticas Delivery e Completion 

 

 

Considerando que as etapas delivery e completion do ciclo de vida têm seu número de 

práticas reduzido e que possuem objetivos semelhantes, já que dizem respeito à entrega do 

serviço, as práticas correspondentes às duas etapas do ciclo de vida foram agrupadas em um 

único conjunto de dados, desta forma, a análise dos gráficos fica mais consistente e pertinente 

ao estudo.   



  As Práticas de delivery têm seu foco nos recursos de prestação de serviços e o 

monitoramento constante deles, ou seja, a verificação de que os compromissos estão sendo 

cumpridos e o gerenciamento das finanças associadas à prestação de serviços. 

  Já as práticas completion têm seu foco nos recursos necessários para encerrar 

efetivamente o compromisso no final do ciclo de vida da fonte de suprimentos. Trabalham na 

transferência de recursos para o cliente do provedor de serviços. Apesar de nunca ter chegado 

efetivamente até esta fase, já que o projeto completo se encontra na fase delivery, os 

elementos investigados foram orientados a considerar como objeto de avaliação as 

funcionalidades já completas e entregues do projeto.  

 

Tabela 4- Avaliação das práticas Delivery do modelo eSCM-SP 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 
 Avaliação 

Clientes 

Avaliação 

Prestador de 

serviço 

40 
Planejar e acompanhar a entrega do serviço de acordo com a 

design de serviço 
-0,3 1 

41 
Estabelecer e implementar procedimentos para treinar clientes 

e usuários finais. 
-0,7 1 

42 
Entregar o serviço de acordo com os planos de entrega de 

serviços. 
-1,0 0 

43 

Estabelecer e implementar procedimentos para medir e 

verificar que os compromissos do serviço estão sendo 

atendidos 

-1,0 1 

44 
Estabeleça e implemente procedimentos para corrigir 

problemas. 
0,7 1 

45 
Estabelecer e implementar procedimentos para fazer 

modificações aos serviços 
1,0 1 

46 
Estabelecer e implementar procedimentos para a gestão 

financeira do envolvimento 
0,0 1 

 

 

 



Tabela 5 - Avaliação das práticas Completion do modelo eSCM-SP 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 
 Avaliação 

Clientes 

Avaliação 

Prestador de 

serviço 

47 
Estabelecer e implementar procedimentos para transferir 

recursos da organização. 
0,0 0 

48 
Estabelecer e implementar procedimentos para gerenciar a 

transferência de pessoal da organização. 
0,0 0 

 

 

Figura 15 - Avaliação dos clientes para práticas delivery e completion 

 

 

 

 O gráfico de barras acima, referente às práticas integrantes das etapas delivery e 

completion do ciclo de vida do projeto. Mostra o número de avaliações correspondentes a 

percepção de entrega deste tipo de serviço. Estas foram as únicas etapas do ciclo de vida do 

projeto que não obtiveram mais da metade das avaliações negativas por parte dos funcionários 

da empresa Cliente. Entretanto, obteve-se 1/3 de avaliações neutras, o que significa que os 

três clientes, por unanimidade, escolheram a opção neutro/não sei para 3 das práticas listadas. 



Figura 16 - Avaliação do prestador de serviço para práticas delivery e completion 

 

 

 As avaliações positivas do prestador de serviço persistiram até o final do questionário. 

Novamente nenhuma avaliação ruim foi apresentada, o que garantiu um questionário 

composto somente de avaliações boas ou neutras.  

 É importante ressaltar que o prestador de serviço, assim como os clientes também 

classificou como neutro/não sei três práticas da lista. 

 



Figura 17 - Comparação das avaliações para práticas delivery e completion 

 

 

 

O gráfico 11 é composto do detalhamento da avaliação das práticas listadas nas tabelas 

5 e 6, tanto dos clientes, como do prestador de serviço. Duas práticas obtiveram o pior 

desempenho de acordo com os funcionários da empresa Cliente, as práticas 42 e 43, e por isso 

são consideradas no presente trabalho como práticas críticas. Outro ponto importante a ser 

destacado é que duas práticas, de número 47 e 48, foram avaliadas como neutra/não sei, em 

ambas as partes, funcionário e prestador de serviço. Estas práticas são todas as práticas que 

integram a etapa completion nível 2 no modelo eSCM-SP. Isto, conforme investigado mais 

tarde, significa que nenhuma das partes está completamente ciente dos critérios de 

encerramento efetivo do projeto na empresa. 

