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Resumo: O artigo trata de um estudo comparativo entre os processos da norma ISO/IEC 
15504 que é um padrão para avaliação de processos de software relativo à aquisição, 
desenvolvimento, suporte e outros e as áreas de capacidade do modelo eSCM-SP v2  que é 
um modelo com foco no gerenciamento de serviços habilitados por TI. 
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1. Introdução 

Com os avanços da tecnologia da informação, o ambiente organizacional tem exigido 
cada vez mais foco no negócio, agilidade, flexibilidade e competitividade. Com isso, novas 
formas de pensar e gerir tecnologias têm sido consideradas pelas organizações, onde se inclui 
a aquisição de serviços de tecnologia da informação usada como uma estratégia para aumentar 
a eficácia, agilidade e flexibilidade organizacional. Nesse trabalho, o conceito de aquisição é 
entendido como a contratação de serviços os quais historicamente são fornecidos dentro da 
organização por outro fornecedor que pode ser externo ou interno ou ainda uma combinação 
dos dois, para alcançar uma meta, contribuindo com os objetivos do negócio. 

Um elemento que deve ser considerado no processo de aquisição de serviços é o 
relacionamento entre os fornecedores dos serviços e respectivos clientes, onde se percebe uma 
grande discrepância entre a qualidade do serviço esperada e a fornecida pelos provedores 
desses serviços.  

Nesse contexto, nota-se uma carência de modelos voltados ao gerenciamento dos 
serviços. Os diversos modelos disponíveis não atendem completamente os fatores críticos 
intrínsecos à aquisição de serviços. Nessa direção, foi desenvolvido o modelo eSCM-SP 
(eSourcing Capability Model for Service Providers) como um guia de melhores práticas para 
a melhoria da capacidade dos provedores de serviço habilitados por TI possibilitando aos 
clientes avaliarem esses fornecedores. Esse trabalho procura, em sua primeira parte, descrever 
as principais características do modelo eSCM-SP como uma alternativa para a gestão dos 
serviços no contexto de sua aquisição de fornecedores externos e internos.  

Por outro lado, são conhecidos diversos outros modelos e normas que fazem uso de 
estratégias de melhoria as quais permitem que se compreenda o estado atual do processo, se 
desenvolva a visão do processo desejado, se estabeleça uma lista de ações necessárias à 
melhoria e que se gere um plano para acompanhar a execução. Dentro dessas estratégias, 
encontra-se a Norma ISO/IEC 15504, que define um framework para avaliação de processo e 
pode ser utilizado como uma referência para a melhoria de processo de software. Os modelos 
da ISO/IEC 15504 possuem uma arquitetura denominada contínua, com duas dimensões: 
dimensão de processos, na qual são definidos os processos com as melhores práticas 
específicas de cada um; e a dimensão de capacidade de processo em que são definidos os 
níveis de capacidade genéricos, no qual cada um dos processos pode estar sendo estabelecido 
em uma organização. 

Considerando essas duas abordagens, o objetivo do presente trabalho é apresentar um 
comparativo entre o modelo eSCM-SP v2  e a Norma ISO/IEC 15504,  salientando, a partir de 
um referencial de indicadores do modelo eSCM-SP v2 (suas áreas de capacidade), as 
diferenças e semelhanças entre os modelos analisados. O artigo é resultado de um primeiro 
estudo comparativo entre os dois modelos. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 são apresentadas algumas 
considerações sobre a conceituação dos serviços habilitados por TI ou eSourcing; na Seção 3  
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é apresentado o referencial teórico sobre o modelo eSCM, como se deu seu desenvolvimento 
e como o modelo está estruturado; a Seção 4 apresenta uma breve descrição da Norma 
ISO/IEC 15504, relacionando seus processos e os níveis de capacidade; a Seção 5 traça um 
comparativo da Norma ISO/IEC 15504 com o modelo eSCM-SP v2 e por último, a Seção 6 
relata alguns comentários finais sobre o trabalho. 

 
2. Aquisição de serviços habilitados por TI – eSourcing 

O advento e rápida evolução da Internet e a existência de uma infra-estrutura global de 
telecomunicações têm facilitado a formação de organizações geograficamente espalhadas por 
toda parte do mundo. Esse fato tem contribuído para o crescimento do eSourcing, ou IT-
enabled sourcing, que compreende o processo de aquisição de serviços de terceiros que se 
utiliza da tecnologia da informação como um componente-chave ou um facilitador para a 
entrega dos serviços.  

