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Resumo 

 Este documento tem como objetivo realizar um levantamento das boas práticas do gerente de 

projetos no terceiro setor, em situações de solicitações fora do escopo do projeto, mantendo os 

interesses de ambas as partes Cliente e fornecedor, cuja finalidade do contrato de prestação de 

serviços sejam referentes a sustentação/manutenção de sistemas e a importância deste para 

identificar as melhores práticas adotadas no dia a dia operacional, de responsabilidade de 

terceiros e suas oportunidades comparadas com o Guia PMBOK 5ª edição 2013, na área de 

Gerenciamento de Escopo. 

  

 Palavras Chave: Gerenciamento do Escopo; Sistemas de Gestão; sustentação de 

sistemas; Manutenção de sistemas; boas práticas. 

    



 

 

Abstract 

This document will make a survey of the good practices of the project manager in the third 

sector, in situations of requests outside the scope, maintaining the interests of both parties 

Client and supplier, whose purpose of the service contract is to support / maintain Systems 

and the importance one to identify the best practices adopted in day-to-day operational, third-

party responsibility and their opportunities compared to the PMBOK guide 5th edition 2013, 

in the area of Scope management. 

 Key Words: Scope Management; Systems Management; Systems Support; Systems 

Maintenance; Good habits. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Considerações Inicial e Problemática 

Este trabalho será elaborado dentro do contexto de terceirização de manutenção de 

sistemas, o problema deste projeto consiste em abordar os gerentes de projetos e identificar 

quais são as práticas que o gerente de projetos vinculado a uma empresa terceira, pode adotar 

com objetivo de conciliar mudanças de escopo proposta pelo cliente, sem prejudicar os 

interesses de sua própria empresa.  

 

1.2 Relevância e Justificativa 

Atualmente mais que nunca as empresas buscam, cada vez mais, aprimorar seus processos 

e aperfeiçoar seus recursos, por este motivo a estratégia das empresas utilizam a terceirização 

de manutenção de sistemas para consultorias ou empresas de TI(Tecnologia da informação) as 

quais assumem as responsabilidade por manter o sistema da empresa, após o fechamento de 

um contrato onde costa o escopo do projeto. 

 

1.3 Objetivo Geral 

Identificar na realidade operacional e nas literaturas quais são as boas práticas do Gerente 

de projeto em solicitações do cliente fora do  escopo 

 

1.4 Objeto especifico 

Catalogar as boas práticas encontradas na literatura. 

Catalogar as boas práticas do Gerente de projeto no dia a dia de uma operação real. 

Verificar dentre as práticas encontradas, quais seriam mais apropriadas para projetos. 

De sustentação de sistemas 

      Desenvolver propostas visando implantação destas boas práticas para empresas 

Fornecedoras deste tipo de serviço 
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1.5 Metodologia 

Para construção deste trabalho será utilizado o metodologia qualitativa, para tal será 

entrevistado gerentes de projeto em atuação, serão realizadas pesquisas em literaturas e 

uma operação de sustentação de sistemas em andamento será utilizada como case para 

identificar casos reais de solicitações fora de escopo, indicadores e exemplos os quais  

proporcionarão um melhor entendimento sobre operação real de manutenção de sistemas, 

esta operação será denominada Consultoria Alfa e Cliente Beta. 

 

1.6 Forma de desenvolvimento do trabalho 

O presente trabalho será dividido em capítulos, sendo; 

- Introdução 

- Desenvolvimento  

   - Processo de manutenção direto com fornecedor de sistemas 

   - Processo de manutenção com consultorias prestadoras de serviços 

   - Considerações da terceirização e pontos críticos 

- Entrevista e resultados 

- Conclusão 

 

1.7 Justificativa do Tema 

A justificativa é identificar as melhores práticas do gerente de projetos em atuação de 

solicitações fora do escopo em projetos de sustentação de sistemas 

1.8 Relevâncias do Tema 

No mercado de tecnologia é possível encontrar uma variedade de sistemas ERP 

(Planejamento dos Recursos da Empresa), estes tem a funcionalidade de integrar todos os 

processos e dados da empresa em um só sistema.  