 



Figura 18 - Avaliação das práticas delivery e completion 

 

 

  

 O box plot acima mostra novamente uma avaliação positiva por parte do prestador de 

serviço, se comparada às avaliações dos funcionários da empresa Cliente. A amplitude as 

avaliações do mesmo novamente se limitam entre zero e 1, neutro/ não sei e Bom. A média, 

indicada com um x no gráfico, mostra que suas avaliações foram mais positivas do que 

neutras. As avaliações dos clientes indicam um cenário incompatível com a percepção do 

desenvolvedor da empresa Prestadora de Serviço. A avaliação está na faixa ruim de serviço 

prestado, embora parte do gráfico esteja acima de zero. 

 

 

4.4. ANÁLISE INTEGRAL DOS RESULTADOS 

 

 

A partir de todos os dados do questionário, da avaliação das práticas como um todo, 

podemos extrair algumas análises interessantes para um bom entendimento da situação 

investigada. Os dados abaixo são exibidos de maneira a facilitar a comparação dos resultados 

a fim de auxiliar em sua análise global. 



 Na tabela abaixo as avaliações são exibidas em forma de porcentagem discriminando 

avaliações boas, neutras e ruins, para cada etapa do ciclo de vida do projeto, além de 

distinguir os autores das avaliações. 

 

Tabela 6 - Porcentagem de avaliação para cada etapa do ciclo de vida do projeto 

Etapas do 

ciclo de 

vida 

Avaliação Clientes  
Prestador de 

serviço 

ongoing 

Bom 41% 64% 

Neutro 14% 36% 

Ruim 45% 0% 

initiation 

Bom 18% 76% 

Neutro 12% 24% 

Ruim 71% 0% 

Delivery 

Bom 29% 86% 

Neutro 14% 14% 

Ruim 57% 0% 

Completion 

Bom 0% 0% 

Neutro 100% 100% 

Ruim 0% 0% 

 

 Observando o consolidado das avaliações de cada etapa do ciclo de vida do projeto, 

listado na tabela 7, é possível contratar que o melhor desempenho da empresa Prestadora de 

Serviço, de acordo com os funcionários da empresa Cliente, foi na etapa ongoing, onde a 

empresa prestadora de serviço obteve avaliações positivas de 41%. Seu pior desempenho, 

ainda considerando os funcionários da empresa Prestadora de Serviço, foi na etapa iniciation, 

compondo 71% de insatisfação.  

 De acordo com o prestador de serviço, que ignora as práticas que a empresa Prestadora 

de Serviço não consegue atender, a etapa delivery é a que melhor atende a empresa Cliente 

com 86% de práticas bem avaliadas. As práticas da etapa completion representam para ambas 

as partes um trecho desconhecido do nível 2 do modelo eSCM-SP. 



Outro fator que chama muito a atenção é o contraste entre a percepção dos 

funcionários da empresa cliente e a percepção do desenvolvedor da empresa prestadora de 

serviço. A possibilidade de questionar as avaliações do prestador de serviço foi considerada, 

entretanto, não seria pertinente influenciar o resultado dos dados, então apenas foi garantido 

que o prestador de serviço compreendeu todas as questões e estava ciente de que haviam 3 

opções de avaliação disponível. A comparação entre a percepção entre ambas as partes 

reforça a necessidade de um modelo de boas práticas para sediar o relacionamento entre as 

partes.  

 No gráfico abaixo, no lugar de utilizar a média da avaliação dos funcionários da 

empresa Cliente, foi utilizado o somatório de suas avaliações para cada prática, a intenção é 

medir o quanto os funcionários concordam sobre as práticas consideradas boas (com 

somatório igual a +3) e ruins (com somatório igual a -3).  

 

Figura 19 - Avaliação dos clientes para todas as práticas de nível 2 do eSCM-SP 

 

 

 

Pode-se observar através do gráfico acima que, de acordo com a avaliação dos 

funcionários da empresa cliente, 10 práticas foram avaliadas como ruins de maneira unanime. 

Enquanto 5 práticas foram avaliadas com boas nas mesmas condições. 