Esse contexto tecnológico tem proporcionado às organizações maior facilidade na 
escolha de seus fornecedores que podem estar localizados em qualquer região do mundo. 
Além disso, as pressões competitivas direcionam essas empresas a trilhar pelo caminho que 
ofereça maior custo-benefício para adquirir serviços habilitados por TI que elas necessitam, 
enquanto mantêm ou melhoram a qualidade desses serviços. Segundo (Hyder, 2004) são os 
seguintes os relacionamentos de aquisição de serviços que se formam entre as empresas: 
tradicional:  um único fornecedor executa o serviço para um único cliente; co-sourcing: dois 
fornecedores trabalham em conjunto para executar o serviço para um único cliente; multi-
sourcing: vários fornecedores fornecem serviços a um único cliente; Alliance:  vários 
fornecedores se juntam (colaboram entre si) para servir um ou mais clientes; Joint Venture: 
diversos fornecedores formam uma nova unidade de negócio para servir um ou mais clientes; 
In-sourcing: um grupo dentro da organização cliente é selecionado para fornecer o serviço, 
mas esse grupo passa a ser gerenciado como uma entidade externa, competindo com outros 
fornecedores externos. 

A literatura (Thomsett, 1998) mostra que relacionamentos mais modernos como joint-
ventures e multi-sourcing, baseados em modelos de compartilhamento do risco, obtêm a 
preferência do mercado. Mas a tendência é que o tipo Alliance seja o modelo mais adotado em 
grandes acordos de aquisição de serviços de terceiros na área governamental e cresça na área 
privada pela necessidade de melhores especificações de processos e contratos (probabilidade 
de 70%). 

Seja qual for a categoria, o que se vê em estudos recentes é a confirmação de um 
rápido crescimento da adoção da aquisição de serviços de terceiros pelas empresas. De acordo 
com um estudo da AMR Research, 50% das empresas terceirizarão parte de seus negócios em 
2006, uma tendência crescente se comparado aos 20% em 2003 (Hyder, 2004). 

Fatores tais como avanços em segurança na rede internet e facilidades em linhas 
telefônicas dedicadas à comunicação em rede diminuem  as barreiras tecnológicas para a 
adoção da terceirização de serviços. 

As características do eSourcing são aquelas já conhecidas para o outsourcing: 
contratos por mais de um ano, operações recorrentes, mas também o desenvolvimento de 
projetos novos. Estas operações do eSourcing podem compreender transferência de pessoal e 
transformação das organizações para uma estrutura perene de fornecimento de serviços. 

Embora existam muitas vantagens associadas à aquisição de serviços de terceiros, 
Hyder (2004) enumera vários elementos considerados críticos para o sucesso de um processo 
de aquisição de serviços habilitados por TI. Podemos mencionar: Estabelecer e manter 
relacionamento de confiança com todos os envolvidos: clientes, fornecedores e demais 
parceiros; Gerenciar expectativas dos envolvidos no relacionamento de aquisição de serviços; 
Traduzir necessidades implícitas e explícitas dos clientes em requisitos bem definidos; 
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Estabelecer contratos bem fundamentados com os envolvidos; Rever o projeto e 
implementação do serviço de forma a assegurar que estão sendo cobertos adequadamente 
pelos requisitos pré-estabelecidos;dentre outros.  

Essa combinação entre o rápido crescimento de eSourcing e as significativas falhas em 
seu gerenciamento, apontam para uma necessidade urgente: ambos, clientes e fornecedores 
precisam estar aptos a tratar esses elementos críticos de forma a aumentar a probabilidade de 
sucesso na adoção do eSourcing.   

Os fatores abordados até aqui apontam para a necessidade de definição de modelos de 
melhoria que exibam melhores práticas e que possam ser utilizados para se obter maior 
qualidade nos processos de aquisição de serviços. Nesse contexto, é que está inserido o 
modelo eSCM, a ser detalhado no tópico seguinte. 

 
3.. eSCM - modelo com foco no gerenciamento de serviços habilitados por TI  

O eSCM - eSourcing Capability Model é um modelo de referência de reconhecimento 
internacional para as atividades de prestação de serviços habilitados por TI que trata as 
questões críticas relacionadas ao sourcing. É resultado de um trabalho conduzido pela 
universidade de Carnegie Mellon, por um consórcio de acadêmicos e fornecedores.   

O Information Technology Services Qualification Center (ITsqc) é um dos centros de 
estudos da Carnegie Mellon's School of Computer Science e, junto com o Software 
Engineering Institute (SEI), constitui um dos centros de referências internacionais na área de 
desenvolvimento de software e de serviços habilitados por Tecnologia da Informação. É 
formado por um grupo de pesquisadores multidisciplinares, gestores e organizações que 
entendem as necessidades dos provedores de serviços habilitados por TI e seus clientes. O 
Advisory Board do ITsqc é representado por organizações industriais e acadêmicas. Estas 
organizações definem as diretrizes a serem seguidas pelas iniciativas do Instituto. A equipe do 
Instituto orienta-se por tais diretrizes para desenvolver os modelos de “capability” e métodos 
associados.  