Sistemas tornaram se essenciais para o controle e tomada de decisão das empresas em 

um mundo globalizado de negócios e inovações constantes, com informações ao alcance em 

qualquer momento e lugar não permitindo que problemas de sistema de gestão tenham falhas 
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por logos períodos e por este motivo que a sustentação e manutenção de sistemas são 

essenciais para ter soluções rápidas e não parar a operação. 

A Terceirização é uma pratica de mercado e bem vista pelos executivos, pois o auto 

custo para manter uma equipe de profissionais especializados em sistemas é um dos motivos 

que levam as empresas a terceirizar a manutenção de sistemas para consultorias ou empresas 

de TI(Tecnologia da informação) as quais assumem as responsabilidade por manter o sistema 

da empresa. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 MANUTENÇAO COM FORNECEDOR DO SISTEMA 

 Sustentação ou Manutenção são práticas adotadas pelas empresas após a implantação 

de um Sistema, geralmente esta inclusa no contrato de compra e venda do sistema, o 

fornecedor assume o compromisso de manter a manutenção do sistema mediante uma taxa 

mensal. 

O Objetivo da manutenção na maior parte são corretiva, para resolver problemas 

relacionados a bugs do sistema ou erros e mensagem que impendem a sequencia do processo 

dentro do sistema. 

 Este suporte diretamente com o fornecedor de sistemas acaba por gerar um desconforto 

e insatisfação do cliente (Funcionários), um dos motivos é a demora no atendimento e solução 

do problema, esta demorada esta relacionado ao grande numero de clientes que fornecedor 

tem para atender, então o problema reportado pelos clientes, entram em uma fila de 

atendimento com um tempo de resposta longo. Outro motivo é a linguagem técnica entre o 

analista e o cliente (Funcionários), em muitos casos o suporte precisa de informações técnicas 

para analise e solução do problema, ou ate mesmo o idioma utilizado para troca de 

informações não é a língua nativa do país.   

Fornecedores de sistemas utilizam softwares  ou sites próprios para a interação do 

entre analista e funcionários, dependendo do fornecedores o próprio site para abertura de 

chamados utilizam uma linguagem diferente da língua nativa do país do cliente. 

 A troca de informações ocorre através de sites onde são registrados os problemas ou 

incidentes, vejamos abaixo um exemplo; 

 



15 

 

  

Figura 1: Exemplo de Site de fornecedores par registro de chamados para reportar 

problemas, incidentes ou melhorias. Fonte disponível: https://support.oracle.com/ acesso 

efetuado em jul/2017. 

 

 

          

Figura 2:  Exemplo de solicitação de informações do Fornecedor (Analista de Sistemas), 

para o cliente (Funcionários). Fonte disponível: https://support.oracle.com/ acesso em 

julho/2017. 

 

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
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2.2 CONSIDERAÇÕES DA TERCEIRIZAÇAO DE MANUT. DE SISTEMAS 

As empresas cada vez mais buscam a terceirização de serviços na área de Tecnologia 

da informação com a finalidade de reduzir custos ou ganhar em produtividade e 

especialização. Para atender esta demanda tem crescido o numero de empresas especializadas 

em consultoria e manutenção de diversos sistemas. Gerando uma grande concorrência no 

setor. 

 Geralmente em busca de redução de custos ou insatisfação por parte do cliente com o 

prestador de serviços atual, é gerada no mercado uma solicitação de proposta conhecida como 

RFP(Request for proposal), que tem o objetivo de procurar um novo prestador de serviço, ou 

ate manter o que já esta em curso se o mesmo efetuar uma proposta melhor que os demais 

concorrentes . Na solicitação de proposta consta o escopo das necessidades do cliente, que 

serão analisadas pela consultoria para identificar se a mesma tem internamente ou se faz 

necessárias contratações de profissionais.  

  O cliente analisara cada proposta e optara por aquele fornecedor que melhor atendera 

a sua necessidade e também com melhor custo beneficio. Após esta decisão um contrato será 

assinado entre as partes com o escopo definido, índices de satisfações esperados e Também 

fica definida no contrato uma data de inicio e termino da operação. 
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2.3 SUSTENTAÇAO DE SISTEMAS COM CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS 

O fornecedor, prestador de serviços por assim dizer, após fechar o contrato com o 

cliente, seleciona os integrantes da equipe, principalmente o responsável pela operação o 

gerente de projeto, mobiliza suas instalações e inicia a manutenção/sustentação de sistemas, a 

fim de atender o escopo do projeto. 

