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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Os participantes do  49º Fórum de TIC debateram as formas de gestão de rela-
cionamento das empresas estatais com os clientes. Houve consenso entre os 
participantes de que os usuários de TI percebem imediatamente as melhorias de 
relacionamento, quando ações efetivas de gerenciamento da questão tornam ele 
mais mais transparente, o que proporciona mais qualidade e produtividade no 
desenvolvimento de software.

Boa leitura!
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Relacionamento: fator chave no Processo
de Negócio da DATAPREV

José Carlos Cunha Neiva ¹ 
Dataprev

¹ Coordenador-geral de Novos Negócios.

Este Fórum é, na realidade, uma grande oportunidade para discutirmos como 
nós, empresas de TI vinculadas a área de governo, conseguimos nos relacio-
nar com nosso cliente/patrão, na verdade, o intermediário de quem realmente 
atendemos, o cidadão.  Discutiremos a questão da melhoria de relacionamento, 
dando a devida atenção aos processos que nos são requisitados. É um desafio 
ímpar o relacionamento de uma instituição estatal, como Banco do Brasil, Caixa 
Econômica, que está voltada exclusivamente para o público, para o cidadão de 
uma forma geral, pelo menos, para nós, que estamos no meio dessa história. 
Agimos como fossemos um departamento de  órgãos de governo, para os quais 
prestamos um tipo de serviço interno, porém, com o olhar externo. Acredito ser 
uma oportunidade para conversarmos sobre a ótica das dificuldades, das solu-
ções e também sobre a ótica teórica: como se portar nesse processo. Gostaria 
de agradecer aos convidados de forma geral e, especialmente, aos nossos pa-
lestrantes. Ao Iran, do Serpro para contribuir com a experiência que está sendo 
vivida por nós no projeto Sigep. Ao Sérgio Maura, da Prodam, que, acredito,  tem 
muitas dificuldades em lidar com temas como esse, e ao professor Sid, que já é 
companheiro nosso de alguns trabalhos conjuntos. Hoje, ele preside a Sucesu, 
mas mais do que isso, é um especialista na área de negócio. 

Relacionamento, em nosso caso, é fator chave dentro do processo de negócio 
com que a empresa vem trabalhando. Vou fazer uma contextualização em re-
lação a Dataprev nas questões de relacionamento, de estrutura organizacional, 
clientes, cadeias de valor e em relação aos objetivos a serem atingidos com 
esse processo que envolve preferencialmente o relacionamento com os clien-
tes. Esse trabalho não visa os colaboradores internos. Porém, é obvio que, me-
lhorando teus processos internos, você contribui para um melhor atendimento 
e uma prestação de serviços mais adequada aos clientes. Quais são as mudan-
ças que vislumbramos nesse processo? Não há nada de novo essa história, a 
Dataprev sempre teve essa visão de relacionamento com cliente. Entrei na Da-
taprev em 1980 e já tínhamos uma Diretoria de Atendimento voltada exclusiva-
mente para o cliente. Antigamente, era muito mais fácil administrar os poucos 
clientes ou, basicamente, os dois clientes, saúde e previdência, e nossa cadeia 
produtiva, que era inteiramente verticalizada. Desde quem atendia a produção 
até a entrega de um relatório tudo era feito por uma cadeia única voltada à de-
terminado  produto, àquele cliente, àquela linha. Isso não se mostrou eficiente. 
A Diretoria de Atendimento desapareceu. Porém a iniciativa de atendimento ao 
cliente permaneceu, tanto que nos anos 1990 continuou a preocupação com o 
negócio e com o cliente. Daí, a criação da Diretoria de Negócio.

Foi criado, então, a Superintendência de Relacionamento.  Nessa década, come-
çou o processo de transição dessa cadeia produtiva inteiramente verticalizada 
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para um processo distribuído. Ou seja, quem não tinha uma equipe especifica 
para trabalhar em grandes volumes da arrecadação, como era antigamente, ti-
nha equipes especializadas para cada linha. Quando falamos de relatório, nessa 
época, a Dataprev só perdia para a Casa da Moeda em termos de impressão. 
Tudo era impresso. Havia um parque de impressão assustador, aquelas grandes 
máquinas de impressão de impacto. Em meados de 2005, permanece essa vi-
são do negócio, mas a superintendência desaparece. Cria-se um Departamento 
de Relacionamento, também aqui em Brasília. A cadeia produtiva passou a ser 
toda horizontalizada, ou seja, você não tinha mais equipes especificas por pro-
duto ou por linha de negócio. Tinha  equipes que trabalhavam com qualquer tipo 
de produto. Começamos a pensar que precisávamos melhorar. Estávamos em 
uma tecnologia de mainframe, com uma série de dificuldades e vendo o mundo 
passar por nós. Nessa época, a empresa começou a refletir seriamente sobre 
a questão tecnológica. Foi feito o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI), onde todo um conjunto de diretrizes apontava a necessidade da empre-
sa se reinventar em termos de tecnologia. 

A partir de 2005, a diretoria passou a ser de Relacionamento, Desenvolvimento 
e Informações. Há uma grande reformulação na empresa. Os departamentos 
passam a trabalhar por linha de produto, ou seja, mesmo tendo a DRD, os de-
partamentos continuavam trabalhando com a visão do produto ou, mais espe-
cificamente, do atendimento a uma determinada linha de negócios. A empresa 
que, nesse momento, vivia uma crise profunda de tecnologia, de investimento e  
de credibilidade, resolve mudar tudo e ao mesmo tempo, sem qualquer consul-
toria externa. Nessa época, ela optou por mudar toda a sua metodologia de de-
senvolvimento de produtos e a sua estrutura organizacional por questão de so-
brevivência. Em 2006, foram criadas as primeiras unidades de esenvolvimento 
de software, acabando de vez com a estrutura em que o departamento que fazia 
o atendimento era o mesmo que fazia o desenvolvimento do software. Por meio 
de um esforço brutal e muita competência, conseguimos sair do outro lado. A 
partir de 2012, olhamos e achamos maravilhoso tudo o que tínhamos alcan-
çado. Mas tínhamos que continuar, porque havia chegado um momento onde 
esse modelo tecnológico, adotado a partir de 2005, começou a se  estabilizar. 
Obvio que estabilizado no sentido das estruturas estarem funcionando. Mas, a 
partir de 2012 voltou-se a questionar de que forma poderíamos melhorar nos 
aspectos de atendimento aos clientes, ualidade dos produtos e, principalmen-
te,  capacidade de produzir mais. Primeiro, avaliando o seguinte: uma vez que 
a diretoria é de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações, então ela é 
responsável pela  parte de relacionamento e desenvolvimento. 

Nessa época, foram criadas as superintendências de Desenvolvimento de Sof-
tware e de Relacionamento e Informações. A partir dai, a empresa começou 
também a revisitar a posição dos departamentos. Eles  voltaram a ter o foco 
por cliente, ou conjunto de clientes, dependendo do porte. Hoje, dentro da Su-
perintendência de Relacionamento temos três departamentos voltados para 
clientes. O primeiro atende basicamente ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), outro atende a Receita Federal, a Procuradoria Geral e o Ministério do 
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Trabalho. Um terceiro trabalha com o Ministério da Previdência, Superintendên-
cia Nacional de Previdência Complementar (Previc), Fundo de Previdência Com-
plementar dos Servidores Públicos Federais (Funpresp) e ainda outros clientes 
menores. Nessa época, verificou-se qual seria a melhor postura para o gerente 
de departamentos: seria estar o tempo todo in loco no cliente, descobrindo suas 
necessidades, antecipando suas necessidades, conhecendo seu plano de ação 
do ano seguinte, etc. 

Todo esse conhecimento permite que você passe a ter um relacionamento mais 
tranquilo e anteveja necessidades que possa vir a suprir. Ou necessidades que a 
empresa em determinado momento talvez não tenha condição de suprir. Nesse 
sentido, a Dataprev criou os gerentes de conta vinculados aos departamentos, 
ou seja, os departamentos operacionalizam esse processo e dão as diretrizes 
de atuação para os gerentes de conta. Os gerentes de conta, dependendo do 
porte do cliente, atuam em determinadas linhas de negócio para o cliente. Hoje, 
possuímos um gerente de conta exclusivo para a área de beneficio do INSS; um 
gerente de conta para a área de atendimento e saúde; outro gerente de conta 
que atende outras áreas do INSS e, assim, conseguimos formular uma proposta 
que supria os dois lados. O que eu estou querendo dizer é que, desde 1980, a 
Dataprev teve sempre o relacionamento com o cliente em sua estrutura, seja na 
diretoria, na superintendência, em algum departamento. Mas, relacionamen-
to não dependente de estrutura, depende de processo. Se a empresa tem um 
processo bem estruturado, trabalhado, que faça com que esses canais de co-
municação sejam eficientes, você passa a ter um processo de relacionamentos 
muito mais adequado. 

Dessa forma, surgiu a discussão sobre o processo de negócios da Dataprev, que 
na realidade é um pouco mais do que o processo de relacionamento. O processo 
de negócios que estamos propondo visa desde a captação, ou da oferta de uma 
determinada solução para o cliente, até a morte desse produto, porque visamos 
a questão da qualidade. A importância de pensar a qualidade no momento em 
que você está desenvolvendo o produto é para que, na hora que o mesmo esti-
ver inteiramente disponível, ele apresente menos problemas. Mas a percepção 
de qualidade se faz após a disponibilização do produto. O pós-implantação nun-
ca teve a devida importância. Essa ampliação, como falada no início, demanda 
um aumento na capacidade de produzi, que está vinculada a duas coisas: efi-
ciência ou contratação. Não tem como fugir disso: ou melhora teus processos, 
ganha eficiência e, com isso, consegue produzir mais. Ou vai ter que contratar 
gente,  o que não necessariamente vai te trazer o ganho que precisa. Nesse 
processo de negócio tivemos a contribuição do Serpro em nossas discussões 
internas. O Serpro possui um processo de negócios e uma forma de trabalho 
que começamos a implementar no projeto conjunto de desenvolvimento do 
Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) para o Ministério do Planejamento. É 
um projeto grande previsto para cinco anos e que engloba toda a gestão de 
pessoas do Governo Federal. 

Esse projeto foi um grande motivador para ampliarmos a discussão baseada em 
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nossa cadeia de valor, cadeia produtiva, e essa cadeia produtiva foi desenhada 
há alguns anos e precisa ser revista. Identificamos que nessa cadeia produtiva 
estaria faltando algo que extremamente importante: a governança de negócio. 
Talvez por nunca ter essa governança que sempre tivemos uma estrutura vol-
tada para relacionamento. Efetivamente nunca se conseguiu fazer um trabalho 
de relacionamento, de atendimento da forma que gostaríamos e imaginávamos. 
Em cima disso definiram-se quais seriam os principais objetivos que atingiría-
mos implantando esse processo de negócios, e estão muito claros aqui. Primeiro 
garantir a qualidade durante o ciclo de vida de um produto, desde a demanda, 
quando surge a necessidade, ou quando ofertamos, identificamos uma opor-
tunidade e ofertamos uma solução para o cliente, até o término da sua vida, ou 
seja, quando aquele sistema é desativado. Na realidade não temos o sistema, 
temos algo que não sei definir, porque são tantas modificações, implementações 
que na realidade perdeu-se totalmente o controle sobre o circulo de venda da-
quele produto. Aquele produto não é mais aquele produto, já é outro. 

Outra questão: se quer ter governança, precisa ter o comprometimento de todas 
essas áreas envolvidas. Esse comprometimento é mais do que os Acordos de 
Níveis Operacionais (ANOS). Trabalhamos também para estabelecer acordos de 
níveis operacionais internos na empresa, para permitir que avancemos em um 
processo mais controlado. Porém, mais do que ter acordo de nível operacional, 
é necessário que haja comprometimento, e isso depende, principalmente, de in-
formação e patrocínio. A partir desses dois pontos, fazemos com que as áreas se 
comprometam e entendam a sua importância na cadeia toda. Quando olhamos 
o processo de uma forma completa, identificamos uma série de lacunas e uma 
serie de sobreposições, de conflitos em áreas diferentes que estão fazendo ou 
estão tendo a mesma responsabilidade sobre determinadas coisas. E isso tam-
bém é um problema sério. A outra questão é: quanto mais padronizado, mais fá-
cil de ser compreendido, de ser seguido e mais fácil de ser gerenciado. Com isso, 
você traz mais qualidade para o teu processo. Aumentar a eficiência no desen-
volvimento de produtos e estabelecer governanças sobre a gestão de serviços 
prestados. Para mim, são dois fatores mais críticos. Como aumentar a eficiência 
no desenvolvimento de produtos, se estou falando de área de negócio, processo 
de negócio e relacionamento?

Temos analistas de negócios que são pessoas especializadas em conversar com 
cliente, interpretar o que está sendo pedido, se antecipar, traduzir isso em uma 
forma que seja adequada para o cliente e para área de desenvolvimento. O clien-
te está pedindo para botar um campo na tabela? Como é que ele sabe que existe 
essa tabela? Cliente não precisa saber que tem tabela, precisa saber qual como 
está disponível a informação que ele deseja.  Um analista de sistema, principal-
mente em nossa área que lida com o mesmo cliente por muitos anos, passou a 
ter um conhecimento bastante grande sobre o negócio. Por muitas vezes não 
conseguimos apresentar a solução exata que o presidente queria, porque nunca 
trabalhamos o que ele quer, vamos direto para o “como que eu faço para deter-
minar aquilo”. Ou, então, quando digo “emagrecer o ponto de função”, quero dizer 
que teremos pessoas com um vasto conhecimento no negócio, com experiência 
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nesses processos, e que vai fazer esse trabalho de entender o que o cliente quer, 
interpretar tudo que ele está pedindo e colocar em uma forma  entendível tanto 
pelo cliente, quanto pela área de desenvolvimento de software. 

Quando falamos de analista de negócio e área de desenvolvimento, não é fabrica 
de software, é área de desenvolvimento de software. Os analistas de sistemas 
continuarão conversando com clientes, quem faz a especificação de software é 
o analista de sistema, só que isso sob a coordenação do analista de negócio que 
é o responsável pelo relacionamento entre as nossas áreas que vão compor o 
produto com o cliente que solicitou o produto. Na realidade é como se contra-
tasse um empreiteiro para fazer uma obra na cozinha, você não vai contratar o 
encanador ou o ladrilheiro, não vai contratar uma serie de profissionais e geren-
cia-los. É mais fácil contratar um empreiteiro e me relacionar com ele e ele ser 
responsável por contratar todos os outros profissionais necessários. O conceito 
é exatamente o mesmo, a área de negócio que é a contratante das áreas inter-
nas da empresa para gerar uma determinada solução geral, um determinado 
produto. Por isso dizemos que aumentamos a eficiência no desenvolvimento de 
software. Com isso, tiramos uma carga enorme da área de desenvolvimento, isso 
é responsabilidade de quem o contratou. 