Considerando as práticas de melhor pontuação como práticas exercidas pela empresa 

Prestadora de Serviço, temos as seguintes práticas com destaque positivo: 

 

Tabela 7 - Práticas com destaque positivo 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 

Soma das 

Avaliações 

dos Clientes 

10 
Estabelecer e implementar procedimentos para gerenciar interações com 

clientes 
1,0 

19 
Estabelecer e implementar procedimentos para atender aos requisitos de 

segurança. 
1,0 

22 Estabelecer e implementar procedimentos de recuperação de desastres. 1,0 

36 
Estabelecer e implementar procedimentos para obter feedback do cliente no 

serviço projetado, e para incorporar as mudanças necessárias 
1,0 

45 Estabelecer e implementar procedimentos para fazer modificações aos serviços 1,0 

 

É possível perceber que das cinco práticas com destaque positivo, três dizem respeito 

ao atendimento da necessidade do cliente, isso pode ser consequência de a empresa Prestadora 

de Serviço ter alocado um funcionário dentro da empresa Cliente diariamente atendendo todas 

as solicitações.  

Em seguida é possível listar as práticas com destaque negativo. Estas são definidas 

como problemas críticos de acordo com a avaliação da empresa cliente:  

 

 

 



Tabela 8 - Práticas com destaque negativo 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 

Soma das 

Avaliações 

dos Clientes 

1 
Identificar, controlar e fornecer a informação que a equipe precisa para realizar o 

trabalho 
-3,0 

6 Identificar as necessidades de competência de pessoal e fornecer treinamento. -3,0 

11 
Estabelecer e implementar procedimentos para selecionar fornecedores e parceiros 

com base em sua capacidade de atender aos requisitos identificados. 
-3,0 

26 Estabelecer e implementar procedimentos para reunir os requisitos de um cliente. -3,0 

27 
Antes de comprometer-se com o potencial cliente, reveja os requisitos e verifique se 

a organização pode conhecê-los. 
-3,0 

29 
Define os papéis e responsabilidades da organização e do cliente com respeito para 

o contrato proposto. 
-3,0 

32 
Estabelecer e implementar procedimentos para comunicar os requisitos do cliente 

para a equipe de design e implantação do serviço. 
-3,0 

33 Planejar e rastrear o design e implantação do serviço -3,0 

42 Entregue o serviço de acordo com os planos de entrega de serviços. -3,0 

43 
Estabelecer e implementar procedimentos para medir e verificar que os 

compromissos do serviço estão sendo atendidos 
-3,0 

 

Ainda com base na avaliação do cliente, é possível notar que os pontos críticos do 

relacionamento entre cliente e prestador de serviço está comprometido especialmente devido 

às questões de planejamento, treinamento e coleta de requisitos.  

O modelo de boas práticas em questão permitiu avaliar o desempenho da empresa 

prestadora de serviço de acordo com a empresa cliente, permitiu avaliar a percepção de 

entrega de serviço do principal responsável pela tecnologia da informação na empresa 



prestadora de serviço,  mostrou a falta de comunicação entre as partes, além de definir  as 

principais necessidades da empresa cliente. 

 

 

4.5. ANÁLISE DO CONTRATO 

 

 

O contrato estabelecido entre as duas empresas é um contrato genérico, elaborado uma 

única vez que foi considerado adequado para todas as empresas as quais a empresa Prestadora 

de Serviço presta seus serviços.   

 

 

4.5.1. Estrutura do Contrato 

 

 

A estrutura do contrato da empresa Prestadora de Serviço é semelhante aos contratos 

de terceirização de tecnologia utilizados em grande escala. Seu principal objetivo, como nos 

demais, é informar o pacote de serviços prestados e os custos. Não há documentação acerca 

dos objetivos da empresa cliente e não há planejamento ou qualquer tipo de estruturação de 

requisitos ou cronograma anexado ao mesmo ou em qualquer outro tipo de registro. Cada 

cláusula é brevemente descrita a seguir.  

Após apresentar as partes do contrato, contratante e contratada, com partes em branco 

para preenchimento de acordo com a empresa contratante, e apresentação de todos os serviços 

os quais a empresa Prestadora de Serviço é capaz de prestar, independente do acordado entre 

as empresas.  

A cláusula primeira – Objeto, cita a proposta comercial, apresentada no anexo I e 

aborda inicialmente as utilidades dos produtos e serviços da empresa e explicitando que é 

possível solicitar a customização do sistema para atender às necessidades da empresa. 

A cláusula segunda – das obrigações da empresa Prestadora de Serviço, informa que 

todos os serviços prestados são integralmente baseados no contrato e que a responsabilidade 

de treinamento, capacitação, monitoramento é exclusivo da empresa Prestadora de Serviço. 