 

2.3.1 – Registro compartilhado de chamados 

As solicitações ou reportes de problemas são efetuados através softwares utilizados 

pelo próprio cliente onde os funcionários já estão familiarizados com a ferramenta vide figura 

3, e direcionado automaticamente para o grupo de analistas e consultores os quais 

compartilham deste acesso, cada consultor assume o chamado o qual tem a especialização. 

 

Figura 3:  Exemplo de Software de serviços de compartilhados para registros de chamados 

Fonte: Intranet da empresa Beta, Acesso Julho/2017. 

 

2.3.2 – Atendimento do chamado 

Os Consultores recebem as solicitações e identificam se estas são referentes a 

problemas ou erro de sistemas, ou ate mesmo duvidas do usuário (funcionário). 

Um tempo de atendimento é estabelecido com base na Natureza do serviço, ou 

prioridade que são definidas como baixo, media e urgente.  

Para os casos de duvidas, bugs ou erros o atendimento é iniciado, sempre mantendo o 

funcionário informado do status, esta comunicação é feita através de e-mail ou telefone. 

Após o aceite do funcionário da solução informada, o chamado é encerrado. 
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2.3.3 – Atendimento de Melhoria 

 

O Escopo é definido pelo cliente na solicitação de proposta onde constavam as 

informações sobre as suas necessidades, com base nisso o fornecedor apresentou sua proposta 

com fins de atender o que foi contrato.  

Para o funcionário é indiferente registrar uma solicitação de erro, bugs ou de 

melhorias, pois o mesmo que esta na operação do dia a dia acaba identificando também 

situações conforme figura 5 que podem trazer agilidades para suas tarefas e benefícios nos 

processos da organização, por este motivo os registros são necessários para analise de 

viabilidade, custos e tempo. 

A forma de registros de chamados é o mesmo vide capitulo 2.3.1. 

O Consultor assume o chamado, analisa a solicitação, e através de seu conhecimento 

funcional ou técnico, identifica se é algo simples ou complexo de realizar. Em algumas 

operações de manutenção já estão definido no escopo, que melhoria ate um esforço x h/h 

serão realizados dentro da operação manutenção de sistemas sem custos adicionais ao cliente, 

apenas ocorrendo consumo de horas mensal da base do contrato do projeto. Desta forma como 

não há impacto na operação o próprio consultor tem autoridade para realizar as pequenas 

melhorias. As melhorias mais complexas o consultor informa o Gerente do projeto sobre a 

complexibilidade e esforços os quais impactarão nas atividades de manutenção de sistemas. O 

Gerente com posse das informações faz uma reunião com superior direto, comercial ou cliente 

para alinhar as expectativas, enquanto isso o funcionário é informado e o chamado fica em 

pausa aguardando uma definição. 

“O Gerente de Projeto deve estar atento para não permitir o trabalho da equipe em 

escopo não planejado”.  Xavier, Carlos Magno da S.  - (Gerenciamento de projetos 2008) 
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Nas figuras abaixo alguns exemplos de solicitações executadas no projeto de manutenção de 

sistemas; 

 

Figura 4:  Exemplo de Solicitação de serviço realizadas com pequeno esforço, Fonte: 

Intranet da empresa Beta, Acesso Julho/2017. 

 

 

 

Figura 5:  Exemplo de Solicitação de serviço realizadas com esforço próximo de trinta e 

cinco por cento do Base total do projeto. Fonte: Intranet da empresa Beta, Acesso 

Julho/2017. 

 

2.3.4 – Realidade de execução de Melhorias na Sustentação de sistemas 

O Gerente de projetos municiado de informações e argumentos técnicos sólidos na 

tentativa de não colocar em risco a operação, justifica ao cliente o impacto de executar a 

demanda que não esta dentro do escopo utilizando esforços os quais estavam designadas a 

manutenção de sistemas para atender as necessidades do próprio cliente no dia a dia. 
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De fato o que acontece na maioria das vezes é que o gerente de projetos acaba cedendo 

e autorizando a demanda par evitar conflitos entre cliente e prestador de serviços ou pelo fato 

de ter brechas no contrato, escopo do projeto. 