Estabelecer governança sobre a gestão de serviços não é dizer que a empresa 
não tinha gestão de serviço. A gestão de serviço está distribuída em várias áreas 
da empresa. Necessitamos de governança sobre isso. O que é  gestão de serviço? 
Você tem um produto pronto e vai fazer uma modificação nesse produto. Come-
ça a acontecer problemas imensos porque não há governança. O que estamos 
propondo é que, na gestão de serviço, essa governança também seja exercida 
por quem é o dono do produto, a área de negócios. Outra questão importante, 
quando temos uma gestão de serviços bem estruturada, com governança e co-
ordenação, você consegue ter um melhor gerenciamento de impactos quando 
ocorrem incidentes. Dizer que qualquer produto vai ser perfeito, não existe. Inci-
dentes vão ocorrer ou por causa de produtos ou por questões de infraestrutura 
que estão ligadas a ele. O problema é você saber gerenciar e minimizar o máximo 
possível o impacto desses eventos. Uma questão que temos problema é a de 
gerenciamento dos indicadores de contrato. O que presta de serviço sem faturar 
é uma enormidade. Ainda prestamos serviços sem levar à frente o faturamento. 
Não necessariamente receber, porque receber é outra história, mas pelo menos 
registrar o serviço que foi prestado.  O analista de negócios não se sente respon-
sável, o analista daquele produto não se sente responsável por essa parte. E é  
responsabilidade dele olhar o faturamento de tudo que está sendo implemen-
tado. Ou seja, tudo o que falamos aqui nos remete a mudar a cultura do atendi-
mento de novas demandas e gestão de serviços. Tecnicamente não estamos in-
ventando nada, não há necessidade de dar formação a ninguém. O que estamos 
fazendo é focar em um processo e não em uma estrutura. 

Não adianta ter uma estrutura e cada um trabalhar de uma forma. O que propo-
mos é o seguinte: faremos as mesmas coisas, mas de uma forma gerenciada e 
organizada. Ofereceremos capacitação. Alguns resultados que obtivemos para 
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o cliente: as ações são mais transparentes, há registros dessas ações junto aos 
clientes. Isso fornece mais segurança para nós e para quem está nos contra-
tando. Melhor planejamento das entregas. Estamos sempre recebendo comen-
tários: “vocês estão sempre atrasados, vocês nunca me entregam no prazo”. É 
culpa de quem, do cliente? Não, é culpa nossa. Porque não conseguimos fazer 
um bom planejamento das entregas. Principalmente, por não conhecermos exa-
tamente o que o cliente quer, não conseguimos fazer as estimativas adequadas 
para dizer: “não, meu amigo, não da para fazer isso em dois meses, eu vou levar 
seis meses para fazer isso”. 

No caso do Serpro, fizemos toda a especificação do negócio, todo o levantamen-
to das necessidades para aquele sistema. Então, conseguimos fazer a estimati-
va de pontos de função baseado em todas as funcionalidades que deveriam ser 
desenvolvidas. Esse sistema passou para 1680 pontos de função sem proble-
ma algum. Sentamos com a gerência do projeto do Ministério de Planejamento, 
apresentamos e falamos “olha, não tenho como atender esse prazo em função 
disso”. O que foi feito? Negocio-se uma estratégia de desenvolvimento. Esta-
mos entregando agora, final desse ano, uma parte do projeto, o mais importante 
para começar a ser implementado a partir de 2014. Quando não conseguimos 
ter uma melhor precisão, o relacionamento vai por água a baixo, porque estamos 
sempre em débito e errando. Nunca conseguimos dar boas estimativas. Qual é 
a forma que você quer receber isso? É exatamente essa a estratégia de desen-
volvimento. São prioridades que precisam ser dadas, é todo um trabalho feito 
em cima disso. Responsabilidade centralizada para condução de uma demanda. 
Quando foi discutido, identificamos dois perfis muito claros. Um perfil voltado 
para relacionamento e um  perfil voltado para a gestão de serviço. 

Você tem um subprocesso em relacionamento e um subprocesso em gestão. 
Uma parte do processo cuida da captura de uma determinada necessidade do 
cliente até sua implantação. Após a implantação, o gestor daquele serviço faz 
todo o trabalho de integração com o cliente. Obviamente, com todas as áreas 
que fazem parte da cadeia de valor, da cadeia produtiva. O conceito é que todos 
que trabalham na Superintendência de Relacionamento são analistas de ne-
gócio. Esses analistas de negócio estarão atuando em dois perfis: ou no perfil 
relacionamento ou no perfil gestão de serviço. Para cada perfil temos uma serie 
de papéis a serem exercidos. No perfil relacionamento, você tem o papel de 
relacionamento em si: o papel de analista de métrica, de analista de requisitos, 
de analista de processos. O  analista de negócio, naquele momento, vai exercer 
um ou mais papéis.

Implementamos os pilotos, em maio desse ano e no mesmo mês lançamos a 
versão beta da gestão de serviço. É  um primeiro fluxo, mas ainda não é piloto. 
Com essa versão beta começamos a executar uma prova de conceito. Colocar 
na prática, colocar para “rodar”, para ver o que interessa e o que não interes-
sa. Começamos essa prova de conceito atacando basicamente duas disciplinas: 
gestão de configuração e gestão de mudança. Pretendíamos entrar, ainda esse 
ano, em gestão de incidente, eventos e problemas, mas optamos por melho-
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rar, ampliar essa prova de conceito em cima do fluxo que estamos propondo e 
em duas disciplinas: gerencia de configuração e gerencia de mudança. Já está 
disponível tanto a parte de relacionamento quanto a parte da versão beta para 
a gestão de serviço. Esses são dois  grandes macroprocessos que estão imple-
mentados. O PD é todos os processos para desenvolvimento de software. Você 
tem o PM, com seus dois grandes subprocessos e as interfaces com os proces-
sos da área de infraestrutura e com os processos das áreas de atendimento. 
Estamos trabalhando mais fortemente na área de relacionamento. A gestão de 
serviço, por ser interna e envolver muitas áreas da empresa, se traduz em um 
trabalho árduo de coordenação, de  fazer as interfaces, encaixar as interfaces de 
uma área com a outra. É  um trabalho bastante árduo. 

Sem falar que estamos em um momento que agrega muito essa questão, mas 
também complica muito: o de implantação de uma grande switch de ferramen-
tas para fazer toda a gestão na área de produção da empresa. A parte de gestão 
de serviços está na prova de conceito, está em construção. Dependendo do tipo, 
do tamanho e da complexidade da demanda, o analista de negócios pode, a 
cada momento, colocar um boné, ou seja, vai exercer vários papéis.  Em um de-
terminado momento,  é o agente de negócio. O agente de negócios é todo aque-
le que tem um contato com o cliente. O maior agente de negócio hoje, o maior 
analista de negócios da Dataprev hoje chama-se Rodrigo Assunção, porque ele 
não para de trazer novidades para dentro da Dataprev. Nesse momento, ele 
está colocando o boné de agente de negócio, como os gerentes de conta que, 
em 95% dos casos,  fazem esse papel. O agente de negócio é o cara que organiza 
as demandas, faz planejamento com cliente, descobre o que ele vai pedir daqui 
a seis meses. Todo esse trabalho é feito pelo agente de negócios. 

Para cada demanda do cliente vai existir sempre um CPF, como o chamamos. O  
papel que ele exerce é de responsável pela solução. Você tem outros papéis como 
o o de analista de requisitos. O que estamos propondo é uma fronteira clara. Ana-
lista de negócio se preocupa em fazer levantamentos de requisitos, quer dizer, 
toda a parte de licitação de requisito está com o analista de negócios. A especifica-
ção daquele requisito está com o analista de sistema. Acredito ser uma tendência 
natural em termos de mercado, e não só para TI, mas para qualquer tipo de indús-
tria que venha a gerar produtos. Analistas de métrica era uma coisa que a parte 
de negócios não fazia, as estimativas também eram feitas por quem desenvolvia. 
Isso era um complicador até para dar prazo para o cliente, porque você tinha que 
aguardar a área de desenvolvimento. Da mesma forma, você pode distribuir os bo-
nezinhos dependendo do tamanho da demanda, da empreitada. Pode-se distribuir 
esses papéis entre vários analistas, mas sempre tendo o responsável pela solução. 
Isso é o que estamos executando na parte do relacionamento.

Estamos fazendo esses três pilotos: um atendendo ao departamento que aten-
de a Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda e o Ministério do Trabalho 
(MTS), que, no caso aqui, é a unificação da Certidão Negativa de Débito (CND). É  
um projeto enorme:  a unificação de vários créditos, de várias coisas. Para o INSS, 
estamos trabalhando com a emenda constitucional 72,  que revê toda a questão 
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dos empregados domésticos. Outro grande projeto é a internalização do portal 
da Funpresp institucional. Aqui estão as pessoas que trabalham como agentes 
de mudança. Estamos agregando isso dentro da estratégia de implantação na 
empresa como um todo. Na gestão de serviço, identificamos alguns tipos que 
se comportam dentro do fluxo Beta, para avaliarmos se ele está adequado ou 
precisa ser alterado. Estamos trabalhando com seguro desemprego, acréscimos 
legais, com o sistema de benefício por incapacidade, o portal CNIS e o Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS). 

Lições aprendidas até agora: talvez uma das coisas mais complicadas seja tirar a 
visão do analista de negócio da parte de tecnologia. É impressionante como é di-
fícil mudar, dizer olha, tenta ver de outra forma a história. É de imediato, chegou 
uma demanda o cara já vai dizer: “ah não, isso aqui eu tenho que alterar o pro-
grama tal para fazer isso assim, na tabela tal”. Ele  não quer saber sequer o que 
o cliente está pedindo. Ele está olhando como fazer. Óbvio que não há nada de 
errado nisso, porque sempre foi assim. O que estamos propondo é mudar. É uma 
questão muito difícil  mudar a visão do analista de negócios do foco tecnológico 
para o foco do negócio, para o foco do cliente em si. Como falei, podem melhorar 
e serem mais precisas, sabemos disso. Está no nosso processo de estimativa de 
prazo, de tamanho, de esforço. Não está adequado ainda. Muitas áreas da nossa 
empresa são envolvidas depois das estimativas serem aprovadas pelo cliente. 
Ou seja, áreas que deveriam ter dado um parecer, ter avaliado,  não o fazem. Não 
o fazem porque muitas vezes também não são consultadas. Quando notamos, 
já foi acordado um prazo com cliente. E ai? Provavelmente esse projeto, essa 
demanda, vai atrasar. Muitas atividades de negócio são concentradas na área de 
desenvolvimento, como no modelo anterior. A área de desenvolvimento ainda 
faz muito da área de negócio. Por isso, digo que vou emagrecer o ponto de fun-
ção. Vou deixar eles magrinhos só para fazer o que tem que fazer. 

Em geral, há mais de um ponto de contato entre a Dataprev e o cliente, o que 
é outro problema. É difícil você conseguir fechar o entendimento, porque tem 
vários interlocutores. A participação da área que será a gestora do novo software 
ou módulo acontece muito tardiamente. O que é isso? De repente, como o cliente 
trata muitas vezes quase que diretamente com a área de desenvolvimento de 
software, é implementado uma funcionalidade nova, alguma mudança. A pessoa 
responsável pelo serviço só terá conhecimento do que está sendo feito na hora 
que o responsável do desenvolvimento falar: pedir para fazer uma requisição de 
mudança para alterar o produto que está em produção. Isso problemas para nós 
e, consequentemente, para os clientes. Não resta a menor duvida que se não 
tiver o trabalho contínuo em algum momento essa coisa também se perde. Com 
ele, principais mudanças e fronteiras de atuação passam a ser muito mais cla-
ras e definidas, assim como haverá racionalização na organização do processo 
de atendimento das demandas de desenvolvimento de software. A interlocução 
com o cliente passa a ter canais específicos de relacionamento. Eu espero que 
não precise mais o cliente ligar para o cara que está construindo o código para 
pedir para fazer uma alteração. Isso não é viável. 
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É preciso haver monitoramento e gestão de todas as fases do ciclo de vida dos 
serviços de forma integrada, visando garantir qualidade. E também haver a de-
finição de papéis de atuação voltada tanto para o relacionamento, quanto para 
a gestão de serviço. Quer dizer, se cada um sabe o que  tem de fazer é muito 
mais fácil. Aqui, é o nosso site, que, na realidade, é um site não só do processo 
de negócio. Aglutina  todos os processos da Dataprev. Está em fase ainda de 
construção e, certamente, ainda vai estar por muito tempo. Trazer para o mesmo 
lugar e no mesmo padrão todos os processo da empresa é um trabalho contínuo, 
mas que permite dar uma visibilidade muito grande para qualquer um que tenha 
dúvida de como se conduzir para atingir determinado objetivo. Basta entrar ali. 
Se ele não tiver 100% das informações necessárias,  vai ter, pelo menos,  um 
conjunto que permita  continuar trabalhando.



15Fórum de TIC Dataprev Gestão de relacionamento nas empresas estatais

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Relacionamento: Fator chave no Processo de Negócio da DATAPREV José Carlos Cunha Neiva 

Ubiramar – Dataprev: Acredito que o debate seja 
uma reflexão, um histórico da questão do relacio-
namento, que passa pelo processo de mudança do 
perfil profissional do analista de tecnologia da infor-
mação. Durante muito tempo houve uma separa-
ção: a pessoa do relacionamento era quem colocava 
terno e gravata, não entendia muito de informáti-
ca e prometia o que o cliente não precisava, certo? 
Retornava à empresa e o responsável pelo desen-
volvimento dizia o seguinte: “esse cara não entende 
nada, prometeu um monte de coisa para o cliente e 
como vou fazer agora?”. Acredito que esse modelo 
do novo profissional da área de tecnologia da infor-
mação, com conhecimento mais amplo do negócio, 
foi uma grande dúvida da Dataprev. Uma das pas-
sagens que você colocou sobre a questão da tercei-
rização deixava a questão do desenvolvimento da 
tecnologia na mão do terceirizado. Em determinado 
momento fizemos um corte seccional, a Dataprev 
passou a assumir tudo, sendo obrigada a fazer uma 
mudança em sua identificação, tanto no conheci-
mento de negócio quanto da tecnologia, para atingir 
seus objetivos. Acredito que a questão do relacio-
namento parte da mudança do perfil do profissional 
da área de tecnologia. É  um investimento alto da 
Dataprev na divisão do relacionamento dentro do 
próprio departamento de serviço. A gestão de servi-
ço está dentro do departamento. Essa mudança de 
processo é fundamental no perfil do profissional da 
área de tecnologia da informação.