O ITsqc possui como membros do consórcio organizações de porte e com experiência 
profunda em outsourcing, em diferentes setores de negócios e com vasta experiência em 
gestão de serviços habilitados por TI, negócios, e melhoria de processos. Atualmente fazem 
parte do consórcio as seguintes organizações: Accenture, COPPE-UFRJ, EDS, IBM Global 
Services, itSMF - IT Service Management Forum US, Mellon Financial Corporation, The 
Outsourcing Institute, Satyam Computer Services, STQC - Standardization, Testing and 
Quality Certification TPI. 

 
A Figura 1 mostra a abrangência do eSourcing no modelo eSCM, que é composto 

pelo  sourcing  de TI, incluindo a gerência das aplicações e o BPO (Business Process 
Outsourcing  ou o outsourcing dos processos de negócio). 

O modelo está dividido em duas partes, sendo uma focada na visão do fornecedor - 
eSCM-SP v2, cujo objetivo é apresentar um guia que ajude a melhorar o ciclo de vida de 
prestação de serviço dos fornecedores e com isso provê-los de meios que os diferencie e os 
torne mais competitivos;  e outra na visão do cliente dos serviços de TI - eSCM-CL, que tem 
o objetivo de apresentar um modelo de referência para que este possa ter meios de avaliar 
seus fornecedores. 
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Figura 1: Abrangência do eSourcing no modelo eSCM-SP v2 (Hyder, 2004)  

 
3.1. Desenvolvimento do eSCM-SP v2 

A versão 1.0 do eSCM-SP v2, lançada em novembro de 2001 continha 100 práticas. 
As versões seguintes do modelo sofreram alterações tendo sido as práticas simplificadas para 
94 na versão 1.1 de outubro de 2002 e mais recentemente, em abril de 2004, foi lançada a 
versão atual do modelo, 2.0, que compreende 84 práticas (Hyder, 2004). 

A construção da versão 1.0 deu-se com base em uma extensa revisão da literatura, 
entrevistas com clientes e fornecedores de serviços de TI, de onde se obtinham as 
experiências vivenciadas nesses relacionamentos, além da análise de normas e modelos já 
existentes. 

Com base nesses trabalhos, duas dimensões foram originalmente identificadas para o 
eSCM-SP v2: Fase Aquisição e Elementos Organizacionais, sendo a  primeira representada 
pela temporalidade das práticas (algumas práticas eram relevantes para uma etapa específica 
da Aquisição, enquanto outras cobriam várias etapas). Os Elementos Organizacionais eram 
agrupamentos de práticas que asseguravam o estabelecimento, gerenciamento e expansão dos 
relacionamentos de Aquisição. 

Esse framework inicial possibilitou a análise da cobertura das práticas e proveu a 
estrutura necessária para a efetiva disseminação do modelo. 

A evolução da versão 1.0 do modelo aconteceu com base no feedback de várias áreas 
fornecedoras de serviço e de vários segmentos de mercado além de avaliações piloto 
utilizando-se o modelo e certificação de duas organizações até o momento. Essas fontes 
serviram para melhorar o modelo de uma forma geral. 

A versão 2.0 teve o feedback de quatro fontes principais: solicitações formais de 
mudanças no modelo, workshops com os adeptos do modelo, avaliação dos pilotos e 
treinamento. 

O eSCM-SP v2 é um modelo de melhores práticas que evoluem ao longo do tempo 
especialmente em uma área tão dinâmica como serviços de TI. Segundo (Hyder,2004) o 
modelo continuará em evolução com dados coletados a partir de avaliações piloto, 
certificações e esforços de melhoria de processos, mas a versão 2.0 não sofrerá nenhuma 
atualização oficial por quatro anos para que se tenha a oportunidade de se estabelecer uma 
base de dados de certificações realizadas que servirá de subsídios para adaptações de 
melhorias do modelo. 
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3.2. Estrutura do eSCM-SP v2 

O eSCM-SP v2 é composto de 84 práticas consideradas  melhores práticas em um 
relacionamento de terceirização de sucesso. Cada prática é distribuída ao longo de três 
dimensões, como pode ser visto na Figura 2: Ciclo de Vida de Aquisição, Áreas de 
Capacidade e Níveis de Capacidade. 

Legenda 

Nível 3
Nível 4

Grade de Práticas
Nível 2

 
Figura 2: Dimensões do modelo eSCM (adaptado de Hyd er, 2004) 

 

3.2.1. Ciclo de Vida de Aquisição 
Embora a maioria dos modelos tenham seu foco nas atividades associadas com a fase 

de execução, na terceirização existem questões críticas relacionadas às fases de Início e 
Conclusão do contrato. Por esse motivo, a primeira dimensão do eSCM-SP v2 direciona as 
práticas para cada fase do Ciclo de Vida, que é dividido em: Contínuo, Início, Entrega e 
Conclusão.  

Enquanto as práticas das fases Início, Entrega e Conclusão ocorrem em fases 
específicas do ciclo de vida, práticas da fase Contínuo estendem-se por todo o ciclo. 