Na cláusula terceira – das obrigações da empresa Cliente, o contrato ressalta a 

importância do pagamento em dia do contrato, além de solicitar zelo e transferir a 

responsabilidade dos equipamentos disponibilizados no projeto para a empresa Cliente. 

A cláusula quarta – Preço e forma de pagamento, trata essencialmente de reajuste de 

valores bem como os índices utilizados, além de multas de atraso. 

A cláusula quinta – Da responsabilidade das partes, informa que é aceitável eventuais 

problemas que podem ocorrer como indisponibilidade de sistema, erros e que a empresa 

Cliente não será ressarcida, caso a empresa Prestadora de Serviço possua justificativa para os 

imprevistos. 

As cláusulas sexta e sétima, dos equipamentos e do uso da marca respectivamente, 

reforça o cuidado com os equipamentos disponibilizados e a propriedade de marca da empresa 

Prestadora de Serviço. 

A cláusula oitava – Fiscalização, informa a necessidade de a empresa Cliente designar 

um gestor de contrato e transfere para a mesma a responsabilidade de fiscalizar a execução 

dos serviços terceirizados, desde que a empresa Prestadora de Serviço seja avisada com 15 

dias de antecedência. As cláusulas nona e décima dizem respeita à vigência do contrato e 

confidencialidade.  

Já as cláusulas décima primeira e décima segunda tratam do fim do contrato, que pode 

ocorrer por iniciativa de uma ou ambas as partes e que não haverá necessidade de 

indenização. 

A cláusula décima terceira – da inexistência de sociedade entre as partes, esclarece que 

a prestação de serviços não cria nenhum tipo de sociedade entre as partes envolvidas. 

E finalmente a cláusula décima quarta – das disposições gerais, relata a importância do 

contrato e que o mesmo se sobrepõe a qualquer tipo de comunicação oral ou escrita. Ressalta 

que todos os comunicados, pedidos, solicitações devem ser feitos por escrito. 

Como relatado acima, o contrato é genérico o suficiente para abranger diversas 

empresas com demanda de diversos serviços, o preocupante, no entanto, é que em nenhum 

momento o contrato especifica que um planejamento customizado é necessário, já que, apenas 

o contrato não é capaz de prever todas as especificidades do projeto em questão. 

 



 

4.5.2. Análise do Contrato com Relação às Práticas Críticas 

 

 

O contrato foi examinado em busca de cláusulas que pudessem remeter às práticas 

consideradas críticas definidas no tópico anterior.  

 

Tabela 9 - Análise do contrato com relação aos problemas críticos  

(Continua) 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 Cláusula 

1 
Identificar, controlar e fornecer a informação que a 

equipe precisa para realizar o trabalho 
Não é mencionado 

6 
Identificar as necessidades de competência de 

pessoal e fornecer treinamento. 

Na cláusula 2.1.2 a empresa se compromete em 

fornecer funcionários treinados, mas não menciona 

sobre o treinamento de funcionário da empresa 

cliente. 

11 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

selecionar fornecedores e parceiros com base em 

sua capacidade de atender aos requisitos 

identificados. 

Não é mencionado 

26 
Estabelecer e implementar procedimentos para 

reunir os requisitos de um cliente. 
Não é mencionado 

27 

Antes de comprometer-se com o potencial cliente, 

reveja os requisitos e verifique se a organização 

pode entregá-los. 

Não ocorre 

29 

Define os papéis e responsabilidades da 

organização e do cliente com respeito para o 

contrato proposto. 

Na cláusula 8.1 é informado que um gestor de 

contratos deverá ser designado para preservar o 

direito das partes, mas não determina as 

responsabilidades do projeto em si 

32 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

comunicar os requisitos do cliente para a equipe de 

design e implantação do serviço. 

Na cláusula 8.2 diz que qualquer alteração deverá 

ser comunicada por escrito, mas não estabelece 

requisitos bem definidos 



Tabela 9 - Análise do contrato com relação aos problemas críticos  

(Conclusão) 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 Cláusula 

33 
Planejar e rastrear o design e implantação do 

serviço 
Não menciona 

42 
Entregue o serviço de acordo com os planos de 

entrega de serviços. 
Não há planos para entrega de serviços 

43 

Estabelecer e implementar procedimentos para 

medir e verificar que os compromissos do serviço 

estão sendo atendidos 

Não menciona 

 

 

Apesar de estar no contrato que comunicações devem ser feitas por escrito, todas as 

necessidades dos clientes são solicitadas na hora por qualquer funcionário, participante do 

projeto ou não, ao funcionário residente da empresa Prestadora de Serviço. Este por sua vez 

registra a solicitação e pergunta ao líder de projeto a respeito da prioridade e para o 

desenvolvedor da empresa prestadora de serviço, o tempo de execução. Tudo feito por troca 

de palavras e uma planilha para controle. 