José Carlos Cunha Neiva – Dataprev: Corroboran-
do com o Bira, pegando o exemplo do analista de 
negócios da área financeira, caso o colaborador não 
conheça muito bem os produtos que possui, o que 
pode ofertar? Quando não conhecemos a tecnolo-
gia, não sabemos o que trabalhar. O analista de ne-
gócios ão necessariamente precisa ser um especia-
lista em codificar o JavaServer Faces (JSF) ou montar 
uma determinada estrutura, fazer a configuração de 
um servidor. Não precisa ser esse especialista. Mas, 
ao escolher trabalhar na área de TI, está se propon-
do a ser um analista de negócio que vai fazer o rela-
cionamento, identificar a oportunidade, trazer para 
dentro da casa as necessidades do cliente. Quando 

o colaborador não possui esse conhecimento, não 
resta a menor duvida que está na área errada. É a 
mesma coisa de trabalhar em um banco e não saber 
quais os produtos que aquele banco oferece e de 
que forma posso utilizar. O perfil está cada vez mais 
se especializando. Não adianta colocar um colabo-
rador que goste de fazer código para ser analista de 
relacionamento porque não dará certo. Da mesma 
forma, a pessoa que gosta de interagir, que tem a 
curiosidade de estar entendendo a necessidade do 
outro, estar antenado com o que está acontecendo 
no mundo, esse colaborador tem perfil para a área 
de negócio porque está interessado, sabe entender 
o cliente, vai saber traduzir a necessidade, vai ge-
renciar e aprovar o que está sendo feito. Concordo 
plenamente com você, acredito que o mais impor-
tantes é a mudança de cultura suportada pela apa-
citação que, infelizmente, ainda não conseguimos 
implementar nesse segundo semestre por vários 
motivos, um deles falta de recursos financeiros. 
Outro, foi o perfil da capacitação. A tendência das 
empresas é contratar um curso e ver quem precisa 
fazer. Invertemos essa lógica: a partir do momen-
to que definimos o perfil, definimos os papéis e as 
atribuições de cada papel, montamos nossa grade 
de capacitaçã. Não para todo mundo, mas saben-
do a estimativa de qual é o contingente do analis-
ta de negócio, escolher quem tem o potencial para 
exercer aquele tipo de papel. Preciso que todos co-
nheçam analises de processo? Não. Preciso de um 
contingente, mas não de todos. Todos serão ana-
listas de métrica? Não, um conjunto apenas. Então, 
isso também traz uma eficiência maior na hora de 
preparar e capacitar a equipe. Volto a dizer, só capa-
citar a equipe não resolve, porque é uma mudança 
de cultura. É uma condição necessária, mas não o 
suficiente. A mudança de cultura é fundamental. É 
o entendimento de um novo processo de trabalho.

Porfírio – Dataprev: Recentemente concluímos 
uma pesquisa de satisfação junto aos nossos clien-
tes e uma das observações dessa pesquisa é que 
todo cliente, na percepção da satisfação do cliente 
final, inicia a satisfação dele com o conhecimento 
do negócio e do relacionamento com o cliente. A 
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avaliação foi baixa nos clientes que tiveram o co-
nhecimento baixo dos produtos e da execução de 
serviço prestado. Precisamos efetivamente investir 
no conhecimento do negócio e no relacionamento, 
principalmente, em capacitação que ficou penden-
te. Só corroborando com você.

José Carlos Cunha Neiva – Dataprev: Você men-
cionou algo interessante, a pesquisa realizada pela 
Dataprev, infelizmente ainda com pouco retorno. 
Esperamos que, com a frequência que vem sendo 
feita,  provavelmente de 6 em 6 meses, o retorno 
aumente. Um dos itens que estamos avaliando mal 
na pesquisa é a estimativa de prazo. Porque, na re-
alidade, o colaborador diz o seguinte “não, é porque 
vocês sempre atrasam o serviço”. Mas atrasa o ser-
viço por quê? Das duas uma, ou porque fiz uma má 
estimativa no início e propus um prazo que era ine-
xequível. Ou houve eventos durante esse processo 
que fez com que ocorresse esse atraso. Normal-
mente, são estimativas mal feitas. Quando pega-
mos e identificamos os problemas, começamos a 
solucioná-los, para que esse relacionamento com o 
cliente evolua como o Porfírio falou.  

Márcia Bezerra – INSS: Sou Márcia Bezerra, gerente 
de contas que atende ao INSS e as diretorias de Be-
nefício e Saúde do trabalhador. Gostaria de colocar 
dois pontos. De fato, é fundamental trabalharmos 
sobre o que é a satisfação do usuário final que aten-
demos. Falando pelo INSS, como é que é o processo 
de planejamento do instituto? Eles avaliam o que 
quer o usuário final, aquele que chega lá na agência. 
Aí, definem os indicadores. Esses indicadores são 
as metas, os desafios dos gerentes de Agência de 
Previdência Social (APS). Ok, tenho esses desafios, 
mas preciso de tempo de resposta, de desempenho, 
de melhores sistemas. Daí, derivam os projetos es-
truturais, os que temos que dar conta, que é uma 
das demandas da Dataprev. Sabemos, assim, do 
planejamento do ano seguinte, o que o cliente es-
pera de qualidade, o que o usuário final vai sentir. O 
planejamento é trabalhado com essa estrutura, não 
podemos raciocinar diferente. 

Começamos a definir os processos de negócio que 
darão origem aos sistemas e suas alterações, ten-

do que estar focadas nisso. É uma coisa que todos 
devem conhecer. Estamos trabalhando bastante 
em conta e planejamento e, as vezes, mostramos 
um pouquinho de qualidade na solução técnica, um 
pouquinho no prazo, um pouco no processo. Mas a 
qualidade que temos que dar é a segurançar para 
esse processo. O  cliente acreditar nele. Ainda hoje 
temos uma área de entrave, porque o cliente quer 
falar com o cara que desenvolve. Ele  ainda não 
tem essa confiança.  Então, só para corroborar a 
importância desse processo, estamos trabalhando 
para que isso aconteça dentro do cliente e da em-
presa. Hoje, tenho várias diretorias demandando 
coisas que vão se unir e que vão chegar na solução 
para o usuário final. Várias coordenações, várias 
diretorias vão coordenar esse portfólio todo. Cada 
item desse portfólio de compromissos gera vários 
documentos de visão. Lógico que posso criar um 
macro que vai desmembrando, tudo está dentro 
do processo. Mas preciso trabalhar a integração 
de soluções, a gestão integrada da confecção de 
todos esses documentos de visão e, depois, há o 
desafio da gerência de configuração, que já come-
ça na ponta mesmo. Como vou criar esses grupos 
de especificações? Para que vão ser as minhas en-
tregas de produto ao longo do ano? Tenho que dar 
conta, como gerência de serviços que hoje cuida de 
um determinado produto, que ele vai evoluir e terei 
que estar junto desde o inicio, para saber o que vai 
agregar para o usuário final, como será o documen-
to de visão, como será a gerência de configuração 
e todas essas áreas que envolvem vários sistema.  
Um dos maiores desafios que tenho enfrentado  é 
a integração. Você comentou que antes tínhamos 
duas áreas para atender o beneficio e o cadastro e, 
hoje,  temos um departamento. Mas continuamos 
tendo áreas de cadastro de benefício separadas.

Alan – INSS: Começamos a comparar isso com o 
desenvolvedor ao lado e acreditamos que ele pode-
ria estar fazendo o que você sugeriu. Ao contrário, 
está ali codificando. No INSS vivenciamos muito 
isso, principalmente, com as soluções caseiras que, 
basicamente, possuem esse caráter e acabam an-
tagonizando com esse modelo mais complexo. Diria 
que temos uma deficiência, no caso do INSS espe-
cificamente, já mapeada e com uma serie de ações 
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para suprir na questão do planejamento, do acom-
panhamento das áreas enquanto gestão de TI, no 
sentido de promover essas ligações  entre as áre-
as com aparentes divergências, mas que precisam 
convergir. Por exemplo, atendimento, benefício, 
saúde do trabalhador, enfim, que nem sempre tem 
características totalmente aglutinadas. Tem que ser 
feito um trabalho de convergir, porque as soluções 
tem que ser integradas. Por outro lado, precisamos 
trazer um nível de segurança ao processo para evi-
tar a tal da surpresa. Porque ainda com todo esse 
processo, quando chegamos ao final de um pro-
jeto grande, descobrimos que faltou olhar e que a 
questão das habilidades, da sensibilidade e da in-
tegração com o sistema X não foram abordadas. 
Isso acaba colocando em cheque todo um processo 
que justamente se propõe a envolver as áreas que 
precisam ser ouvidas, dimensionar asquestões não 
funcionais. Precisa trazer uma série de elementos 
que entra um pouco nessa discussão do engordar 
ou emagrecer o ponto de função. Porque as áreas 
entendem desenvolvimento e como chegar lá e co-
dificar uma tela. E, na verdade, é um processo muito 
mais amplo do que isso.

Ainda enfrentamos dificuldades em traduzir isso 
como resultado efetivo, em parte porque esse pro-
cesso está em amadurecimento. Portanto ele ain-
da não ganhou a dinâmica necessária e porque não 
me organizei o suficiente para isso. Acredito que, 
naqueles pontos finais de avaliação, a questão de 
se engajar na realidade do cliente final é funda-
mental para esse processo obter sucesso. Porque, 
caso isso não seja muito bem acoplado em termo 
de expectativa, de avaliação, de noção de evolução 
principalmente, o processo pode ser a qualquer 
momento desestabilizado ou desacreditado. Na 
Dataprev tem dezenas, centenas de desenvolve-
dores e não consigo fazer com que aquilo tenha 
uma dinâmica no nível da expectativa da área de 
negócio. Então, como é que é esse processo? Como 
fazemos com que esse processo agregue um valor 
no sentido de ganhar, no mínimo, mais tempo, en-
quanto visão geral do projeto, ou me garantir maior 
solidez dos produtos, da gestão. É mais essa ques-
tão de um ponto de atenção que a gente precisa 
estar observando.

José Carlos Cunha Neiva – Dataprev: Não tenho a 
menor duvida que você está com a razão. Primeiro, 
esse processo só se sustenta se ele trouxer resulta-
dos melhor do que o anterior, não há a menor som-
bra de dúvidas. Agora, tenho algumas divergências 
em relação a prazo. Tudo o que estou falando aqui 
é feito hoje, porém de forma desorganizada. Não 
queremos ser o primeiro a onerar o cliente em hi-
pótese alguma. Então, também acredito que não há 
mais nenhuma documentação maior. Hoje, quando 
você encaminha uma demanda para ser executada 
pela Dataprev, encaminha uma especificação, uma 
solicitação. Essa solicitação nem sempre está de-
talhada o suficiente, para que se possa fazer uma 
estimativa de prazo de ma implementação. Tem al-
guém hoje na Dataprev, que pega essa solicitação e 
vai fazer essa especificação. 

Se ele vai fazer no Word, se ele vai fazer no bloqui-
nho, ou se ele vai mandar por e-mail é outra histó-
ria. Mas ele faz, e isso chega à área de desenvolvi-
mento. Ou a própria área de desenvolvimento fez 
isso, porque alguém mandou. Acontece da área de 
desenvolvimento não entender direito, liga para o 
cliente e fala: “vem cá, isso aqui que ele falou como 
é que é?”. Isso tudo é feito hoje. A minha expecta-
tiva, primeiro, é que possamos reduzir o tempo do 
atendimento de uma demanda. Segundo, que a 
transparência entre o que a empresa está desen-
volvendo e o que o cliente solicitou,seja total e ga-
rantido. Porque quando você conversa com o clien-
te, e apresenta para ele assim: “olha entendi o que 
você quer, é isso aqui que você quer” é show de bola. 
As responsabilidades de mapear todos os impactos 
em outros sistemas, em outros processos, é do 
analista de negócio que está fazendo essa especi-
ficação de negócios.

Ele não vai especificar para dizer: “olha você tem 
que alterar isso, isso”. Mas ele vai identificar o im-
pacto e a área de desenvolvimento software que 
vai bem. Alan concordo com você 100% de que esse 
processo todo só vai a frente se ele trouxer um re-
sultado melhor do que o atual. Tenho a expectativa 
de que ele melhore em vários aspectos, como co-
loquei, em termos de qualidade, porque terei muito 
mais confiança em produzir algo que sei que efeti-



18Fórum de TIC Dataprev Gestão de relacionamento nas empresas estatais 18

Relacionamento: Fator chave no Processo de Negócio da Dataprev 
José Carlos Cunha Neiva 

DEBATE

vamente vai atender o que foi solicitado. Tenho a 
expectativa de que esse processo seja muito mais 
rápido, que tenha muito mais transparência nessa 
relação. E isso  que estamos buscando, mas vol-
to a dizer que esse processo só se sustenta se o 
resultado dele for melhor que o atual. Agora, não 
esqueçam que esse processo passa a vigorar a 
partir de primeiro de dezembro.  Os pilotos estão 
sob controle, mas o restante do processo não está 
ainda controlado. Controlado que estou dizendo é 
auditado. A área de qualidade não está verificando 
se todos os processos foram cumpridos, se os con-
teúdos que estão sendo elaborados estão adequa-
dos, coisa e tal. A partir de primeiro de dezembro, 
acredito que o processo pode ser melhor avaliando. 

Mônica – Dataprev: Sou gerente de Divisão que 
atende o Ministério da Previdência. Uma coisa que 

temos feito há algum tempo é assumir a interlo-
cução com o cliente. Escutamos muito o cliente. 
Facilita muito quando ele conversa com o analista 
que vai desenvolver. Mas, com isso, ele faz com que 
a área de negócio, que é responsável em atendê-
-lo, acabe perdendo o vínculo com a solução que 
está sendo dada. O que temos  mostrado para os 
clientes é qua a área de negócio tem que ser o in-
terlocutor principal, porque é ela que vai reter o co-
nhecimento. A equipe de desenvolvimento vai ser 
dissolvida ao final do projeto, então quem fica com 
esse conhecimento é a área de negócio que está te 
atendendo. Portanto, não adianta ter essa interlo-
cução direto com o analista, porque ele vai sair do 
processo e você ficará sem um interlocutor que co-
nhece seu processo. Esse é o principal gancho que 
temos que pegar e continuar conduzindo: o conhe-
cimento tem que estar na área de negócio.