3.2.2. Áreas de Capacidade 
Essa é a segunda dimensão do modelo eSCM-SP v2, considerada como agrupamentos 

de práticas que orientam os usuários a melhorarem e gerenciarem o conteúdo do modelo.  
São dez as áreas de capacidade do modelo, sendo seis com práticas da fase Contínuo: 

Gerência do Conhecimento, Gerência de Pessoas, Gerência de Desempenho, Gerência de 
Relacionamento, Gerência de Tecnologia e Gerência de Risco; três áreas de capacidade com 
práticas tipicamente relacionadas com uma única fase do ciclo de vida: Contratação, Projeto e 
Implantação do Serviço e Entrega do Serviço; e uma área de capacidade que inclui práticas 
tanto da fase de Início como da fase de Conclusão: Transferência do Serviço. A seguir, uma 
descrição sucinta de cada uma delas. 

Gerência do Conhecimento (knw): As práticas estão focadas no gerenciamento dos 
sistemas de informação e conhecimento de tal forma que as pessoas da organização tenham 
fácil acesso ao conhecimento que elas necessitam para um trabalho eficiente.  

Gerência de Pessoas (ppl): As práticas estão focadas no gerenciamento e motivação 



 
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

das pessoas da organização de forma que os serviços sejam efetivamente entregues. Elas 
tratam do entendimento das competências de pessoal e força de trabalho necessárias, que 
preencham as necessidades e incentivem o comportamento das pessoas para uma entrega de 
serviço efetiva.  

Gerência de Desempenho (prf): As práticas estão focadas no gerenciamento do 
desempenho da organização de forma a assegurar que os requisitos do cliente estão sendo 
atendidos, que a organização está continuamente aprendendo a partir de sua experiência, e que 
a organização está continuamente melhorando em suas negociações. Essas práticas tratam da 
coleta, análise e uso dos dados, inclusive dados das capacidades da organização em relação 
aos seus competidores.  

Gerência de Relacionamento (rel): As práticas estão focadas nos relacionamentos 
com os stakeholders, incluindo clientes, fornecedores e parceiros envolvidos no fornecimento 
de serviços ao cliente.  

Gerência de Tecnologia (tch): As práticas estão focadas no gerenciamento da  
disponibilidade e adequação da infra-estrutura tecnológica utilizada para auxiliar a entrega de 
serviços. Essas práticas incluem atividades que controlam a tecnologia existente, gerenciam 
alterações nessas tecnologias e apropriadamente integram a infra-estrutura tecnológica com o 
cliente, fornecedores e parceiros que efetivamente participam da entrega do serviço.  

Gerência de Risco (thr): As práticas estão focadas na identificação e gerenciamento 
dos riscos que de alguma forma influenciam o atendimento dos objetivos e requisitos do 
cliente. Tratam do gerenciamento de risco, atenção aos riscos associados com segurança, 
confidencialidade, infra-estrutura e desastres que podem causar interrupção e falhas nos 
serviços e podem impactar no atendimento dos requisitos do cliente.  

Contratação (cnt): As práticas estão focadas no gerenciamento do processo de coletar 
os requisitos do cliente, analisá-los e promover um acordo formal que descreva como a 
organização atenderá a esses requisitos. Nesse contexto, um componente crítico da 
contratação é compreender as expectativas e necessidades dos clientes, e acordar com esses 
clientes como serão atendidas. 

Projeto e Implantação do Serviço (sdd): As práticas estão focadas na tradução dos 
requisitos do cliente e linguagem do contrato em um projeto detalhado de como isso será 
fornecido e efetivamente no desenvolvimento desse projeto. Estão diretamente relacionadas 
com a Área de Capacidade Contratação.  

Entrega do Serviço (del): As práticas estão focadas na entrega do serviço de acordo 
com o compromisso assumido com o cliente, com base no projeto do serviço. Envolve o 
planejamento e acompanhamento das atividades de entrega do serviço.  

Transferência do Serviço (tfr): As práticas estão focadas na transferência de recursos 
entre a organização e o cliente ou outro fornecedor de serviço. Na fase "Início" os recursos 
são transferidos para a organização que tem a responsabilidade de fornecimento do serviço.  
Essa transferência inclui as pessoas, processos, tecnologia e conhecimento necessário para 
realizar efetivamente a entrega do serviço. Na fase "Conclusão" a organização transfere 
recursos para um novo fornecedor de serviço (seja o cliente ou um fornecedor externo de 
serviço) de forma a assegurar a continuidade do serviço ao cliente durante o período de 
transição.  As práticas relacionadas a cada área de capacidade estão na Tabela 1. 

3.2.3. Níveis de capacidade 
Essa é a terceira dimensão do modelo eSCM-SP v2, os níveis de capacidade, que são 

cinco e descrevem um caminho de melhoria que os fornecedores de serviço devem seguir. 
Esse caminho se inicia a partir da simples intenção de ser um fornecedor de serviço e se 
estende até um nível elevado, onde é demonstrada uma capacidade de fornecer serviços de 
excelente qualidade. 