2.4 PONTOS CRITICOS DO FORNECEDOR DE MANUTENÇAO DE SISTEMAS 

TERCERIZADA 

 

2.4.1 Acordos Verbais 

 Incluir na proposta um item definindo realizar melhorias no sistema ficaria muito 

vago, e custo aumentaria muito, visto que muitas melhorias ainda não existem e serão criadas 

no futuro a partir de necessidades do cliente ou exigências legais, e não teria o mínimo de 

condições de fazer uma previsão de esforços. O Comercial então de ambas as empresas, 

cliente e fornecedor com os respectivos responsáveis da operação do cliente, alinham a 

expectativa em relação a este ponto e é definido um esforço de ate x horas, onde serão 

realizadas pequenas melhorias dentro da operação de manutenção de sistemas, consumido 

apenas horas da linha de base do contrato. 

Este acordão muitas vezes nem estão redigidos no contrato, fica somente verbalmente 

entre as partes envolvidas no fechamento do contrato. 

 Os fornecedores optam por não assumir melhorias de médio ou grande esforço, dentro 

do escopo de manutenção ou sustentação de sistemas, visto que perde o foco do objetivo 

contrato de realizar a manutenção dos sistemas, e levando em conta que melhorias quando não 

tem um escopo bem definido, pode consumir muitas horas além do planejado. 

Outro fator importante é que o cliente a partir do fechamento do contrato define um 

custo mensal e anual, que será aprovado pela hierarquia responsável pelo setor ou conta. 

 

2.4.2 Rotatividades de Pessoas 

 Uma operação de manutenção de sistemas pode haver uma rotatividade muito grande 

de pessoa, impactando em todas as áreas, comerciais, gerentes, consultores, e as informações 

que não são formalizadas em contrato se perdem ao longo do tempo, o que gera um desgaste 

para a operação. 
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2.4.3 Impacto operacional de executar atividades fora do escopo 

 A realização de atividades fora do escopo impacta diretamente nos indicares da 

operação, gerando um atraso no atendimento de chamados, conforme figura abaixo em 

vermelho é possível ver chamados parados com mais de 30 dias e em verde indica aumento de 

chamados aguardando inicio de atendimento.  Este indicador mostra o impacto devido ao 

atendimento do chamado de melhorias conforme mostra figura 4 um consumo de 100/h em 

um único atendimento utilizando horas do projeto de manutenção de um contrato mensal de 

300/h do cliente Beta com a consultoria Alfa e uma equipe de 3 especialistas. Outros 

indicadores como tempo médio de atendimento, SLA de chamados resolvidos e o principal de 

satisfação dos usuários, são diretamente impactados, causa demora no atendimento e podendo 

gerar uma insatisfação do funcionário do cliente. 

Chamados atrasados julho/2017 

 

Figura 6: – Indicador de Chamados na fila de atendimento em Atraso. Fonte: Intranet da 

empresa Alfa, Acesso Julho/2017. 

2.4.4 Objetivo da Consultoria 



22 

 

 Toda a empresa com fins lucrativos tem o objetivo de gerar lucros para a empresa, a 

partir desta ideia, ao executar atividades fora do escopo a empresa deixaria de ganhar em um 

provável futuro projeto, que poderia ser executado paralelo a manutenção de sistemas. 

2.5 ABORDAGENS DO TEMA DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

O Planejamento do gerenciamento de Escopo conforme figura abaixo faz parte do 

processo de Gerenciamento do escopo do projeto. Nesta fase do projeto devem ser incluídos 

todos os produtos e sérvios que deverão ser desenvolvidos ou realizados durante a fase do 

projeto. Esta etapa é muito importante, pois onde será definido o controle do projeto do que 

será e do que não será executado.  