19Fórum de TIC Dataprev Gestão de relacionamento nas empresas estatais
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¹ Diretor de Relacionamento e Desenvolvimento

Sou Sérgio Mauro, diretor de Relacionamento e Desenvolvimento do Prodam/ 
SP, Tecnologia da Informação e Comunicação. Vou falar um pouco da experiên-
cia da atual diretoria da Prodam, que assumiu no começo do ano. Fiquei extre-
mamente interessado em vir a este Fórum para ouvir, porque na nova gestão 
da Prodam  isso é um dos assuntos que está mais mexendo com as nossas 
prioridades. Temos nossas dificuldades, mas estamos tentando alterar e evo-
luir dentro da Prodam. Como ouvintes, ficamos interessados em vir aqui, mas, 
por outro lado, até por esse próprio inicio de gestão, o que temos de mudança 
ainda é muito recente. Não temos muita coisa a mostrar enquanto resultado. 
Portanto, trago a vocês um pouco das dificuldades que temos ao buscar fazer 
uma mudança de rumo bastante significativa. Ao chegarmos na Prodam,  tive-
mos que entender que essa é uma nova gestão tanto da prefeitura quanto da 
diretoria. É uma gestão que tem como diretriz até do próprio prefeito uma pos-
tura bastante diferente com relação a informática e comunicação desenvolvida 
dentro do próprio município. O prefeito determinou, e tem como meta principal, 
a questão de tecnologia de informação e comunicação como crucial para o mu-
nicípio. Ele  quer e definiu que esta área tem que ser de excelência, tanto na 
eficácia quanto na eficiência dos serviços prestados. O que significa que é uma 
mudança dentro da postura da gestão anterior, que tinha mais um do ponto de 
vista de terceirização das atividades, transformando a Prodam em uma espécie 
de gestora de contratos de terceirização. 

Essa mudança implica uma grande modificação nas posturas de relacionamen-
to com os clientes. Em primeiro lugar, só para lembrar o tamanho da bronca que 
temos em São Paulo, em se tratando de questões administrativas em geral e, 
principalmente, de tecnologia de informação e comunicação. São Paulo é uma 
cidade quase maior do que muitos países do mundo. Não temos empresas e 
autarquias que cuidem de coisas com as dimensões com as quais estamos tra-
balhando. Por exemplo, trabalhar com transporte significa trabalhar com uma 
frota de veículos superior a da Suécia, trabalhar com a área de educação, sig-
nifica trabalhar com uma população maior do que a da Estônia. Agendamentos 
médicos suficientes para consultas de toda a população do Equador e assim 
por diante. Os tamanhos são grandes e o desafio de trabalhar com tecnologia 
de informação e comunicação para isso tudo é muito grande. Então, voltando a 
dizer o que eu estava dizendo, qual foi a situação que encontrou  a nova diretora 
da Prodam quando chegou com essa nova postura com relação a tecnologia de 
informação e comunicação? 

Os grandes gargalos, os grandes problemas que enfrentamos foi justamente 
na área de relacionamento. Quer dizer, o relacionamento da Prodam com os 
seus clientes estava bastante desgastado por causa das posturas anteriores 



20Fórum de TIC Dataprev Gestão de relacionamento nas empresas estatais

Parceria estratégica como eixo de relacionamento com o cliente
Sérgio Mauro Santos Filho 

e de como ele tinha sido gerido nas últimas gestões. Os clientes nos enxerga-
vam como uma entidade que prometia e não cumpria, não entregava. E, quando 
prometia, prometia coisas que não estavam exatamente de acordo com aquilo 
que o cliente queria, aquilo que a prefeitura queria. Havia um enorme descrédito 
de todas as secretarias, todas as empresas e autarquias com relação à capaci-
dade da Prodam em entregar soluções. Tinha uma atitude muito reativa como 
eu disse. A Prodam não tinha uma grande importância na gestão anterior. Ela  
participava e trabalhava apenas em uma visão reativa. Ela  era praticamente 
o balcão de atendimento de demandas. As secretarias e os órgãos chegavam 
para a Prodam já com os pedidos feitos, já com a solução feita e pedindo para a 
Prodam implementar aquilo que eles queriam. Era um verdadeiro balcão de re-
sultados. A divisão interna da Prodam já refletia uma coisa muito fragmentada. 
Era um atendimento muito fragmentado. A  estrutura das diretorias e geren-
cias, era praticamente de uma divisão feudal de clientes. Ou seja, cada diretoria 
e cada gerência atendia um determinado número de clientes, tinha sua carteira 
de clientes e dividia aquilo de uma forma mais ou menos equitativa entre elas e 
de forma praticamente isolada. Ou seja, não havia nenhuma visão de processos 
de negócios do cliente, enhuma visão de integração que pudesse ser oferecido.  

Com isso e com essa visão de atendimento de demandas muito fragmentada, 
basicamente o que podíamos fazer era entregar soluções muito imediatistas, 
sem nenhuma visão  estratégica e de longo prazo que atendesse as estratégias 
de negócios dos nossos clientes, das nossas secretarias, de nossas empresas 
e autarquias. O que vinha ao balcão era resolvido e ficava por isso mesmo. O 
nosso relacionamento não era voltado para entender a estratégia da visão de 
negócio de cada uma das secretarias. Por outro lado, do ponto de vista tec-
nológico, como a Prodam tinha ficado um bom tempo trabalhando muito com 
gestões terceirizadas, ela manteve sistemas do passado. Não se atualizou tec-
nologicamente. Apesar de ela ter uma plataforma diversificada, vários sistemas 
e plataformas diferentes, existem coisas muito antigas. Tem sistemas funcio-
nando na Prodam que foram desenvolvidos há mais de 30 anos em plataformas 
de mainframe. Hoje, não são mais suportadas pelos próprios fabricantes. Isso 
significa falta de atualização de infraestrutura e falta de profissionais do mer-
cado que possam trabalhar no arquivo. 

Achar alguém hoje que trabalhe com Common Business Oriented Language (Cobol) 
não é fácil. Porém ainda existem sistemas que rodam sob a plataforma do Cobol. 
Mas, por outro lado, não inclui as novas tendências de mercado, as novidades, por 
exemplo, software livre, plataformas abertas, etc. A Prodam simplesmente não 
tem. Quando iniciamos a gestão,  a primeira coisa que perguntei foi se trabalhavam 
com a diretriz do  próprio prefeito da nova gestão ou com software livre? Simples-
mente responderam que não existia  plataforma livre dentro da Prodam e nada 
que  funcione com isso. Apesar de ser uma questão de infraestrutura, isso traz 
problema de relacionamento com o cliente, porque o cliente demanda isso. Como é 
uma diretriz da prefeitura de abrir para  plataformas abertas, para software livre, o 
cliente demanda isso. E a Prodam não tem condições de atender o próprio cliente. 
Então, isso é mais um fator complicado no relacionamento com o cliente.



21Fórum de TIC Dataprev Gestão de relacionamento nas empresas estatais

Parceria estratégica como eixo de relacionamento com o cliente
Sérgio Mauro Santos Filho 

O outro desafio que tínhamos é que existia pouca transparência nos contratos 
e nas relações comerciais com os clientes. A prática usual da Prodam era fazer 
uma proposta de solução, de entrega de um produto que foi demandado, quan-
tificando tipo  isso vai custar cinco mil homens hora de trabalho, será quantifi-
cada  e entregue para o cliente. No fim de cada mês o que se apresentava era 
um atestado de horas trabalhadas, onde o cliente dava o ateste, comprovava 
que isso tinha sido feito e isso era faturado pela Prodam. Ou seja, nenhuma 
visão de entrega de resultado, nenhuma métrica, nenhum controle dos clientes 
sobre o que a Prodam fazia, o que estava de certa forma coerente com a pos-
tura e o tipo de papel da empresa no passado. Por fim, o que acontecia dentro 
dessa visão era que muitos dos clientes já estavam assumindo todas as suas 
soluções de tecnologia de informação e comunicação. Elas não passavam mais 
pela Prodam. Muitos clientes resolviam por conta própria, contratavam tercei-
ros, o que trazia para dentro da prefeitura, uma enorme desintegração de sis-
temas. Era uma verdadeira Babel de sistemas, onde você tinha coisas comuns 
feitas por várias secretarias. Cada uma fazendo as coisas com a sua solução e 
sem nenhuma capacidade de integração. 

O cenário era de um enorme desafio sobre como resolveríamos todas as ques-
tões. Como disse, tem pouco tempo que definimos a estratégia e algumas 
ações concretas.  A primeira coisa que fizemos foi resgatar a imagem da em-
presa junto aos seus clientes e, principalmente, mudar a visão de um balcão de 
atendimentos de demandas pré-existentes, uma coisa fragmentada com sis-
temas imediatistas e muito pouco estratégicos. Agora, o  contato da Prodam 
não é mais ao nível do usuário e da área de tecnologia de informação, mas, 
normalmente, ao nível da área estratégica da prefeitura. A  área de gestão es-
tratégica da prefeitura dentro da Prodam entrou em contato com cada um dos 
seus clientes, para definir visões estratégicas para a tecnologia de informação 
de cada um deles. A nova diretoria se apresentou para todos os clientes, para 
cada um dos secretários e presidentes de empresas ou autarquias. Ouvimos as 
necessidades do cliente e tentamos conversar com eles, centrados, basicamen-
te, nos projetos de governo que impactavam cada um deles na  estratégia de 
funcionamento. O que a Prodam pode oferecer não é mais a nível de informática 
ou de comunicação,  mas o que interessa enquanto estratégia e programa de 
governo e de cada um dos clientes. 

Tentamos fazer um segundo passo para reconquistar a confiança dos cliente, 
que é igual ao nosso backlog, entregar uma série de sistemas que estavam com 
pendências de serem entregues anteriormente. Tentar resolver isso rapidamen-
te para mostrar ao cliente que a Prodam pode ter capacidade de entrega. Por 
fim, tentamos fazer também uma mudança de visão interna na Prodam, que tra-
balhava como balcão de soluções de software de soluções, para que a área de re-
lacionamento se envolvesse como os projetos estratégicos do governo. Algumas 
atitudes foram tomadas dentro da própria Prodam para que seus funcionários 
e, principalmente, a área de relacionamento, entendessem o cliente, no caso a 
prefeitura de São Paulo, não mais como demandante de informática, mas como 
um cliente que tem estratégias e programas, os quais a Prodam tem que conhe-
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cer para oferecer soluções na área de estratégia do negócio do cliente. Com isso 
tomamos algumas atitudes internas. Por exemplo, o prefeito é signatário de um 
pacto de apresentar um Plano de Metas logo no começo do governo. 

Apresentou 100 metas. Depois,  houve uma série de debates com a sociedade 
civil, audiências públicas. Se transformaram em 133 metas, se não me enga-
no, que são as metas principais que o prefeito terá que dar conta até o fim do 
mandato. Fizemos  um sistema - quase que foi um concurso de ideias para 
todos os integrantes da casa apresentar propostas de soluções e oportunida-
des de informatização, em cima de programa de governo - tentando mudar a 
postura e o entendimento interno dos funcionários. Tinham que ter mais uma 
visão de programa de governo do que simplesmente tecnologia da informação. 
Fiizemos portais de ofertas e soluções para todos os funcionários, uma espé-
cie de concurso de melhores ideias, envolvendo todo o pessoal da Prodam na 
área mais estratégica do governo. A segunda coisa que fizemos foi tentar mu-
dar essa visão de balcão de atendimentos, que é uma atitude muito reativa da 
Prodam. Tinha que mostrar uma postura mais proativa para convencermos o 
cliente de que a Prodam não é só uma central de demandas, mas uma empresa 
que pode discutir e pensar novas soluções na área de tecnologia da informação 
e comunicação que, talvez, o próprio cliente possa não estar vendo, capacitan-
do o pessoal de relacionamento para fazer isso. Tentamos mudar um pouco a 
gestão dos contratos que tinham com a Prodam. E já estamos implementando 
a transparência nos contratos que temos feito. 

Hoje estamos mais voltados aos nossos contratos, a entrega de produtos cla-
ramente definidos - e com métricas muito claras de recepção, aprovação e qua-
lidade do produto - do que simplesmente entregando um papel de homens/
horas trabalhadas e atestadas pelo cliente. Nossos novos contratos já estão 
baseadas em produtos e produtos intermediários, que só serão pagos median-
te o atesto de funcionamento e a partir de emissão de ordem de serviço muito 
claros. Esta última define a qualidade que se espera do produto e quando será 
entregue. Estamos implementando também a atualização tecnológica de for-
ma a conseguir fazer com que atendamos certas demandas e expectativas de 
tecnologia dos nossos clientes. Trouxemos novos sistemas para a Prodam, ca-
pacitando tanto a infraestrutura para estar internalizando outras plataformas 
e plataformas mais atualizadas, como também nosso pessoal de desenvolvi-
mento. Tentamos aumentar a transparência para o cliente, que não sabia muito 
bem o que a Prodam fazia e como fazia com relação a separação de objetos. A 
Prodam oferece basicamente quatro tipos de serviços, quatro grandes verten-
tes: desenvolvimento de sistemas, sistemas novos que o cliente possa querer;  
manutenção dos sistemas;  armazenamento e hospedagem, tem data centers 
que, a  principio deveriam estar hospedando todos os sistemas e dados da pre-
feitura, e  comunicações. 

A Prodam oferece a infraestrutura de comunicação com a instalação de links 
para todos os órgãos da prefeitura. A gestão desse sistema de comunicação 
é em centro de inox dentro da própria Prodam, que gerencia isso tudo. Ante-
riormente, faziam contratos que misturavam tudo ao mesmo tempo. Em cada 
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contrato e cada proposta, eles englobavam todas as coisas de uma vez. Tinha 
contratos com o governo de desenvolvimento do sistema, de manutenção do 
sistema anterior, contrato de infraestrutura e hospedagem de dados dentro da 
Prodam, assim como de telecomunicações, todos com métricas e procedimen-
tos de aprovação e de entrega completamente diferentes. Tentavam colocar 
tudo isso dentro de uma única lógica,a maior parte dessa lógica era homens/
hora e faziam a conversão. Por exemplo, no desenvolvimento de um novo siste-
ma, de um produto cotavam exclusivamente quantos homens/hora isso signifi-
cou para a Prodam. Boa parte da infraestrutura permanente de comunicação ou 
armazenagem acabava sendo cobrado segundo a unidade financeira homens/
hora. Isso se refletia na completa opacidade na gestão dos contratos junto à 
Prodam. A primeira coisa que tentamos fazer foi separar esses contratos em 
contratos diferentes com suas diferentes métricas. Uns feitos mesmo por ho-
mem hora, outros feitos por pacote, outros pagamentos mensais de acordo com 
o uso. Introduzimos métricas, inclusive, dentro dos contratos de infraestrutura. 
Em infraestrutura, são métricas diferentes. Quando falamos de infraestrutura, 
estamos falando de um serviço com medições reais. É o que estamos fazendo 
junto a prefeitura. 