Nível 1-Fornecendo serviços: Os fornecedores nesse nível podem ou não ter práticas 
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implementadas e quando têm, estas não são completamente implantadas, oferecendo risco de 
falhar em áreas onde não têm implantadas as práticas necessárias para atender 
satisfatoriamente aos clientes. Alguns fornecedores não têm nenhuma prática implantada e 
estes oferecem alto risco pois prometem mais do que podem cumprir. 

Nível 2-Atendendo aos requisitos consistentemente: Nesse nível, os fornecedores 
têm procedimentos formalizados para obtenção dos requisitos e execução dos serviços de 
acordo com os compromissos firmados com os clientes e outros envolvidos. Todo provedor 
de serviço que esteja nesse nível está capacitado a obter e entender os requisitos de forma 
sistemática, projetar e implantar os serviços conforme os acordos de nível de serviço. 
Fornecedores nesse nível têm implementadas todas as práticas do nível 2. 

Nível 3-Gerenciando o desempenho organizacional: Fornecedores nesse nível são 
capazes de executar serviços de acordo com os requisitos estabelecidos, mesmo quando estes 
serviços diferem significativamente da experiência do fornecedor. Nesse nível, o fornecedor é 
capaz de gerenciar seu desempenho por toda a organização, perceber as tendências do 
mercado de serviços e as variações dos requisitos, incluindo atributos culturais específicos; 
identificar e gerenciar os riscos entre relacionamentos; e projetar e executar os serviços com 
base em procedimentos estabelecidos. Isso acontece através do compartilhamento e utilização 
do conhecimento obtido de relacionamentos anteriores, medindo objetivamente e 
recompensando o desempenho do pessoal da equipe e monitorando e controlando a infra-
estrutura tecnológica. 

Nível 4-Agregando valor pró-ativamente: Fornecedores de serviço no nível 4 são 
capazes de continuamente inovar e agregar valor aos serviços fornecidos aos clientes e outros 
envolvidos. Nesse nível, o provedor é capaz de customizar os serviços de acordo com seus 
clientes atuais e potenciais clientes e prever seu desempenho com base em experiências 
anteriores. O fornecedor atende a essa capacidade por meio de avaliação e incorporação de 
novas tecnologias e definindo metas de desempenho por meio de benchmarks internos e 
externos. 

Nível 5-Mantendo a excelência: Fornecedores no nível 5 demonstram desempenho e 
melhorias consistentes pela implementação efetiva das práticas dos níveis 2, 3 e 4 por duas ou 
mais avaliações consecutivas de certificação cobrindo um período de no mínimo dois anos. 
Não existem práticas requeridas para se alcançar o nível 5; a implementação de todas as 
práticas anteriores em um ambiente de mudanças rápidas demonstra uma capacidade de 
manter a excelência por toda a organização ao longo do tempo. 

 
4. Norma ISO/IEC 15504 

ISO/IEC 15504, Information Technology – Software Process Assessment é um padrão 
para avaliação de processos de software relativo à aquisição, desenvolvimento, suporte e 
outros. O padrão tem a influência do SW-CMM (Paulk, 1994) e a mesma escala de 
capacidade. A diferença, com relação ao SW-CMM, é que ele não possui passos discretos  e 
mecanismos de falhas e possibilita a avaliação de processos individuais e não organizacionais. 
É fortemente alinhado com a ISO 12207 (ISO, 1998). 

A Norma ISO/IEC 15504 é um padrão extensivo a diferentes níveis. A idéia básica é 
prover níveis sólidos para a caracterização dos processos. A partir dessa base ou do modelo de 
referência, é possível a criação de múltiplos modelos de avaliação. A estrutura da norma com 
as categorias de processos podem ser observados na Figura 3.  

A arquitetura do modelo de referência ISO/IEC 15504 para processos e capacidade de 
processos é composta de duas dimensões:- Dimensão de Processo que é caracterizada pelos 
propósitos do processo, seus objetivos essenciais e mensuráveis e seus resultados esperados  
que indicam o término bem sucedido do processo e - Dimensão da Capacidade do Processo 
que é caracterizada por uma série de atributos aplicáveis em qualquer processo, e que 
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representam as características mensuráveis necessárias para o gerenciamento do processo e 
melhoria de sua capacidade.   