 

 

4.5.3. Proposições de Melhorias 

 

 

Considerando as respostas dos funcionários da empresa cliente, está claro que a maior 

parte das boas práticas propostas pelo modelo eSCM-SP não ocorrem. Nenhuma das partes 

tinha ciência da magnitude do problema e dos motivos da degradação do relacionamento de 

terceirização.  

Dada a generalidade do contrato para que possa abranger diversos clientes, o mesmo 

não engloba questões simples, porém fundamentais, para induzir ambas as partes às boas 

práticas. É necessário que, na assinatura do contrato, ambas as partes possam alinhar suas 

expectativas, mas não há como fazer isso, baseado em um contrato genérico que permite que 

as expectativas fiquem soltas. 



Por isso, é importante que no contrato estejam definidos os principais pontos da 

parceria, ancorando assim as perspectivas e embasando eventuais contestações das duas partes 

do projeto de tecnologia da Informação. A seguir são feitas algumas proposições com base 

nas práticas consideradas críticas do presente estudo, que devem ser citadas no contrato de 

prestação de serviço. 

A prática 1 relacionada ao problema crítico identificados de falta de informação para 

executar o trabalho poderiam ser resolvidos se a empresa prestadora de serviço se 

comprometesse em fazer reuniões periódicas para compartilhamento de informações 

pertinentes. 

A prática 6, relacionado ao problema crítico identificados de falta de treinamento 

necessário poderia ser resolvido com um maior controle da empresa prestadora de serviço 

sobre os treinamentos ministrados, com avaliação dos treinamentos e repetição em caso de 

resultado insatisfatório.  

As práticas 11, 26, 32 e 43, apesar de tratar de assuntos distintos, convergem em um 

mesmo problema: a empresa prestadora de serviço não dispõe de nenhum procedimento 

documentado que possa servir de base e consulta. Uma forma de resolver estes problemas é 

elaborar procedimento para selecionar fornecedores e parceiros, para reunir e comunicar à 

equipe de desenvolvimento os requisitos do cliente e procedimento para medir e verificar se o 

serviço prometido está sendo entregue. Desta forma é necessário citar no contrato que estes 

procedimentos serão seguidos. 

A prática 27, que propões que os requisitos sejam revistos antes de estabelecer um 

compromisso com a empresa cliente só pode ocorrer quando houver um procedimento de 

coleta documentada de requisitos, elaborado e implementado, já que a empresa prestadora de 

serviços coleta requisitos através de conversa informal. 

A prática 29, que diz respeito ao problema crítico da falta de definição das 

responsabilidades dos participantes do projeto. Este problema poderia ser resolvido com as 

atribuições relacionadas em documento assinado por todos os participantes, para garantir o 

conhecimento de todos, acerca das responsabilidades designadas.  

A prática 33, que diz respeito ao problema crítico da falta de planejamento da 

implantação do serviço. Este problema poderia ser resolvido, a partir do processo de coleta de  



requisitos, reunir a equipe de desenvolvimento para mensurar o trabalho demandado e, 

a partir disto, criar um cronograma. 

A prática 42 diz respeito ao problema de a entrega do serviço não estar de acordo com 

o planejado.  Esta questão poderia ser resolvida estipulando indicadores de andamento de 

projeto que pudessem ser acompanhados por ambas as partes. Segue o resumo das melhorias 

sugeridas: 

Tabela 10 – Proposições de melhoria 

(Continua) 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 Proposta de Melhoria 

1 

Identificar, controlar e fornecer a 

informação que a equipe precisa para 

realizar o trabalho 

Realização de reuniões periódicas para 

compartilhamento de informações 

6 

Identificar as necessidades de 

competência de pessoal e fornecer 

treinamento. 

Incluir no processo de treinamento avaliação dos 

mesmos e treinamento adicional em caso de 

resultado insatisfatório 

11 

Estabelecer e implementar 

procedimentos para selecionar 

fornecedores e parceiros com base em 

sua capacidade de atender aos 

requisitos identificados. 

Elaborar procedimento para selecionar fornecedores 

e parceiros 

26 

Estabelecer e implementar 

procedimentos para reunir os requisitos 

de um cliente. 