No caso de manutenções de sistema, são contratos de negociação individual 
de cada ordem de serviço. São contratos anuais. Oferecemos um contrato com 
um certo teto de uso financeiro para poder fazer a manutenção dos sistemas já 
existentes. Eles são feitos não mais segundo um taxímetro de cobrança mensal 
da disponibilidade do funcionário, mas, sim, através de ordens de serviços es-
pecificas. Cada manutenção de cada sistema deverá ser feita por uma hora de 
serviço especifico, com a sua métrica própria, com seus prazos e recursos e cus-
to definidos e aprovados pelo cliente. Esse  é o caso do contrato de manutenção. 
No caso de desenvolvimento, de fato, ele é um pacote. Cada desenvolvimento 
vai ser especificado e quantificado, preço e prazo. Porém, estamos introduzindo 
uma coisa que não existia no passado, as entregas parciais e pagamentos par-
ciais. Anteriormente, o cliente começava a fazer pagamentos antecipados men-
sais, antes de ter qualquer tipo de entrega. Só recebia o sistema desenvolvido 
no fim. Hoje, estamos fazendo uma métrica de entregas parciais e pagamentos.  

Conseguimos fazer de uma forma bastante proativa e diferenciada do ponto de 
vista de que a Prodam está não só oferecendo, como o ‘concebedor’ da solução, 
o proponente da solução, mas como também o responsável por todo o desen-
volvimento dessa solução junto à prefeitura. A empresa assume realmente a 
responsabilidade por todos os desenvolvimentos de projetos que são estraté-
gicos. Já estamos fazendo dois grandes projetos para a Prefeitura. Na área da 
Secretaria de Finanças,  faremos um grande sistema  tributário para substituir 
o anterior. Outro será de informações geográficas, uma área bastante paradig-
mática na prefeitura. Sistema de informações geográficas da prefeitura existe 
em praticamente todos os clientes. Todo mundo tem sistema de informação 
geográfica. Hoje, na prefeitura de São Paulo, mapeamos mais de 40 usos de 
sistema de informações geográficas, cada um com o seu e nada integrado. Con-
seguimos ter uma atitude bastante proativa. Fizemos essa parceria dentro da 
prefeitura para fazer um grande sistema, que levará de dois a três anos para 
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ser desenvolvido. Um grande sistema de informações geográficas coorporativo 
para toda a prefeitura, juntando todos os dados de geoprocessamento em um 
grande sistema integrado.  

Do ponto de vista de atualização tecnológica, começamos a tocar alguns pas-
sos, como a  implantação de filtros do software livre e plataformas abertas, prin-
cipalmente na área do banco de dados. A Prodam antigamente só trabalhava 
com Oracle. Hoje, já estamos conseguindo implantar outras alternativas, outros 
bancos de dados e, principalmente, criar uma sistemática em critérios para de-
finição que tipo de banco de dados devemos utilizar em cada momento. Não 
mais uma coisa indiscriminada, onde tudo tinha que ser com enormes bancos 
de dados, enormes gerenciadores de bancos de dados. Outra coisa que estamos 
começando a introduzir é a noção de plataformas de desenvolvimento ágil, que 
é bastante complicado, porque implica em uma mudança de cultura em todos 
os níveis na hora de desenvolver o sistema. Isso implica em mudança na área de 
relacionamentos, de desenvolvimento e no cliente também. Desenvolvimento 
ágil é uma cultura muito diferente da tradicional. Implica que todos os desen-
volvidos passem a ter uma postura e responsabilidades e participações diver-
sificadas. Estamos começando a pensar nisso, tentando trazer para a Prodam 
algumas plataformas que permitam algum tipo de desenvolvimento ágil. Esta-
mos contratando técnicos mais atualizados e capacitando os técnicos internos 
da Prodam, tanto na área de analise, quanto na área de desenvolvimento, em 
tecnologias mais atuais que estão sendo  implantadas dentro da infraestrutura. 

Por fim, criamos duas gerências para áreas muito especificas e muito impor-
tantes do ponto de vista de atualização tecnológica. São as áreas de desenvol-
vimento para a web e de geoprocessamento, que são áreas que estão encar-
regadas de serem núcleos em excelência e atualização tecnológica. Portanto, 
possuem um atendimento especial e separado por parte da Prodam. No caso 
da Secretaria de Finanças, foi proposto um sistema tributário. Foi uma coisa ex-
tremamente proativa da Prodam. Quando chegamos, estava se pensando em 
criar um novo sistema tributário para a prefeitura inteira. E  isso é uma coisa 
enorme na cidade de São Paulo. O que estava sendo adotado como solução era 
simplesmente uma licitação de mercado para contratar alguma grande empresa. 
Estava praticamente caminhando para implantar o SAP dentro da prefeitura de 
São Paulo, um sistema muito genérico e voltado exclusivamente para a questão 
do tributário. Entendemos que era um sistema que levaria muito tempo para ser 
implantado. Sabíamos do tempo que isso demandaria para ser configurado e o 
quanto que ficaríamos dependentes. A prefeitura ficaria dependendo, por exem-
plo, de uma manutenção desse sistema que não era feito internamente. Então, 
conversamos com a prefeitura e a Prodam assumiu o desenvolvimento dessa 
solução. É uma solução também a longo prazo,  que, entre outras coisas, amplia 
um pouco o escopo do sistema. Começa por uma lógica que não é exclusivamen-
te tributária, passa a ter outras atribuições e outras coisas em seu escopo. 

Do ponto de vista geral do sistema, isso pode e vai implicar, talvez, em um alon-
gamento de prazo da entrega da solução final. Mas, amplia a nossa capacidade 
de atender mais diretamente, atender mais as demandas do cliente. Consegui-
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mos resolver o problema dele fragmentando essa entrega. Entregando aquilo 
que é mais estratégico em tempo mais curto do que, inclusive, se pretendia an-
tes. Graças a esse conhecimento do negócio do cliente, conseguimos fazer um 
atendimento em tempo hábil daquilo que é prioritário. Dada a dimensão desse 
projeto, dessa estratégia e da entrega com produtos parciais, uma das coisas que 
a gente sentiu como muito importante  foi o envolvimento mais direto do cliente 
na formulação, na definição do escopo e no desenvolvimento do projeto. Esta-
mos  constituindo agora um Escritório de Projetos, através do qual queremos fa-
zer o cliente participar mais. É uma coisa nova para nós, nunca tínhamos feito isso 
antes. Mas  acreditamos que pode ser realmente uma solução para projetos de 
longo prazo. Para o sistema de informações geográficas, propomos o sistema de 
transformar todo o geoprocessamento da prefeitura em um sistema único corpo-
rativo. Estamos fazendo todo o projeto, fazendo toda a gestão de como fazer isso 
e nos responsabilizando pelo projeto como um todo diante da prefeitura. 

A ideia é romper essa fragmentação dentro da prefeitura. Isso é complicado 
porque a própria cultura dentro da prefeitura é bastante fragmentada. As se-
cretarias, muitas das vezes, pensam mais no seu umbigo não no todo. Mas en-
tendemos que a Prodam tem justamente essa posição privilegiada por ser um 
órgão transversal que presta serviço a todos. Portanto, ela tem mais condições 
de tentar romper essa fragmentação. É isso que assumimos como missão nes-
se projeto do geoprocessamento. Introduzindo no geoprocessamento o uso de 
plataformas e softwares livre. Usar plataformas abertas já é uma primeira ma-
neira de estar implementando e capacitando a própria Prodam e a prefeitura em 
tecnologias novas. Também visando apresentar para a prefeitura alguma coisa 
que fosse mais estratégica, menos um balcão de soluções isoladas de tecnologia 
de informação e comunicação. Estamos investindo bastante na área de business 
intelligence (BI) e estamos propondo, pelo menos em duas áreas, alguns sistemas 
de BI. O  que significa da parte da Prodam entrar profundamente no entendi-
mento dos negócios de cada um desses clientes. Entender o que interessa para 
eles e propor soluções completas de BI. 

Estamos fazendo, basicamente, todo um sistema de licenciamento de São Paulo 
para as secretarias de subprefeituras e para a Secretaria de Licenciamento. Para 
a  Secretaria de Saúde também estamos oferecendo sistemas de BI bastante 
complexos e grandes. Isso é um investimento da Prodam. Estamos precisando 
ser muito proativos no desenvolvimento de sistemas, pensar sistemas que ofe-
recem ferramentas que a própria prefeitura nem tinha noção que podiam ser fei-
tas.  Tudo isso a prefeitura acabava jogando  fora. Estamos nos capacitando para 
ter uma área explicita para isso. Acabamos de entregar duas ou três versões de 
uma primeira versão rápida. E entrega rápida, em menos de 10 dias a gente está 
apresentando. Basicamente é isso, como disse ainda temos poucas informações 
para falar, dado que a nova gestão tem pouco tempo e devido a grande mudança 
de rumo que estamos querendo implementar dentro da Prodam. Acreditamos 
que esse é o caminho certo. Queremos ouvir vocês, quer dizer, ouvir criticas, so-
luções, gestões, ouvir um pouco, conversar com vocês sobre o caminho que se-
guimos aqui na Prodam. Duvidas? Perguntas?
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Relacionamento: Fator chave no Processo de Negócio da DATAPREV Sérgio Mauro Santos Filho  

Porfírio – Dataprev: Observamos que, quando so-
mos prestador de serviço público na área transver-
sal, cada um têm sua autonomia, como você bem 
relatou. Mas, para que uma empresa faça essa inte-
gração, é importante ter um apadrinhamento. Você 
tem o apadrinhamento da prefeitura para que todas 
as outras empresas efetivamente façam parte des-
se projeto integrado?

Sérgio Mauro – Prodam: Sim, isso foi um marco 
dessa nova gestão. No inicio, o prefeito elegeu essa 
área de Tecnologia de Informação e Comunicação 
como uma área chave da prefeitura. Ele  queria ex-
celência técnica, eficiência, eficácia. Para ele, isso é 
importante. Ele decidiu e definiu que essa não seria 
uma área política da prefeitura. Não teria uma pos-
tura política para isso. Para isso, a Prodam está de-
baixo da Secretaria de Planejamento. A secretária é 
a Leda Paulani, que teve carta branca para definir 
toda a diretoria e as diretrizes da Prodam do ponto 
de vista técnico de eficiência. A diretora teve carta 
branca para definir a diretoria, escolhida em cima 
de critérios técnicos. A missão que o prefeito dire-
tamente passa para nós é eficiência a eficácia como 
a  principal provedora de soluções para a prefeitura. 
Os grandes espaços são diretamente o prefeito, a 
secretaria de Planejamento, que está no núcleo duro 
da prefeitura e nos patrocina. Agora, sou obrigado a 
dizer que a máquina nem sempre basta. Acho que o 
principal obstáculo que enfrentamos é esse descré-
dito que encontramos da Prodam. São coisas muito 
difíceis. Então, por mais que possam ter diretrizes 
do prefeito, da secretaria de Planejamento dizendo 
que a Prodam é o nosso órgão de solução, o próprio 
descrédito da Prodam dificulta um pouco e acaba-
mos  tendo embates na hora de disputa para que 
reconheça-se realmente a Prodam. Mas, nesses 10 
meses de gestão, já sentimos a diferença. Conver-
samos com algumas secretarias que dizem, que, 
de fato, na Prodam é o mesmo pessoal da máquina 
que restou, que não é pessoal da nova gestão. Mas 
basicamente é isso, vem diretamente do próprio 
prefeito e da Secretaria de Planejamento e o princi-
pal patrocínio para bancar a Prodam. 

Ubiramar – Dataprev: Uma prefeitura como a de 
São Paulo tem o modelo político brasileiro, um 
tempo determinado de administração de quatro 
anos. Brincamos na área de tecnologia da infor-
mação que as pessoas ficam discutindo e depois 
resolvem mandar o que discutiram para a área de 
informática, achando que é só apertar um botão e 
tudo está funcionando. O  prazo que deixam para 
tecnologia normalmente é um prazo totalmente 
inviável. Você colocou que estão trabalhando mui-
to em BI e com ferramentas de desenvolvimento 
mais rápido. Isso parece coerente com o aspecto do 
planejamento na área de tecnologia da sustenta-
ção a longo prazo em uma instituição como a Pro-
dam, que vai atender mais ou menos 40 entidades 
com essa visão integrada. Vai gerar um conjunto de 
cadastros únicos, não tão diversificados, que pos-
sa atender a prefeitura como um todo. Em termos 
de planejamento, o relacionamento pode ser muito 
voltado para as empresas de tecnologias que es-
tão aqui. Você já citou que está aqui para aprender, 
mas acho que uma das coisas muito interessantes 
é olhar o que já foi desenvolvido pelas empresas 
públicas da área de tecnologia. Não só a Dataprev 
e o Serpro. As próprias empresas estaduais que te-
mos, que possuem uma administração mais longa, 
tiveram esse entendimento e duvido que sejam 
problemas diferentes dos que vocês encontraram 
na nova administração da Prodam. 

O cliente passa um ano discutindo, mas não admite 
de jeito algum que tenhamos seis meses para de-
senvolver. Então, é achar o meio termo dessa ba-
lança. Uma coisa muito interessante sobre o tema 
do relacionamento é a busca interna das soluções 
existentes hoje no mercado de tecnologia da infor-
mação, principalmente voltado para a questão do 
software livre, que hoje é uma questão muito discu-
tida no próprio governo. No começo do governo, em 
2003, isso era uma diretriz básica, hoje se entende 
que precisa ter um balance line entre o que é uma 
definição do software livre e do que é a necessidade 
efetiva dos cliente. Sobre esse aspecto, acredito que 
possamos melhorar a maturidade que adquirimos, 



27Fórum de TIC Dataprev Gestão de relacionamento nas empresas estatais

Parceria estratégica como eixo de relacionamento com o cliente
Sérgio Mauro Santos Filho 

DEBATE

a partir de 2005, de entender o que o cliente precisa 
e de onde que ele precisa chegar e de efetivamente 
ter o cliente como parceiro e não como uma contra-
posição.  Pura reflexão isso. Obrigado.

Sérgio Mauro – Prodam: Concordo integralmente. 
Acredito que o caminho que buscamos é um cami-
nho meio de conciliação ou de equilíbrio entre todas 
as coisas que você está falando. Do ponto de vis-
ta do desenvolvimento ágil, achamos que isso não 
necessariamente implica em você fazer as coisas 
ragmentadas ou não integradas àquilo que você 
está fazendo e que sejam coisas dentro de um todo 
(que é uma coisa mais de longo prazo e estabiliza-
da). O desafio é esse: como manter processos de 
desenvolvimento que tenham qualidade? Não é fa-
zer de qualquer forma, mas ter metodologias que 
garantam procedimentos bastante estáveis e  de 
qualidade mesmo fazendo com desenvolvimento 
rápido. Existem coisas que podemos fazer de um 
jeito e tem coisas que dá para fazer do outro. Com 
relação a software livre, está bastante claro para 
nós na Prodam que existem coisas para as quais 
ele é mais adequado e outras não. Quaisquer pos-
tura no sentido de dizer que software livre é sempre 
ruim ou que o software de mercado é sempre me-
lhor ou vice-versa é furada.