 

Tabela 1: Práticas do eSCM-SP v2 por Área de Capaci dade 
AC Sigla Nome da prática

knw01 Compartilhamento do conhecimento
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ppl02 Participação nas decisões
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ppl06 Competências da força de trabalho

ppl07 Planej. e realização de treinamento
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ppl10 Desenvolvimento da carreira

ppl11 Recompensas
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prf02 Verificação dos processos

prf03 Adequação dos recursos

prf04 Metas organizacionais
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prf06 Realização de melhorias

prf07 Obtenção de metas organizacionais

prf08 Linha de base de capacidade

prf09 Benchmark

prf10 Prevenção de potenciais problemas

prf11 Difusão de inovações

rel01 Interações com clientes

rel02 Seleção de fornecedores e parceiros

rel03 Gerenciamento de fornec. e parceiros

rel04 Harmonia cultural

rel05 Informações dos stakeholders

rel06 Relacionamento com clientes

rel07 Relacionamento com fornec. e parceiros

rel08 Criação de valor

tch01 Aquisição de tecnologia

tch02 Licenciamento de tecnologias

tch03 Controle da tecnologia

tch04 Integração da tecnologia

tch05 Otimização da tecnologia

tch06 Introdução de tecnologia apropriadaG
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AC Sigla Nome da prática

thr01 Gerenciamento de risco

thr02 Risco no relacionamento com clientes

thr03 Risco entre os relacionamentos

thr04 Segurança

thr05 Propriedade intelectual

thr06 Conformidade com regulamentos

thr07 Recuperação de desastre

cnt01 Negociações

cnt02 Precificação

cnt03 Confirmação de condições pré-existentes

cnt04 Informações de mercado

cnt05 Planejamento de negociações

cnt06 Obtenção de requisitos

cnt07 Revisão de requisitos

cnt08 Respostas aos  requisitos

cnt09 Definição de funções no contrato

cnt10 Criação de contratos

cnt11 Emendas aos contratos

sdd01 Comunicação dos requisitos

sdd02 Projeto e implantação do serviço

sdd03 Planej. do projeto e implant. do serviço

sdd04 Especificação do serviço

sdd05 Projeto do serviço

sdd06 Feedback do projeto

sdd07 Verificação do projeto

sdd08 Implantação do serviço

del01 Planejamento da execução do serviço

del02 Treinamento de clientes

del03 Execução do serviço

del04 Verificação de acordos de serviços

del05 Correção de problemas

del06 Prevenção de problemas

del07 Modificação de serviços

del08 Gerência financeira

tfr01 Transfer. de recursos p/ a organização

tfr02 Transfer. de pessoal p/ a organização

tfr03 Continuidade do serviço

tfr04 Transferência de recursos da organização

tfr05 Transferência de  pessoal  da  organização        

tfr06 Transfer. Conhecimento da organizaçãoT
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4.1. Dimensão de Capacidade de Processo 

Cada processo pode estar sendo realizado em uma determinada organização em 
diferentes níveis de capacidade. A Norma ISO/IEC 15504 define seis níveis de capacidade, 
seqüenciais e cumulativos que podem ser utilizados como uma métrica para avaliar como uma 
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organização está realizando um determinado processo e também podem ser utilizados como 
um guia para a melhoria. Cada nível de capacidade é descrito na Norma basicamente por um 
nome, definição e atributos. Um modelo de avaliação de processo, como por exemplo a 
15504-5, deve detalhar esta descrição, para orientar a realização da pontuação de uma 
avaliação. Este detalhamento deve ser feito por meio da definição de indicadores. 

Os seis níveis de capacidade e suas respectivas caracterizações são os seguintes: 
Nível 0-Incompleto: Existe uma falha geral na satisfação do propósito do processo. 

Existem poucos produtos de trabalho ou resultados dos processos e, quando existem, são 
difíceis de serem identificados. 

Nível 1-Executado: O propósito do processo é geralmente alcançado. Isto talvez não 
seja rigorosamente planejado e acompanhado. As pessoas da organização reconhecem que 
uma ação deve ser executada e existe uma concordância geral e informal que esta ação deve 
ser executada e quando isto deve ser feito. Existem produtos de trabalho para o processo e 
estes produtos evidenciam a satisfação do propósito do processo.  

Figura 3: Processos do Ciclo de Vida da ISO/IEC  15 504-Adaptada de (ISO/IEC 15504-5, 2005) 
 

Nível 2-Gerenciado: O processo é planejado e acompanhado e produz produtos de 
trabalho que são controlados e satisfazem os requisitos especificados. A principal distinção 
deste nível em relação ao Nível Executado é que a execução do processo passa a construir 
produtos de trabalho que satisfazem os requisitos de qualidade especificados, dentro do 
cronograma de tempo e dos recursos necessários. 

Nível 3-Definido: O processo é executado e gerenciado utilizando um processo padrão 
baseado em princípios de uma boa engenharia de software. A implantação de um processo usa 
uma versão customizada e aprovada de um processo padrão documentado para satisfazer os 
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resultados definidos do processo. Os recursos necessários para estabelecer a definição do 
processo são disponibilizados. A principal distinção deste nível em relação ao Nível 
Gerenciado é que o processo utiliza um processo padrão que é capaz de atingir seus resultados 
definidos.  