Elaborar procedimento para reunir os requisitos do 

cliente. 

27 

Antes de comprometer-se com o 

potencial cliente, reveja os requisitos e 

verifique se a organização pode 

entregá-los. 

Inserir no processo de avaliação do projeto, a 

reverificação de requisitos depois que o 

procedimento para reunir os requisitos do cliente 

estiver implementado 

29 

Define os papéis e responsabilidades 

da organização e do cliente com 

respeito para o contrato proposto. 

Elaborar documento com as atribuições relacionadas 

e solicitar assinatura de todos os participantes, para 

garantir o conhecimento de todos, acerca das 

responsabilidades designadas.  



Tabela 21 – Proposições de melhoria 

(Conclusão) 

Item Práticas eSCM-SP Nível 2 Proposta de Melhoria 

32 

Estabelecer e implementar 

procedimentos para comunicar os 

requisitos do cliente para a equipe de 

design e implantação do serviço. 

Elaborar procedimento para comunicar os requisitos 

do cliente para a equipe de design e implantação do 

serviço. 

33 
Planejar e rastrear o design e 

implantação do serviço 

Inserir no processo de avaliação do projeto, a 

elaboração de um cronograma de atendimento 

42 
Entregue o serviço de acordo com os 

planos de entrega de serviços. 

Elaboração de indicadores de andamento de projeto 

que pudessem ser acompanhados por ambas as 

partes. 

43 

Estabelecer e implementar 

procedimentos para medir e verificar 

que os compromissos do serviço estão 

sendo atendidos 

Elaborar procedimento para medir e verificar que os 

compromissos do serviço estão sendo atendidos. 

 

 

As soluções propostas são formas atender as práticas relacionadas aos problemas 

críticos, diminuindo assim os conflitos entre as partes. Entretanto, para atender ao modelo de 

boas práticas do eSCM-SP, uma reestruturação da empresa prestadora de serviço é necessária, 

já que de acordo com a avaliação dos funcionários da empresa cliente, poucas práticas são 

seguidas.  

 

 

 



5. CONCLUSÃO 

 

 

 

No capítulo 5 deste projeto, foram apresentadas as conclusões referentes aos objetivos 

definidos, às análises de desempenho do estudo, a fim de descrever os resultados alcançados. 

Em seguida são salientadas as contribuições do estudo, tal como as limitações e sugestões 

para trabalhos futuros. 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES E RESULTADOS 

 

 

A pesquisa realizada teve como objetivo realizar uma análise de aderência a luz do 

modelo de referência em prestação de serviços de TI considerado mais adequado para nortear 

a solução de problemas para obter desempenho satisfatório em projetos de software. Constata-

se que este foi alcançado com as proposições relativas aos problemas críticos definidos 

através da avaliação dos participantes do projeto, embasado nas práticas sugeridas pelo 

modelo escolhido, o eSCM-SP.  

Para a escolha do modelo, foi buscado na literatura, os principais modelos de 

referência utilizados para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação, com o 

objetivo de compará-los entre si e selecionar o modelo de melhor aplicabilidade para apoiar e 

nortear o presente estudo. O modelo selecionado, eSCM-SP, alicerçou a maior parte da 

revisão bibliográfica sobre modelos de referência para prestação de serviços em Tecnologia 

da informação. A partir da escolha do modelo a ser seguido, foi feita a verificação da 

aderência de suas boas práticas às atividades realizadas na empresa, em seguida, embasado no 

modelo selecionado, foram revelados pontos específicos de alguns problemas que degradava 

o relacionamento entre o cliente e o prestador de serviço. Uma significativa vantagem 

percebida ao usar um modelo de referência é que este funciona como um guia para 

desenvolver o este relacionamento.  



Em seguida, foi feita uma análise do contrato usado pela empresa prestadora de 

serviço, no que diz respeito à estrutura e conteúdo das cláusulas. Com base na análise, foi uma 

busca pelas práticas apontadas pela empresa cliente como piores desempenhos da empresa 

prestadora de serviço. Desta forma, foi possível elaborar proposições baseadas pelo modelo 

eSCM-SP para melhorar o relacionamento de terceirização estudado. 

Um ponto interessante observado durante o estudo, por ser inesperado, é o quanto 

controversas são as percepções de serviço prestado, entre o cliente e o prestador de serviço, o 

que valoriza ainda mais a utilização do modelo selecionado, já que, além de identificar pontos 

críticos da parceria, demostrou que não havia comunicação suficiente entre as partes.  