Existem situações que o software livre é mais ade-
quado e existem situações que ele não é mais ade-
quado. O importante é a Prodam se capacitar para 
as duas coisas. Hoje, ela  não tem essa capacitação 
de poder usar os benefícios de software livre e a pla-
taforma aberta onde é possível. Acho que esse in-
tercâmbio, esse conhecimento e essa conversa com 
as outras empresas, também empresas estatais de 
tecnologia da informação, é uma coisa importan-
tíssima para pegar essas experiências e conversar 
com todos para entender um pouco melhor. Nem 
todas as pessoas da Prodam são novas. Tem gente 
que já foi diretor da Prodam em outras gestões, há 
10, 15 anos. O que a gente está pegando foram os 
últimos oito anos em que a Prodam sofreu um ou-
tro rumo. É isso que estamos tendo de  mudar, mas 
acredito que esse relacionamento com as empresas 
é realmente uma coisa importante para fazermos 
intercambio e aproveitar experiências anteriores. 

Mônica Bezerra – INSS: A Dataprev também é uma 
estatal que tem interferência política, tem uma sé-
rie de coisas que influenciam e determinam o rumo 
dela. Ao longo dos anos, conseguimos fazer com 
que essa interferência não prejudique a continuida-
de do trabalho que vem amadurecendo. Gostaria de 
saber o que vocês estão fazendo para não quebrar 
essa recuperação de imagem, essa mudança de 
rumo. O que vocês estão fazendo para que a inter-
ferência não venha gerar uma certa descontinuida-
de no trabalho que vocês estão executando agora?

Sérgio Mauro – Prodam: Não existem ações es-
pecíficas visando uma estabilidade para o futuro. 
Estamos apostando e mudando estruturalmente 
toda a cultura e a estrutura da Prodam. Disse, aqui, 
que a própria estruturação da Prodam era fragmen-
tada. Era meio uma repartição feudal de clientes. 
Conseguimos implementar uma nova estruturação 
da Prodam, hoje, voltada a processos de negócio 
do cliente. Antigamente, as gerências de relacio-
namento da Prodam eram numeradas, um, dois, 
três, quatro. Vinha a lista de clientes que cada uma 
tinha. Agora, temos gerências voltadas a processos 
de negócios da prefeitura. Gerências de processos, 
de relacionamentos, de planejamento, gerência de 
relacionamentos de processos de formação, de pro-
cessos de cidadania. Enfim, são processos de negó-
cios e a gerência está englobando esse tipo de coisa. 

Estruturalmente, isso já está sendo montado. Tem 
toda uma mudança de cultura interna mais volta-
da para a própria Prodam, que está enxergando a 
prefeitura do ponto de vista da prefeitura de ne-
gócio. Mudou completamente a forma de encarar 
a Prodam e a forma de encarar a tecnologia de in-
formação. Esse tipo de mudança pode acontecer de 
novo? Pode, será uma mudança completa. Estamos 
enfrentando a questão da inércia da máquina para 
mudar essa postura que há oito anos vem sendo 
montada na Prodam. Acredito que vamos deixar 
também um lastro grande de mudança de cultura, o 
que é muito bom, porque acaba tendo uma estabi-
lidade que interessa à prefeitura e ao cliente. A pre-
feitura vem percebendo, com a máquina da Prodam 
funcionando desse jeito, que ela é muito mais efi-
ciente, é parceira de negócio, o que significa benefí-
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cios mútuos. A própria máquina começa a perceber 
que é mais legal funcionar assim. A própria Prodam 
percebe internamente. Hoje, existe, pelo menos, 
muito mais autoestima, muito mais importância da 
máquina e dos próprios integrantes da Prodam.  

Flávio Sampaio – Dataprev: Sou Flávio Sampaio 
da Dataprev, trabalho com Ministério do Trabalho. 
Quero fazer um comentário em relação ao que você 
colocou (o Ubiramar já fez um comentário também) 
sobre a questão das entregas rápidas. Sabemos do 
prazo, custo e qualidade que buscamos, e o equilí-
brio disso com o processo. Acho interessante a ideia 
de você ter essa possibilidade, porque no mercado 
temos um termo que é o time to marketing, que é 
o tempo entre a ideia e a oportunidade do negócio 
e o momento que se transforma em um produto 
de serviço e você consegue pegar aquela oportuni-
dade. Quando olhamos para nossos processos, as 
vezes, fica a sensação: eu tenho meus processos 
para estabelecer prazos ou para viabilizar prazos? 
Veja que tem uma sutil diferença entre essas duas 
frases. Eu acho que as duas precisam ser tratadas 
dentro dos processos. Elas precisam estar voltadas 
para o estabelecimento dos prazos que sejam fac-
tíveis, para viabilizar prazos que sejam necessários. 
Construir os estádios da Copa do Mundo e terminar 
em 2016, não adianta. Tem que viabilizar o prazo 
de 2014. Acho importante e é preciso estar atento 
a esses aspectos. 

Sérgio Mauro – Prodam: Aqui todo mundo tem dé-
cadas de informática. Essa é a grande questão que 
sempre houve, isso não é uma novidade. É a ques-
tão do fazer bem feito ou fazer rápido? Isso sempre 
foi o dilema. Como fazemos com metodologia, com 
garantia, com documentação com possibilidade de 
reusabilidade, com documentação para o futuro, 
fazer bem feito ou entregar rápido? Acredito que 
temos a capacidade de fazer e, em determinadas 
situações, a questão implica em coisas de longo 
prazo. Se você for aplicar a mesma metodologia que 
faz para sistemas de grande porte, de grande prazo,  
você realmente perde tempo. O que a Prodam não 
tinha era a capacidade de fazer demandas peque-
nas. Esse Planeja Sampa que fizemos em dez dias é 
um sistema de consulta à população a respeito das 

questões de planejamento de São Paulo. Hoje, te-
mos também em discussão o Plano Diretor da Cida-
de de São Paulo. Ele vai ser renovado depois de dez 
anos, tem questão de metas do prefeito e dos planos 
de ação rápida da prefeitura. São coisas que o prefei-
to quer ter como meta da prefeitura, estar sempre 
escutando a população e dando voz a ela: quero um 
software rápido, um portal do tipo blogo onde pos-
sa ouvir a população dar sua opinião, onde ela possa 
enviar sugestões. É  uma coisa que deve ser rápida 
mesmo, porque o Plano Diretor terá que ser votado 
até o fim do ano, não adianta fazer depois. É  uma 
solução que tem que ser feita rapidamente. 

Já o Sistema de Informações Geográficas e Corpo-
rativo é um projeto de dois a três anos. A prefeitura 
até tentou apressá-lo, mas falamos que não havia 
como, por ser  um projeto gigantesco. Leva mais 
tempo na metodologia. E temos que estar prepa-
rados para uma das soluções, dependendo das cir-
cunstância, software livre ou de mercado. 

Quintino – Tribunal de Contas da União: Bom dia, 
meu nome é Quintino. Sou responsável pela  In-
fraestrutura de TI do Tribunal de Contas da União. 
Parece estranho estar presente em uma reunião 
da Previdência, mas recebi o convite gentil do ceri-
monial e achei que era uma boa oportunidade para 
aprender um pouco com estruturas gigantescas 
de TI. Nosso problema parece pequeno perto do 
que apresentou. Mas tem uma questão que pare-
ce ser idêntica nos dois casos: como você lida ou 
está lidando com o comportamento das pessoas, 
dos profissionais de TI que estão habituados a uma 
prática de balcão e, de repente, precisa se lançar e 
adotar uma postura mais proativa, entender mais a 
necessidade do cliente e conversar menos sobre a 
tecnologia e mais sobre entrega de serviço?

Sérgio Mauro – Prodam: É complicado, acho que 
esse é o grande desafio mesmo. As pessoas da 
parte de desenvolvimento, de produção de código 
e de análise de sistemas tiveram uma boa surpresa 
quando chegamos na Prodam. É um pessoal real-
mente competente. Tem muitas pessoas interessa-
das, querendo evoluir, fazer coisas. Eles  estavam 
desmotivados, sentiram um gás. A nova diretoria da 
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Prodam deu um gás e o pessoal está gostando, está 
achando boa essa nova postura.O relacionamento 
anterior da Prodam era de esperar a demanda do 
cliente. Quando tivemos que mudar os perfis e os 
papéis do relacionamento, as coisas complicaram, 
porque o pessoal da área de  de relacionamento  foi 
tirado das áreas de produção da Prodam. Eram téc-
nicos programadores, que viraram analistas e que 
depois foram promovidos para analistas de relacio-
namento, analistas de negócio. Eles não vêm com 
esta formação. Fico até em duvida se realmente 
a formação de um analista de negócio é necessa-
riamente na área de TI. Acabo de nomear um novo 
gerente que vem da área de comunicação, nem 
tem formação na tecnologia da informação, mas o 
pouco que trabalhei com ele percebi que tem muito 
mais capacidade do que outros gerentes da área de 
TI de implementar e apresentar  soluções proativas. 
É um problema de cultura, de estar acomodado a 
uma situação anterior. Mas também tem o proble-
ma de formação e capacitação. 

Algumas das áreas tudo bem, analise de negócios 
já era previsto, mas analise de processo, anali-
se de métricas? Isso implica em capacitação, não 
é uma coisa que você com boa vontade faz. É um 
problema que nós estamos enfrentando agora na 
Prodam. Como capacitar nossos gerentes. Eu diria 
que a coisa fundamental para um gerente de rela-
cionamento ou um analista de negócios é a área de 
processos. Ele tem que saber modelar processos. 
Ninguém consegue dizer qual é a solução e mode-
lar a solução para o negócio de alguém se não ti-
ver uma cabeça de um analista de processo, se não 
entender o processo do cliente. O que vai oferecer? 
Estamos justamente reformulando a área de pro-
cesso da Prodam. Eles tinham uma área de proces-
so que cuidava muito de processos internos,  não 
de prestação de processos por cliente. Estamos 
reestruturando essa área de processos na Prodam, 
para poder prestar serviços a todos. Essa demanda 
é muito urgente. Provavelmente, vamos terceirizar 
essa questão de processos fazendo uma licitação 
para modelagem de processo externo. 

José Carlos Cunha Neiva – Dataprev: Só corrobo-
rar, contribuir um pouco. Não resta a menor duvi-

da que a capacitação é fundamental, porque uma 
mesma pessoa pode exercer vários papéis. Mas o 
que é critico é identificar quais são essas capacita-
ções. Gostaria de colocar que estamos recebendo 
apoio da parte de Gestão de Mudança Organiza-
cional (GMO). Não é uma equipe enorme, mas tem 
algumas pessoas pensando e trabalhando conos-
co justamente com esse olhar do comportamento. 
Não necessariamente em capacitação técnica, mas 
em quais são os eventos, quais são os procedimen-
tos a serem adotados para melhorar e ajudar na 
mudança de comportamentos. Estamos recebendo 
o apoio de uma área de gestão de mudança orga-
nizacional na empresa. Quando falamos de pro-
cessos, pensamos na parte de novos negócios, de 
partir para uma área de processos com o produto a 
ser comercializado pela empresa. Não só na mode-
lagem, na confecção de levantamento, identifica-
ção das melhorias. Mas, principalmente, e acredito 
ser uma grande carência, principalmente na área de 
governo, na manutenção dos modelos de processo 
das áreas. Porque normalmente a área contrata, 
você faz a modelagem, faz o atual, faz o proposto 
e entrega após seis meses. Mas aquele modelo já 
não serve mais. Não temos essa área estruturada 
na empresa como área para trabalhar isso. Mas 
é uma das coisas que estamos avaliando, porque 
quando falamos de análises de processo dentro do 
processo de negócio, falamos de pessoas, de  ana-
listas de negócio que tem conhecimento agregado 
para fazer a especificação de negócio. Está no oxi-
gênio para 2014. Estamos trabalhando com a parte 
de GMO para ajudar a mudar a cabeça  das pessoas.

Sérgio Mauro – Prodam: Uma questão dentro de 
um comentário seu sobre empresa pública. Tem o 
modelo do concurso público que, na minha opinião, 
é o modelo mais democrático. Mas, na realidade,  
você não sabe o que vem de lá. As vezes, o cara é 
um bom concurseiro, sem nenhum preparo para es-
pecificar isso. Então, é preciso achar um equilíbrio, 
principalmente, porque as faculdades não prepa-
ram o analista para trabalhar com relacionamento. 
Trabalhar com relacionamento muitas vezes implica 
na necessidade do conhecimento do negócio, que 
quem está na casa há mais tempo possui. Existe um 
conflito, muitas vezes até de gerações, entre os que 
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estão entrando e os que já trabalham na empresa 
e muitas vezes de conhecimento mesmo, porque 
a pessoa na faculdade está muito mais atualizado. 
Acho que esse equilíbrio é uma coisa fundamental. 
Não trato com conhecimento das pessoas, eu trato 
com comportamento do negócio, onde preciso che-
gar com as pessoas. Essa é a diferença básica da 
estrutura que temos. Não tenho que preparar uma 
questão técnica, eu tenho que preparar uma ques-
tão de comportamento para pode atender melhor 
essa clientela que está batendo na nossa porta.

Luciano Figueiredo – Dataprev: Luciano Figueiredo, 
Dataprev, gerente de conta da área de atendimento 
do INSS. Pelo que entendi, vocês estão trabalhando 
nesse planejamento,  ainda não está finalizado?

Sérgio Mauro – Prodam: Não, acabou de ser finalizado.

Luciano Figueiredo – Dataprev: Acabou? Ok. Ele foi 
definido para quanto tempo? A segunda pergunta 
é: a Prodam entende que ela tem concorrentes no 
mercado? Como é que ela lida com isso, face a  essa 
reestruturação que está acontecendo. Ou isso não 
é a preocupação do momento, o momento é de se 
organizar internamente? 

Sérgio Mauro – Prodam: Sobre o plano estratégi-
co, chamamos de Plano Estratégico Situacional. Na 
verdade, é um plano estratégico que pretendemos 
trabalhar sempre, estar sempre atualizando. Não é 
um plano estratégico fixado. Quando digo que ele 
está pronto, falo de suas diretrizes principais. É um 
plano estratégico que define desafios, resultados, 
operações e ações - e isso acabamos de definir. Po-
rém, agora é permanente. Tem uma área de planeja-
mento estratégico permanente e estamos definindo 
priorizações, cronogramas, responsáveis por cada 
área para implementar o plano estratégico. Mas, o 

plano acabou de ser feito e está feito. Em princípio, 
está sendo previsto para trabalhar nos quatro anos 
de gestão. Ele tem metas que, na verdade, ultrapas-
sam esse tempo. Mas o nosso planejamento, em 
termos de prazos de ações e operações, estamos 
fazendo para os próximos três anos. Com relação 
a concorrência, sim. Quando assumimos a Prodan, 
praticamente a tecnologia de informação e comu-
nicação da prefeitura estava sendo terceirizada e de 
forma fragmentada, com muitas secretarias e au-
tarquias contratando por conta própria, cada uma 
decidindo por si o que contratava. Sistemas enor-
mes que ainda estavam sobre gestão da Prodam, 
sistemas transversais e etc., estavam cada vez mais 
saindo das mãos da Prodam. 