 Conforme PMI, Guia PMBOK 5ª edição 2013, descreve da área de conhecimento de 

gerenciamento de escopo do projeto, que o detalhamento do escopo do projeto, inicia 

analisando as informações  do termo de abertura do projeto, o qual fornece a especificação do 

trabalho do projeto e  que definir os limites do projeto ajuda a ter um escopo com melhores 

definições, aborda também que o controle do escopo é a forma de gerenciar mudanças da 

linha de base do escopo. Mas caso ocorra as mudanças devem ser aprovadas, após um deve 

realizar um controle integrado de mudanças para garantir que a tal mudança se realizada de 

forma apropriada e integrada com as demais áreas. 

 

Figura 7: – diagrama do fluxo de dados do processo Planejar o gerenciamento do escopo. 

Fonte: Guia PMBOK, 2013 – capitulo 5 gerenciamento do escopo 
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3 PESQUISA DE CAMPO 

 O questionário abaixo e enviado para alguns gerentes de projetos de sustentação ou 

manutenção de sistemas, com fins de identificar na visão dos mesmos e suas boas práticas, 

com os seguintes itens; 

1) Em sustentação/Manutenção de sistemas existem demandas fora do escopo? 

a) Sim  

b) Não 

c) Não tenho conhecimento 

2) Qual a porcentagem aproximado destas demandas em relação a base total do contrato? 

a) 5% 

b) 10% 

c) 20% 

d) 30% 

e) Não é medido 

3) Qual seu ponto de vista em relação a execução de demandas fora do escopo? 

a) Normal 

b) Critico 

c) Outros, qual.?________________________________________________ 

4) Em relação à operação, Qual a melhor prática a ser adotada antes de executar 

solicitações fora do escopo? 

a) Alinhar com o Comercial 

b) Alinhar com a Diretoria 

c) Alinhar com o Cliente 

d) Alinhar com a Equipe 

e) Outros  

qual?________________________________________________________ 

5) Em relação à Consultoria (Prestador de Serviços), Qual a melhor prática a ser adotada  

em solicitações fora do escopo? 

a) Executar a demanda como um projeto paralelo, após aprovação do cliente. 

b) Executar a demanda utilizando horas do contrato atual 

c) A Área comercial deve definir melhor o escopo na Venda 

d) Outros,  

qual_________________________________________________________ 

6) Qual o esforço aceitável para execução de atividades fora do escopo na sustentação de 

sistemas? 
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a) Ate 10 horas 

b) De 15 a 30 horas 

c) Ate 50 horas 

d) Acima de 50 horas 

3.1 ANÁLISE DE RESULTADOS 

A pesquisa obteve uma taxa de respostas de cinquenta por cento, com os 

seguintes resultados; 

Questão 1) Cem por cento responderam SIM, existem demandas fora do escopo em 

sustentação/Manutenção de sistemas. 

 

Questão 2)  Cinquenta por cento  responderam que a porcentagem de demandas fora do 

escopo é de aproximadamente 20% . Os outros cinquenta por cento responderam que 

aproximadamente 30% das demandas do contrato são solicitações fora do escopo. 

 

Questão 3) 50 % responderam que no seu ponto de vista é “Normal” em relação a execução 

de demandas fora do escopo e 50% responderam que é “Critico”. 

 

Questão 4) 50 % responderam que a melhor prática a ser adotada antes de executar 

solicitações fora do escopo é  “Alinhar com o Comercial” e 50% responderam que é “Alinhar 

com o Cliente”. 

 

Questão 5) 50 % responderam que a melhor prática a ser adotada em solicitações fora do 

escopo é; “A Área Comercial deve definir melhor o Escopo na Venda” e outros 50% 

responderam “Outros”: A estratégia de desenvolvimento de uma demanda fora do escopo 

deverá estar alinhada com o cliente,  a forma de cobrança  depende do tamanho da demanda. 

Para demandas grandes, enviamos um projeto a parte, para pequenas demandas são retiradas 

horas do contrato. 
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Questão 6) 50 % responderam que o esforço aceitável para execução de atividades fora do 

escopo em sustentação de sistemas é de “Ate 10 horas” e 50% responderam que é “Ate 50 

horas”. 

   3.2 CRÍTICAS DOS RESULTADOS 

Após o retorno do questionário com as devidas respostas dos gerentes de projetos, foi 

possível identificar que é um fato, existem demandas fora do escopo em operações de 

manutenção de sistemas, que a porcentagem destas demandas chega a 30 por cento do esforço 

da equipe, Podendo ser um ponto Critico para operação a execução de demandas fora do 

escopo. 