Nível 4-Previsível: O processo definido é executado consistentemente na prática 
dentro de limites de controle definidos, para atingir as metas definidas do processo. Medições 
detalhadas de desempenho são coletadas e analisadas, levando a um entendimento 
quantitativo da capacidade do processo e uma melhora na habilidade para prever e gerenciar a 
execução. A execução é gerenciada quantitativamente. A qualidade dos produtos de trabalho é 
conhecida de forma quantitativa. A principal distinção deste nível em relação ao Nível 
Estabelecido é que o processo passa a ser executado consistentemente dentro de limites 
definidos para atingir seus resultados. 

Nível 5-Otimizado: O desempenho do processo é continuamente melhorado para 
satisfazer objetivos correntes e futuros de negócio, e o processo atinge repetibilidade em 
atingir suas metas de negócio definidas. Objetivos quantitativos de eficiência e eficácia para o 
desempenho do processo são estabelecidos, baseados nos objetivos de negócio da 
organização. Um acompanhamento contínuo do processo em relação a estes objetivos é 
estabelecido pela obtenção de realimentações quantitativas e a melhoria é obtida a partir da 
análise dos resultados. A otimização contínua do processo envolve experiências de idéias e 
tecnologia inovativas e a mudança de processos não efetivos para satisfazer as metas e 
objetivos definidos. A principal distinção deste nível em relação ao Nível Previsível é que o 
processo definido e padrão passa a ser alterado e adaptado para atingir de forma efetiva os 
objetivos correntes e futuros de negócio. 

 
5. Um comparativo da Norma ISO/IEC 15504 com o modelo eSCM-SP v2 

Os dois modelos apresentados e comparados neste artigo, complementares em alguns 
aspectos e redundantes em outros, têm como foco principal domínios diferentes conforme 
representado na Figura 4 – Domínios eSCM-SP v2 versus ISO/IEC 15504.  

Inicia Entrega Completa

Domínio da 
ISO/IEC 15504

Contínua

Gestão dos Serviços

Desenvolvimento da Aplicação

Planeja Define Projeta Desenvolve

Gestão da Aplicação

 
Figura 4 – Domínios eSCM-SP v2 versus ISO/IEC 15504 -Adaptada de ITIL: Application 

Management (2002, p.7)  
O domínio da 15504-5, conforme podemos observar na figura, é o domínio do 
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desenvolvimento de uma aplicação, considerando que o serviço contratado está completo após 
a homologação do produto no cliente. No caso da eSCM-SP v2, o ciclo de desenvolvimento 
do produto de software também é contemplado mas considera-se que haverá um 
relacionamento de longo prazo com o cliente na prestação do serviço que possibilita a 
habilitação dos serviços via TI e portanto este relacionamento deve ser criteriosamente 
implementado utilizando-se a arquitetura proposta pelo modelo. 

A comparação entre estes dois modelos está representada na Tabela 2. 

Tabela 2 - Comparação das áreas de capacidade do eS CM-SP v2 e ISO/IEC 15504 
 

Áreas de Capacidade do eSCM-SP v2 Comparação com a Norma ISO/IEC 15504 

Gerência do Conhecimento (knw): As práticas estão 
focadas no gerenciamento dos sistemas de informação e 
conhecimento de tal forma que as pessoas da organização 
tenham fácil acesso ao conhecimento que elas necessitam 
para um trabalho eficiente 

Esta área de capacidade está  amplamente presente na 
ISO/IEC 15504 ,   exceto knw08 - Consumo de 
recursos 

Gerência de Pessoas (ppl): As práticas estão focadas no 
gerenciamento e motivação das pessoas da organização de 
forma que os serviços sejam efetivamente entregues.  

 As questões tratadas pela 15504 partem da premissa de 
um relacionamento de curto prazo onde não ocorre um 
relacionamento mais longo entre a equipe e o cliente. 

Gerência de Desempenho (prf): As práticas estão focadas 
no gerenciamento do desempenho da organização de forma 
a assegurar que os requisitos do cliente estão sendo 
atendidos, que a organização está continuamente 
aprendendo a partir de sua experiência, e que a organização 
está continuamente melhorando em sua negociações.  

As práticas de relacionamento breve são amplamente 
atendidas enquanto que aquelas que demandam um 
relacionamento mais longo são atendidas precariamente 
ou não são atendidas, como a prf09 e prf11. 

Gerência de Relacionamento (rel): As práticas estão 
focadas nos relacionamentos com os stakeholders, 
incluindo clientes, fornecedores e parceiros envolvidos no 
fornecimento de serviços ao cliente 

Práticas amplamente atendidas, exceto aquelas 
presentes em um relacionamento mais longo como a 
rel04 e rel08. 

Gerência de Tecnologia (tch):  As práticas estão focadas 
no gerenciamento da  disponibilidade e adequação da infra-
estrutura tecnológica utilizada para auxiliar a entrega de 
serviços.  