O Sitema de Gestão Tributária estava prestes a ser 
licitado, uma área tributária da prefeitura estaria 
em uma solução de fora, do mercado. Então, essa 
concorrência de mercado sentimos o tempo inteiro. 
Mas, como hoje temos uma diretriz, e o nosso pa-
trocinador definiu que não, vamos tentar fazer na 
Prodam, embora existe resistência pelo descrédito. 
Se não mostrarmos eficiência, eficácia e capacida-
de de entrega, vamos  realmente  acabar minando a 
situação e podemos perder. A máquina muitas ve-
zes fala que seria  muito mais fácil contratar uma 
solução no mercado já está feita, fazer programa 
demora, é lento etc., etc. Agora, também tem ques-
tões que são nossas, que são trunfos da própria 
Prodam. O próprio fato de você estar em um sis-
tema da prefeitura, dados que estão gerenciados 
para dentro da prefeitura, não depender de solu-
ções externas. Isso é  outra coisa que enfrentamos. 
Há sistemas que foram contratados no passado. 
Para trazer de volta e internalizar o produto é mui-
to difícil. Você fica dependente do fornecer externo. 
Isso está acontecendo agora. Esses são outros ar-
gumentos que colocamos: a  segurança dos dados.
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Relacionamento e comunicação entre a TI e
seus usuários

Cid Carvalho Miranda Júnior ¹
Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações – Sucesu

 ¹ Presidente 

Falarei sobre Comunicação entre a Tecnologia da informação (TI) e seus usuários, 
análise de negócio, treinamento, capacitação e consultoria. Sou presidente da 
Sucesu, Associação de Usuários de Informática e Telecom. Dentro de tudo que 
fazemos, priorizamos manter um grupo  um grupo de gerentes de TI das em-
presas do Rio de janeiro, desde 2004. Dentro desse grupo, uma das coisas que 
procurávamos fazer era justamente descobrir quais eram os tipos de assuntos 
que eles gostariam de discutir.  Em 2005, um diretor de TI de uma empresa disse 
que gostaria de transformar toda a área de análise dele em análise de negócio. 
Dessa forma, foi criado o programa de análise de negócio. Na primeira edição, 
formamos muitas pessoas em análise de negócios. O próprio curso foi evoluindo 
ao longo do tempo. Evoluindo não só diante das demandas das próprias pessoas, 
das empresas que queriam fazer alguma coisa, mas também em função das mu-
danças que começaram a acontecer no mundo, seja na meia vida da informação 
de TI que está no nível de três anos. Significa que em três anos metade do nosso 
conhecimento vai para o ralo. Em termos de análise de negócio, não que seja tão 
verdade. Acontece muito mais no nível de tecnologia. Tivemos também muita 
coisa nova acontecendo nesse período e procuramos sempre manter algum ní-
vel de atualidade e, principalmente, de satisfação dos interesses das empresas 
que são associadas e colaboradores da Sucesu. Procuramos prover a elas as in-
formações e a formação que precisavam, que demandavam. 

Existem algumas razões pelas quais defenderam a ideia de que se passasse a 
falar de tecnologia de negócio. O nome não “colou”. Na realidade, as áreas de TI 
continuaram a ser de TI. No final do século passado, se mobilizou muitos recur-
sos das empresas por conta do 2000. Muitas organizações acharam que a TI 
usou dinheiro para a ideia do ano 2000, o banco do milênio, o que, no final das 
contas, se provou ser um micróbio. Outro ponto que temos que pensar; como 
que chegamos até aqui. Não com o caminho que traçamos, mas em que status 
chegamo. Ou seja, a partir do momento que fizemos todo o périplo  de evolução 
da tecnologia da informação, qual o nosso estágio atual? O que vou dizer não re-
flete o status da Dataprev, reflete a média das organizações que atendo e reflete 
também algumas das justificativas para ter havido toda a proposta de análise 
de negócios. Então, o que se identifica em termos mais genéricos? Primeiro, o 
fato de que as organizações estão muito dependentes. Existem organizações 
que não funcionam se não tiver TI, não fazem sentido algum. Há algumas ope-
rações do negócio que não ocorrem sem que haja esse departamento. Por outro 
lado, as soluções estão cada vez mais complicadas. Infelizmente, tem dois níveis 
de complicação, um deles é onde construímos sistemas e soluções; a outra. é 
quando nos pedem uma solução nova, uma coisa adicional que já fizemos. Sendo 
adicional, geralmente complica, tem mais demanda que a anterior. No mundo 
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todo, o investimento em termos de projetos de TI está diminuindo. Porque quan-
to mais projetos fazemos, mais operação criamos. O balanço entre o que seria a 
inovação em termos de projetos e o que seria a operação está cada vez mais ten-
dendo para a operação. Ou seja, a maioria dos recursos está cada vez mais sendo 
carreada para a operação. Torna-se importante entendermos que a manutenção 
não deixa de ser encarada como uma operação, uma maneira de você conservar 
as coisas que existem funcionando.

Dentro desse contexto, estamos cada vez ficando com menos recursos para 
fazer coisas novas. Por outro lado, as coisas novas estão sendo cada vez mais 
complicadas de ser feitas. Porque as ferramentas mudam. Então, tem uma série 
de curvas ascendentes tecnológicas que estão nos levando para determinados 
mares que não sabemos exatamente como navegar. Esse tipo de impulso co-
bra em termos de recursos humanos, cobra em termos de incerteza e cobra em 
termos de risco. Ao longo do tempo, a TI teve sempre o ideal de prosseguir, ter 
processos rígidos para os sistemas, estabilizar as coisas. Um desejo totalmente 
desprovido de razão. Uma estatística mostrou ser impossível atender as deman-
das inteiras do usuário. A capacidade das áreas de TI torna-se muito inferior a 
capacidade do usuário de imaginar coisas e pedir coisas. Ilusão achar que vai 
atender tudo aquilo demandado. Em função disso, muitas áreas terminaram as-
sumindo uma postura conservadora. Uma postura defensiva em relação ao re-
lacionamento. Terminou refletindo até no nível da nossa metodologia. Fazíamos 
uma série de TFDS, diagramas estruturados, entregava para o usuário que não 
entendia nada. Mas dizíamos que, se não assinasse, não faríamos o resto. Ele 
assinava sem entender nada, fazámos e,  quando mostrávamos para ele, dizia: 
“Quero assim”. Aí, respondíamos: “Você assinou”. Fui instruído a assinar, senão 
não fariam. Ou seja, era uma situação ruim para tudo quanto era lado. Mas essa 
postura defensiva ainda permeia muitas das nossas reações, muito do nosso 
relacionamento. Então buscamos o quê? 

Buscamos não ser pegos em erros. Não podemos ser incriminados. Há uma 
enorme facilidade em dizer que foi a área de TI que não fez. Mas ,considerando o 
relacionamento, torna-se ruim, pois uma fronteira muito clara estabelece a rela-
ção entre você e o cliente. Para o cliente, a relação caracteriza-se como externa, 
considerando que esteja querendo se garantir e defender-se, caso alguma coisa 
saia de forma incorreta. Outro aspecto importante, a preocupação com segu-
rança. Com certeza o sistema vai permanecer funcionando bem para o resto da 
vida. Considerando outra ilusão, ou seja, nenhum sistema funciona bem para o 
resto da vida, não há possibilidade de  erro zero. Existe uma pesquisa que mostra 
que os sistemas nos Estados Unidos geram cinco defeitos por ponto de função. 
E você ainda deixa passar 15% para a implementação. O percentual da Microsoft 
é um pouco maior.  A estatística americana diz que, daqueles 15% de defeitos 
que chegam na hora da implantação, 7%  geram efeito de tentar consertar o erro 
em um lugar do sistema e aparecer um erro diferente em outro lugar. Porque os 
nossos sistemas não são totalmente modulares, encapsulados.  

Um ênfase muito grande no conhecimento técnico diferencia um profissional 
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de TI do outro. Tive um gerente de projetos que arrasou com as férias de uma 
funcionária dele. Quando voltou das férias, sem ter saído com o dinheiro todo, 
pedi desculpas em nome dele. Ela virou para mim e disse: “Não não reclama 
dele, não. Todas as perguntas que faço sobre Linguagem Comum Orientada 
para os Negócios (Cobol) ele sabe”. Ou seja, era um gerente pavoroso, mas como 
respondia as perguntas dela sobre Cobol, era legal. Ele tinha, digamos, o reco-
nhecimento dela pela qualidade técnica que possuía. Na hora que tenho uma 
visão tão limitada ao resultado técnico, talvez haja mais uma responsabilidade 
operacional. É  uma das reclamações maos comuns dos gerentes de TI  do Rio 
de Janeiro. Dizem que as áreas de TI estão virando grandes áreas de operação. 
Terminam não conseguindo participar das atividades de inovação, ou seja, dos 
planejamentos estratégicos ou de atividades um pouco mais nobres dentro da 
organização. Tudo deriva da própria postura que o profissional de TI normal-
mente tem. Se você se dá a importância em um aspecto, as pessoas tendem a 
dar importância para você naquele aspecto. 

Temos a sensação de alienação em muitos lugares, com relação a estratégia de  
criação do que chamamos de barreira de escopo. Quando assumo uma atitude 
defensiva, a guarda passa a ser a defesa de um escopo estável, um escopo bem 
descrito, super detalhado, para ter a situação sob controle. Quando contrata-
mos uma empresa externa para fazer o serviço, ela quer garantir que o escopo 
seja padrão e ainda querconseguir basear em algum tipo de contrato, algum 
tipo de relação mais formal. Uma das coisas que decorre da  barreira de escopo 
é a facilidade como terminamos achando que as soluções de TI são como solu-
ções de engenharia. Ou seja, são coisas que consigo pré-definir e, em seguida, 
implantar exatamente como pré-definido. O escopo mostra o que devemos fa-
zer. Talvez não seja condizente com a nossa realidade. Na verdade, a única coisa 
estável que temos no mundo todo é a mudança. Termino, ao ter essa barreira 
de escopo muito rígida,  estabelecendo um entrave para conseguir um ambien-
te criativo de parceria. Um ambiente que não haja realmente uma fronteira,e, 
sim, uma colaboração, algo em que as pessoas possam participar juntas para 
conseguir ter um benefício. A resposta começou a aparecer no mundo por volta 
de 1981, mas não foi aceita. 

Um representante da universidade criou uma coisa chamada Engenharia da In-
formação. Foi a primeira vez que se ouviu falar em análise de negócios no mun-
do. Isso só veio a desabrochar em 2003/2004, quando o mundo começou a se 
recuperar do ano 2000, quando houve uma inflexão. Até 2004, os orçamentos 
de tiveram uma regressão no mundo, diminuíram. Começaram de novo a cres-
cer por volta de 2004. Acontecia a mesma coisa com as empresas produtoras 
de software. Elas tiveram prejuízo por volta de 2001 e 2002, começaram a se 
recuperar a partir de 2003. Houve uma inflexão do uso de TI no mundo todo. E 
houve a necessidade de estabelecermos uma parceria com os nossos clientes e, 
diante da complexidade crescente do ambiente tecnológico, um mesmo tipo de 
função não abarca todo o nível de conhecimento necessário. Tornou-se neces-
sário dividir a especialização do analista de sistemas, no mínimo, em dois aspec-
tos. Um analista que iria tratar da licitação, iria tratar da compreensão do que o 
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negócio precisa. Outro iria tratar da realização, fazer com que o necessário seja 
convertido em algo sólido, em algo existente dentro do ambiente computacional. 
Então, nasceu a divisão do que seria o analista de negócios e o desenvolvedor de 
sistemas, que ainda não se tornou uma expressão consagrada. 

Tem muitas áreas onde as empresas estão criando o Analista de Negócios e dei-
xando os Desenvolvedores de Sistemas serem chamados de Analistas de Sis-
temas. Como se estivessem só criando uma coisa. Mas o fato de criarem essa 
coisa, do ponto de vista de aceitação da ideia, não é o ideal. Fica parecendo que 
o cargo de  analistas de sistemas  foi um upgrade em alguns deles. Alguns se 
comunicam com cliente e outros conseguem criar dentro do ambiente computa-
cional. E-licitação tem um ponto fundamental, a compreensão. Sem fazer uma 
boa atividade de e-licitação não tem como compreender por que alguma coisa 
está sendo pedida. E, na hora que você não consegue compreender, tem muita 
dificuldade em atender o que tem de ser feito. Porque aquilo que você tem que 
fazer está relacionado com o por quê. Para conseguir ter uma boa relação com o 
cliente, com o usuário, precisamos ter uma certa carga de experiência. Você não 
pode ser simplesmente jogado na função de análise de negócio sem ter experi-
ência pregressa. Existem alguns clientes no Rio de Janeiro que têm analistas de 
negócios Juniors. Tem até estagiário de análise de negócios. São secretários de 
luxo dos analistas de negócio, mão de obra barata para conseguir suportar as 
atividades mais burocráticas do analista de negócios propriamente dito. 

Uma empresa me pediu uma avaliação sobre a relação entre a quantidade de 
analista de negócios e a quantidade de desenvolvedores, inclusive externos. Era 
uma empresa que trabalhava parcialmente com externos e parcialmente com in-
ternos. Era uma empresa paraestatal. Fiz uma série de movimentações estatís-
ticas e cheguei a conclusão de que era um para sete. Foram números estimados 
com base em uma série de parâmetros definidos pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Houve um tempo que tentei propor um MBA de análise de negócio. Temos 
um MBA de governança, tem um MBA de processos e um MBA de gestão de 
TI. Dou aula de governança e de gestão de TI. Brasília é uma das praças em que 
dou aula. Quando propus um MBA de Análise de Negócios, a resposta foi: Não 
dá para fazer um MBA, é geral demais, tem coisa demais, não dá para você con-
cluir dentro de uma apuração de MBA. Se pegarmos a quantidade de coisas que 
um Analista de Processos precisa saber em termos de disciplina, encontra uma 
enormidade. Para começar, ele tem que conseguir saber gestão e modelagem 
de processos. Do ponto de vista da FGV, um MBA só. Tem que saber governança 
e todo esse ambiente ainda de insegurança e de estudo.  Tem que saber nego-
ciar, muitas vezes confrontar a pessoa com os seus próprios credos. Demonstro 
como podemos fazer da melhor formauma técnica de análise de negócios em um 
curso que ministro.  Quando você fixa o credo da pessoa, você deriva a regra que 
vai ser estabelecida para aquele sistema ou para aquela situação. 