Isto posto, pode-se concluir que o objetivo do projeto foi atingido, dado que pontos 

críticos foram revelados e analisados para proposições de melhoria, possibilitando a melhoria 

do relacionamento da terceirização do serviço de Tecnologia da Informação, respondendo à 

questão central do presente estudo. No que toca os objetivos específicos do estudo, que foram 

definidos para auxiliar a resolução do problema, pode-se expor que também foram 

contemplados, como mostrado na sequência: 

• Analisar modelos de referência de terceirização de serviços de TI existentes – Os 

principais modelos utilizados na prestação de serviços de Tecnologia da Informação foram 

descritos e comparados para facilitar na escolha do modelo ideal à situação, alvo do estudo. 

• Selecionar modelo de referência mais adequado à situação – Os modelos descritos 

foram avaliados e o modelo considerado mais favorável à situação estudada, foi selecionado.  

• Realizar análise de aderência do modelo selecionado – A análise de aderência foi 

realizada com a aplicação do questionário para ambas as partes: Cliente e prestador de 

Serviço.  

• Contrapor percepção de serviço prestado entre ambas as partes – Através dos 

questionários, foi possível observar que, enquanto o cliente estava insatisfeito com a maioria 

das situações abordadas pelas práticas, o prestador de serviço seguia inerte à situação.  

• Apontar pontos críticos da parceria – Os pontos de pior avaliação por parte do cliente, 

foram destacados. 

• Propor melhorias para os pontos considerados críticos – Através da análise do 

contrato, que não cobria os pontos considerados críticos, foram feitas proposições para 

melhorar o desempenho da empresa prestadora de serviço estudada. 

 



5.2 AVALIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS, PRÁTICAS E 

PESSOAIS 

 

No que se refere à contribuição acadêmica, esta pesquisa abordou a utilização de 

modelos de referência como forma de guia para identificar questões críticas no 

relacionamento de terceirização de serviços de TI, que, ainda hoje, apresenta um longo 

histórico de falhas. Além disso, a análise do contrato e as proposições para a melhoria do 

relacionamento demonstram a importância de estabelecer e alinhar as expectativas de ambas 

as partes através de documentação devidamente adaptada à cada cliente. Com isso, esse 

projeto pode servir como base para outras pesquisas que abordem a terceirização de serviços 

de Tecnologia da Informação em qualquer tipo de organização, estando disponível para 

consulta de quem precisar abordar problemas semelhantes aos que foram tratados. 

No que tange a contribuição profissional da autora, o projeto foi capaz de trazer 

grande ganho e aperfeiçoamento, visto que o aprofundamento no modelo abordado e a 

utilização prática de seus conceitos contribuíram significantemente para o desenvolvimento 

de suas habilidades analíticas, de percepção de clima organizacional e de comunicação 

efetiva. No que se refere a contribuição pessoal, o projeto foi capaz de demonstrar na prática o 

peso do fator humano em qualquer tipo de relacionamento e mostrou que adaptações sempre 

são necessárias, independente do padrão a ser utilizado, para otimizar os resultados. Este 

aprendizado será carregado para toda a vida.  

Sendo assim, o departamento tem em mãos um estudo que mostra como definir e 

solucionar problemas críticos, utilizando o modelo eSCM-SP, além de demostrar a 

importância do confronto da percepção de serviço prestado entre ambas as partes, 

demonstrando assim uma forma de solidificar o relacionamento na prestação de serviços de 

tecnologia da informação. 

 

5.3 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Uma limitação da pesquisa foi o número reduzido de participantes. Apesar de 

representarem a maioria dos envolvidos no projeto, teria sido interessante incluir também os 



diretores de ambas as empresas. Outra limitação verificada foi a falta de informações acerca 

de mais modelos voltados para prestação de serviço. Para trabalhos futuros, seria interessante 

a implementação das proposições de forma controlada e documentada e a elaboração de 

documentação padronizada de todos os processos e procedimentos necessários para manter e 

aperfeiçoar a prestação de serviços de TI. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO 

 

Questionário de Avaliação 

Este questionário foi elaborado com o intuito de avaliar a prestação de serviço da Empresa 

prestadora de serviços de TI, é de extrema importância que todas as questões sejam respondidas de 

forma honesta para que possamos melhorar nossos serviços. Nenhum funcionário será identificado. 