Idem anterior mas com restrições severas quanto 
as práticas tch04, tch05 e tch06. 

Gerência de Risco (thr): As práticas estão focadas na 
identificação e gerenciamento das ameaças que de alguma 
forma influenciam o atendimento dos objetivos e requisitos 
do cliente.  

As práticas são parcialmente  atendidas, sendo 
que práticas como thr04, 05, 06 e 07 são 
fracamente atendidas. 

Contratação (cnt): As práticas estão focadas efetivamente 
no gerenciamento do processo de coletar os requisitos do 
cliente, analisá-los e promover um acordo formal que 
descreva como a organização atenderá a esses requisitos.  

Práticas completamente atendidas. 

Projeto e Implantação do Serviço (sdd): As práticas estão 
focadas na tradução dos requisitos do cliente e linguagem 
do contrato em um projeto detalhado de como será 
fornecido e efetivamente no desenvolvimento desse projeto. 
Estão diretamente relacionadas com a Área de Capacidade 
Contratação 

Práticas amplamente  atendidas, com fraca 
cobertura para sdd06 e 08. 

Entrega do Serviço (del): As práticas estão focadas na 
entrega do serviço de acordo com o compromisso assumido 
com o cliente e com base no projeto do serviço. Envolve o 
planejamento e acompanhamento das atividades de entrega 
do serviço 

Práticas amplamente atendidas com fraca 
cobertura em del07 e 08. 

Transferência do Serviço (tfr): As práticas estão focadas 
na transferência de recursos entre a organização e o cliente 
ou outro fornecedor de serviço.  

Relação não identificada.  

A análise comparativa apresentada acima permitiu complementar a Figura  5, com a 
coluna que demonstra de forma sucinta a comparação das áreas de capacidade do modelo 
eSCM-SP v2 com a Norma ISO/IEC 15504. Conforme mostra a figura 5, os dois únicos 
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modelos que cobrem a área de capacidade Contratação são o eSCM-SP v2 e ISO/IEC 15504. 

 
Figura 5 – Resumo de Comparação de Modelos - Adapta do de Perdue (2004) 

 

6. Comentários finais 

Os modelos estudados neste artigo, como já dito anteriormente, são complementares. 
A ISO/IEC 15504 tem uma cobertura de áreas de capacidades que são relacionadas a 
prestação de serviços de desenvolvimento de produtos de software e que supõe um 
relacionamento que deve se encerrar quando o produto é entregue ao cliente, e aceito por ele. 
Embora a Norma contemple práticas de suporte ao cliente, estas não têm a mesma cobertura 
que as práticas do eSCM-SP v2. 

No modelo eSCM-SP v2 a premissa é que também existe um serviço que deve ser 
entregue ao cliente e o produto de software ou aplicação é uma parte do serviço total, que é no 
caso a habilitação de serviços com o uso de TI. 

Considerando que o eSCM-SP v2 tem como objetivo facilitar a gerência da qualidade 
dos serviços habilitados por TI e a gerência da estrutura técnica de TI da organização, ele é 
um modelo orientado para serviços, enquanto que a ISO/IEC 15504 é, desde sua concepção, 
um framework para ser utilizado em avaliação e melhoria de processos em um contexto mais 
amplo. Embora trate de contratos, desenvolvimento, gerência de projeto e outros, o tópico 
relativo a gerência de serviços é insuficiente. A ISO/IEC 15504 é considerada um padrão 
orientado para o desenvolvimento. A utilização dos dois modelos, eSCM-SP v2 e ISO/IEC 
15504, pode ser considerada uma solução para as organizações desenvolverem frameworks 
incluindo aspectos de gerência de desenvolvimento de software e gerência de serviços. Com o 
uso conjunto destes padrões , quase que a totalidade dos processos especificamente 
relacionados com a gerência do desenvolvimento de software e de serviços são 
disponibilizados para a organização, fato este que possibilita a melhoria da qualidade dos seus 
serviços.  

Uma opção para que a complementaridade dos modelos seja amplamente aproveitada 
pelas organizações é a utilização de metodologia de modelos contínuos, por meio de uma 
Hierarquia de Perfil de Capacidade de Processo (PCP) específicos e dinâmicos (ou “níveis 
específicos e dinâmicos de maturidade”) para melhoria, como o Process Capability Profile to 
Process Improvement - PRO2PI. 
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A comparação apresentada neste artigo é parcial no sentido de que foi utilizado 
somente o modelo eSCM-SP v2. A segunda parte do modelo, a que trata das áreas de 
capacidade para o cliente, no momento em que este artigo foi escrito, ainda não tinha sido 
divulgada. 

Pretende-se em trabalhos futuros realizar o mesmo tipo de comparação apresentada 
neste artigo para os modelos eSCM-CL e MPS.BR, bem como apresentar uma proposta de 
modelo utilizando o eSCM e ISO/IEC-15504 de forma complementar. 
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