Para o Gerente de projetos a melhor prática a ser adotada em solicitações fora do 

escopo é alinhar com o comercial ou com o Cliente antes de executar as demandas, mas que 

não é um impeditivo visto que é possível avaliar na questão 5 que o comercial deveria definir 

melhor na venda o escopo do projeto de sustentação de sistemas o que levaria o gerente de 

projeto ter mais embasamento para dar uma negativa nas solicitações fora do escopo. 

Na pesquisa foi possível identificar que o Gerente de projetos acha aceitável a 

execução de demandas fora do escopo com um esforço pequeno, aproximado de no máximo 

Até 50 horas com um bom gerenciamento e parceria, o que não impactaria na operação de 

manutenção de sistemas.  
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar as boas práticas adotadas pelos gerentes de 

projetos em operações de manutenção de sistema no terceiro setor, e identificar quais destas 

praticas seriam mais apropriadas para este tipo de projeto sem prejudicar os interesses de sua 

própria empresa, levando em conta duas organizações com interesses distintos, o prestador de 

serviços de obter lucros e parceria e o cliente de reduzir custos e garantir a satisfação dos 

funcionários, usuários de sistemas. 

A partir da análise foi possível identificar que em operações de manutenção de 

sistemas, existem grandes quantidades de solicitações de serviços fora do escopo do projeto, 

muitas destas solicitações são prontamente atendidas pela equipe do projeto, pois a melhoria, 

incidente ou problema necessitam ser resolvidos para atender a área de negocio ou a 

organização. Por mais que a situação seja de conhecimento do gerente de projeto e com o 

consentimento do mesmo, a pressão do cliente sobressai a alçada do gerente de projetos o que 

acaba cedendo.  

Na pesquisa foi possível identificar que as demandas de solicitações fora do escopo 

consumem um grande esforço da equipe de sistemas do total contrato mensalmente, gerando 

um impacto na operação e nos indicadores, aumentando o numero de chamados na fila de 

atendimento, tempo médio atendimento e principalmente na pesquisa de satisfação que indica 

o nível de satisfação do funcionário em relação ao atendimento do chamado. 

Das principais a melhor prática identificada em condições de demanda fora escopo em 

contratos onde também não esta claro o escopo do projeto,  é sempre fazer um alinhamento 

com o cliente, avaliando o impacto e riscos, priorizando as atividades do recurso que 

executara a demanda , principalmente as que estão em andamento, e alinhando as solicitações 

futuras que entrarão na fila de atendimento, como serão atendidas ou se serão atribuídas a 

responsabilidade a outros consultores. 

Existe um esforço aceitável de execução de demandas fora do escopo, porem uma boa 

prática a ser adotada nos futuros contratos é limitar as demandas com esforços acima de uma 

determinada porcentagem do contratado, do ponto de vista dos gerentes entrevistados, 

próximo de três por cento, as quais atualmente são consideradas grandes e que as execuções 

destas demandas sejam tratadas como projetos paralelos a sustentação, o que na bibliografia 

Guia PMBOK 5ª edição 2013, a Criação do plano de gerenciamento do escopo assegura que o 
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projeto gere todos os serviços necessários e tão somente os necessários o que garantira o 

sucesso do projeto, esta prática ajuda a reduzir execução de demandas fora do escopo.  

Por fim conclui-se diante do cenário desenvolvido, ficou claro que solicitações fora do 

escopo em projetos de sustentação de sistemas no terceiro setor é uma verdade absoluta e que 

suas execuções são realizadas utilizando esforços da própria equipe de sistemas e que boas 

práticas são adotadas pelo gerente de projetos, para manter a operação e evitar conflitos com 

os Clientes. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

O trabalho foi realizado com experiências de consultoria de manutenção de sistemas na 

empresa de consultoria Alfa com o cliente Beta. Podem existir consultorias no Brasil que 

trabalhem de formas diferentes, com processos de gerenciamento de escopo bem definidos, 

como também devem existir clientes com culturas profissionais diferentes que sejam flexíveis 

a discussão de pontos que não estejam claros no escopo e tenham facilidade para lidar com 

tais situações.  
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