Marque um X na opção que melhor define a prestação de serviços da Empresa prestadora de 

serviços de TI para cada uma das práticas da coluna à esquerda. 

 

Práticas Bom 

Norm

al / 

Não 

sei 

Rui

m 

Identificar, controlar e fornecer a informação que a equipe precisa para 

realizar o trabalho    

Estabeleça e implemente procedimentos para aplicar o controle de versão e 

mudar o controle para produtos de trabalho.    

Estabelecer e implementar procedimentos para analisar e usar informações 

sobre recursos consumado    

Estabeleça e mantenha um ambiente de trabalho que permita ao pessoal 

trabalhar efetivamente    

Atribuir funções e responsabilidades ao pessoal com base em pessoal 

apropriado competências.    

Conheça necessidades de competência de pessoal identificadas, fornecendo 

treinamento.    

Defina, se comunique e acompanhe os objetivos de engajamento    

Estabelecer e implementar procedimentos para verificar se os processos são 

consistentes realizado como definido.    

Identificar e fornecer recursos adequados que o pessoal precisa para realizar 

seu trabalho    

Estabelecer e implementar procedimentos para gerenciar interações com 

clientes    



Estabelecer e implementar procedimentos para selecionar fornecedores e 

parceiros com base em sua capacidade de atender aos requisitos identificados. 
   

Gerencie o desempenho dos fornecedores e parceiros contra seus 

compromissos    

Estabelecer e implementar procedimentos para adquirir e implantar 

tecnologia.     

Estabelecer e implementar procedimentos para gerenciar licenças de 

tecnologia     

Estabelecer e implementar procedimentos para rastrear e controlar mudanças 

na tecnologia a infraestrutura.    

Estabelecer e implementar procedimentos para gerenciar a integração da 

infraestrutura tecnológica da organização    

Estabelecer e implementar uma política de gerenciamento de risco    

Identificar, avaliar e gerir riscos especificamente para o envolvimento do 

cliente    

Estabelecer e implementar procedimentos para atender aos requisitos de 

segurança.    

Estabelecer e implementar procedimentos para proteger a propriedade 

intelectual dos interessados.    

Estabelecer e implementar procedimentos para cumprir os requisitos legais e 

regulamentares. requisitos.    

Estabelecer e implementar procedimentos de recuperação de desastres.    

Estabelecer e implementar diretrizes para serviços de preços    

Estabelecer e implementar diretrizes para confiar as condições existentes 

sobre compromissos potenciais    

Planeje e acompanhe negociações com clientes atuais ou potenciais.    

Estabelecer e implementar procedimentos para reunir os requisitos de um 

cliente.    

Antes de comprometer-se com o potencial cliente, reveja os requisitos e 

verifique se a organização pode conhecê-los.    

Estabelecer e implementar procedimentos para responder aos requisitos de um 

cliente em perspectiva.    

Define os papéis e responsabilidades da organização e do cliente com respeito 

para o contrato proposto.    

Estabelecer e implementar procedimentos para a criação de contratos    



Estabelecer e implementar procedimentos para alterar contratos    

Estabelecer e implementar procedimentos para comunicar os requisitos do 

cliente para a equipe de design e implantação do serviço.    

Planejar e rastrear o design e implantação do serviço    

Crie a especificação do serviço    

Crie o design do serviço com base na especificação do serviço    

Estabelecer e implementar procedimentos para obter feedback do cliente no 

serviço projetado, e para incorporar as mudanças necessárias    

Implante o serviço com base no design do serviço.    

Planeje e acompanhe a entrega do serviço de acordo com a design de serviço    

Estabelecer e implementar procedimentos para treinar clientes e usuários 

finais.    

Entregue o serviço de acordo com os planos de entrega de serviços.    

Estabelecer e implementar procedimentos para medir e verificar que os 

compromissos do serviço estão sendo atendidos    

Estabeleça e implemente procedimentos para corrigir problemas.    

Estabelecer e implementar procedimentos para fazer modificações aos 

serviços    

Estabelecer e implementar procedimentos para a gestão financeira do 

envolvimento    

Estabelecer e implementar procedimentos para verificar e contabilizar os 

recursos transferidos para a organização.    

Estabelecer e implementar procedimentos para gerenciar a transferência de 

pessoal para a organização.    

Estabelecer e implementar procedimentos para transferir recursos da 

organização.    

Estabelecer e implementar procedimentos para gerenciar a transferência de 

pessoal da organização.    

 

 