A capacidade de relacionamento interpessoal é o que separa o desenvolvedor 
do analista de negócios. O analista de negócios com muitas situações ao mesmo 
tempo. Um bom analista de negócios torna-se embaixador de TI. Tem que fazer 



35Fórum de TIC Dataprev Gestão de relacionamento nas empresas estatais

Relacionamento e comunicação entre a TI e seus usuários
Cid Carvalho Miranda Júnior

com que a TI seja bem aceita. Significa que tem de ser o máximo possível incrível. 
As pessoas têm passar  credibilidade, com isenção, com razão, com raciocínio.  
Significa que, dentro da TI, deve ser o defensor dos interesses dos usuários. As-
sim como junto aos usuários, tem que ser defensor das dificuldades de aten-
dimento da TI. Tem que fazer um meio de campo em que as áreas conheçam 
umas às outras e que possa haver realmente uma colaboração, uma parceria. 
Ele vai propiciar essa parceria. O desenvolvedor pensa direto no como. Quando 
ele se percebe em meio a algum problema, já pensa como vai resolver, como vai 
implementar o que esta sendo pedido. E, na hora que acontece, é muito comum 
misturar as estações. Por exemplo, falar algumas expressões que o cliente, o  
usuário, não tem noção do que se trata. Esse tipo de coisa termina afastando, 
estabelecendo uma barreira de comunicação. Conflitos vão acontecer, inevita-
velmente. Na área do cliente, os conflitos nem são tão severos. No ambiente 
tecnológico há uma maior severidade. Ele precisa fazer  com que a novidade seja 
absorvida pela organização e que todas as pessoas se acostumem aos novos 
papéis. Aguentar todos os tipos de pressões e restrições que decorrem e ser um 
solucionador de problemas.

Na hora que aparece um problema, ele tem que entender os interesses dos la-
dos, tem que conseguir chegar a uma solução sábia, que ambas as partes enten-
dam que é a melhor possível. A atuação termina sendo uma atuação contínua é 
outra característica  importante do analista de negócios. A pior parte dos nossos 
profissionais formados para que a TI se comporte como uma área de projetos 
que vê como um organismo, que intervém pontualmente na organização, sob 
demanda e na hora que realiza a  demanda da TI. A atuação do Analista de Ne-
gócios torna-se mais ampla do que a de projetos. O Analista de Negócios pega 
desde que o problema começa acontecer,  no momento em , até o momento 
que o sistema se aposenta. Ele tem que ficar continuamente vendo se aquele 
sistema ainda continua atendendo aos objetivos de negócio pelos quais ele foi 
construído. É uma atuação constante, uma responsabilidade eterna. Enquanto 
os alunos são criados para fazer projetos, ele faz muito mais manutenção do que 
projetos. Aprendem no choque da realidade,  recebem pedidos de manutenção e, 
é óbvio, que se desmotivam,  não foi para isso que fizeram a faculdade. 

Para ser totalmente justo, há uma faculdade no Brasil que tem uma disciplina de 
Manutenção de Sistemas. É a  Fundação Armando Alvares Penteado, (FAAP) de 
São Paulo. Esse conceito de Análise de Negócios teve um renascer em 2003 . Foi 
quando se propôs a criação do Instituto Internacional de Análise de Negócios, em 
Toronto, Canadá. A partir daí, a ideia começou a andar pelo mundo. Em 2008, das 
507 empresas de grande porte, 47% já possuíam uma área de relacionamento 
formal. Uma das coisas interessantes é que 71% dessas empresas diziam que o 
maior benefício que elas tinham auferido não tinha sido a melhoria no relacio-
namento, mas, sim, a melhoria na qualidade dos sistemas existentes. Percebe 
que a atuação do analista de negócios interna torna-se muito mais proveitosa 
até mais do que que normalmente pensamos. Os tipos de coisas que teorica-
mente um analista de negócios precisava saber, o alinhamento de TI em negócio, 
conceitos básicos de planejamento estratégico e de técnicas de planejamento 
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estratégico. Existem dois grandes modelos de alinhamentos de TI ao negócio, 
hoje,  no mundo. Um deles, usando o que chamamos de avaliação de Murf, tem  
certa variação. Tem várias perguntas, você responde, em conjunto com os seus 
usuários para ter uma participação deles, chegando a determinado nível de ma-
turidade no seu alinhamento. Um modelo da Foster em 2004, chamado ITDSC, 
era a melhor aplicação da teoria do DSC para dentro do TI. É uma releitura do DSC 
que tem interpretações muito importantes, muito ricas. 

Quando temos a parte de alinhamento do TI ao negócio, considero razoável fa-
zer o planejamento de como vai funcionar a Análise de Negócios dentro de um 
ambiente. Serve não só para estabelecer as regras de uma área que não existia, 
como para restabelecer regras em uma área que existe e que, de alguma forma, 
não está atendendo os objetivos. Em seguida, entramos na parte de elicitação 
de requisitos de análise de negócios. Fica muito clara a separação entre requi-
sito declarado e solução necessária. Requisito declarado, o colaborador explica. 
Solução necessária: aquilo que você, depois da e-licitação, percebe que vai re-
solver e é realmente o problema dele. E, nessa teoria, entra uma série de outras 
teorias, uma delas , a racionalidade limitada. Nessa teoria, quando um cliente 
te pede alguma coisa, ele não fez uma análise de alternativas em relação ao 
que ele  pediu. Ele simplesmente pede, só pensa no que poderia ser. Ele não faz 
análise de alternativas, ele pede o que, na realidade, chamamos de solução sa-
tisfatória, nem sempre a melhor. Então, na elicitação de requisitos, vemos toda 
a problemática de relacionamento e  todas as informações necessárias para um 
bom relacionamento com o cliente. 

O plano de elicitação, um dos artefatos mais importantes dentro da análise de 
negócios, demonstra, a partir de um conjunto de requisitos, como vai atender, 
que tipo de atividade se precisa para conseguir descobrir o que tem ali. Gestão 
de demanda torna-se um dos campeões. Existe muitas pessoas querendo falar 
sobre gestão de demanda. Discorremos muito sobre a problemática da manu-
tenção, sobre como será controlado, como vai se arbitrar a prioridade, como se 
terá a capacidade de jogar a prioridade para que o cliente assuma esse ônus. 
Torna-se normal a área de TI não assumir o ônus da priorização, mas   orientar a 
priorização, caracterizando um risco para TI. O pessoal de TI tem aquela dotação 
orçamentária de horas para fazer análise, mas o pessoal do cliente, não. Ele não 
tem orçamento, não tem dinheiro suficiente para disponibilizar o nível mais alto 
dele para ficar com você um número de horas por dia para dizer o que que deve 
ser feito. Na maior parte das vezes, os usuários contemplam toda a parte de e-
-licitação como uma coisa que ele tem que fazer de todo jeito. Ele vai ter que, de 
alguma forma, arranjar tempo para dizer a você. Mas ele não considera aquilo 
trabalho propriamente dito. Ele considera aquilo uma obrigação para obter algu-
ma coisa no futuro. 

Uma das coisas que percebemos dentro da Fundação Getúlio Vargas é que o  
MBA com mais incidência é o de gestão empresarial, aquele destinado para ge-
rentes de qualquer nível. E nesse MBA não existia nenhuma disciplina voltada 
para TI. Então, há dois anos os professores de TI começaram a falar sistemati-
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camente da necessidade desse curso, de ser disciplina obrigatória. Fizemos um 
livro-texto, e a partir de março, a gestão estratégica de TI passou a ser disciplina 
obrigatória dentro do ambiente de gestão empresarial. Para ver se os gerentes/
usuários começam a ouvir falar de gestão estratégica de TI. Faz parte, digamos, 
do que percebo no que tenho de fazer para que os meus usuários, os  meus ge-
rentes de TI, tenham uma vida um pouco melhor. Dentro de uma análise de ne-
gócio ágil, também falo sobre como um analista de negócios consegue se situar 
dentro desse ambiente. Entre as técnicas de análises de negócios, estão a de  
conseguir descobrir e negociar através da fixação de conceitos prévios e praticar 
o confronto para ver o que sai. É uma a técnica de negociação bastante conhe-
cida e, por último, a percepção, dentro do conceito da Foster, da necessidade de 
estabelecer entre a TI e os seus clientes uma barreira de comunicação ou uma 
área de comunicação que deveria ser representado por serviços.

 Nas aplicações dessa teoria dentro de MBAs, percebi que o profissional de TI 
tinha muita dificuldade de traduzir o escopo em uma lista de serviços. Criei um 
workshop só para conseguir treinar esse tipo de coisa dentro dos neurônios das 
pessoas. Percebo que  as organizações que são usuárias de TI, não as organiza-
ções de TI, estão sendo listadas cada vez mais a se integrar com o meio ambien-
te, o que  significa que elas têm que fazer sistemas que façam ela trabalhar de 
forma integrada e que também se integrem com outras organizações. Aquela 
história, aquele antigo ideal da interoperabilidade,  tem agora uma conotação 
diferente: de integração naquilo que tem importância para criar o que temos. Já 
começa a ser previsto sistemas nacionais até sistemas internacionais. A Sucesu 
tem uma cadeira dentro do Comitê de Padrões do Brasil. De vez em quando, 
comentamos sobre como poderíamos criar alguma semelhante. Outro aspecto 
importante, a governança corporativa apoiada pela TI,  governança da empresa 
que poderia ser apoiada pela TI. E a utilização de redes sociais para acesso ao 
público, uma coisa que está cada vez mais existindo. Qual o papel do analista de 
negócios? Da mesma forma, qual vai ser o papel dele na hora que falarmos de 
indicadores? Porque indicador é outro problema. 

O nosso analista de sistemas, tem uma cabeça quantitativa, mas não de negó-
cios. Quando peço a eles para fazerem indicadores de negócio, geralmente veem 
com indicadores de processo, ou seja, indicadores que medem como a empresa 
está se comportando e não o que ela está dando de resultado para o meio am-
biente externo. Um problema redundante, uma coisa que também temos com 
desafio é o Big Data, a exploração de dados, um problema sério, com o qual a 
maioria das organizações ainda não se importou. Ainda estamos tentando resol-
ver problemas anteriores ao que estamos vendo como fronteira da nossa atua-
ção. A Intel está investindo bastante em componentes que se integrem de uma 
forma fácil, através de protocolos mais conhecidos.  O  prestador de serviços 
de TI tem que assumir uma participação ativa, ser componente do processo de 
solução, tem que se integrar com o ambiente de negócio e ter uma preocupação 
constante de gerar valor e não entregar serviço. É uma mudança de paradigma, 
porque temos o hábito da implantação, da entrega e até da homologação. E te-
mos que dar um clique no meio de um processo de entregas. O cliente, em um 
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determinado momento, pede um momento e nem sempre volta pedindo mais 
aquilo do que ele tinha falado. Óbvio que ele priorizou as coisas pelo que tinha 
mais importância para ele. E, na medida em que já tem as coisas que são mais 
importantes, percebe que talvez não valha mais à pena investir nas outras coi-
sas. Precisamos entender melhor o que gera valor para o cliente e conseguir co-
locar o foco em cima disso.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Tiago – Dataprev:  Sou Tiago, da Dataprev. Vários 
conceitos interessantes sobre analista de negócios, 
habilidades que devem desempenhar, para o guia 
Babok fazer um escopo das áreas de atuação do 
analista de negócios, uma atuação relativamente 
nova, principalmente no Brasil. Vamos estudar so-
bre a importância do guia para o Gerente de Proje-
tos, para o profissional de PMP.

Cid Carvalho Miranda Junior – Sucesu: O Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK), começou 
a se diferenciar em termos de TI na versão 2000. 
Houve o grande cisma entre o grupo de interesses 
do Sistema de Informação e o grupo de interesses 
de Engenharia, que fez com que, pela primeira vez, 
saísse com algumas características voltadas para 
Desenvolvimento e Projeto de Software. De 2000 
até agora, tivemos evolução. Naquela época, o ISC, 
que era o principal grupo de interesse, já contava 
com 40 mil pessoas atuando. O conjunto de infor-
mações que temos em relação ao PMBOK é enor-
me. O  próprio PMI, organismo sustentador desse 
documento, é uma organização antiga da década de 
1980. Entendermos que o babok está hoje em dia 
no mesmo nível de detalhamento e maturidade que 
o PMBOK. Outro aspecto do PMBOK, uma situação 
bastante clara, é direcionado para Gestão de Proje-
tos. O Analista de Negócios não é direcionado para 
a Gestão de Projetos. Nosso maior objetivo foca em 
Processos, não em Projetos. Então tem de ser ensi-
nado gestão de mudanças ao Analista de Negócios.  

O objetivo do Analista de Negócio é mais abrangen-
te do que o Gerente de Projetos e, ao mesmo tem-
po, os dois níveis de conhecimento não são compa-
ráveis nem em termos de existência. 

O primeiro babok apareceu em 2007, versão 1. O  
babok versão 2 apareceu em 2008 e 2009, o te-
mos hoje. A versão 3 está prometido para chegar, 
começou a ser entregue em partes, inclusive a 
parte de relacionamento ágil já foi entregue, está 
disponível. Temos de entender que o babok está 
nem fase inicial, ou seja, ainda vai se tornar. Mas 
existe um investimento enorme e uma promessa 
muito grande. Se olharmos a aplicação do Analista 
de Negócios dentro do ambiente ágil, o documento 
tem uma qualidade boa, um documento muito bem 
feito em PDF. Pode ser baixado por qualquer um. 
O babok é  uma coisa importante, com futuro, mas 
temos que entender que ainda tem limitações de 
detalhamento.  

Sobre a experiência em termos de empresas públi-
cas, sinto claramente que tem uma zona de conflito 
interna entre o que pensa o analista de desenvolvi-
mento e o analista de negócio. Do conceito do ana-
lista de sistema, dá para você fazer um diferencial 
mais para o aspecto interno sobre a gestão, inclu-
sive, sobre a questão de RH. A fronteira não é fron-
teira fixa, ou seja, nem todo mundo dá a mesma so-
lução. Já vi acontecer em uma  empresa onde várias 
pessoas eram terceirizadas dentro da área de de-
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DEBATE

senvolvimento. Essa situação trazia muito proble-
ma para eles. Inclusive, por uma questão de lei, não 
podiam mais manter os terceirizados, o que gerou 
mais comoção interna. Dentro desse contexto, fo-
mos obrigados a criar metas para todas as pessoas 
de TI dentro do PL, incorporadas a criação da área 
de analista de negócios. O PL do pessoal do desen-
volvimento saia na hora que eles tivessem se ade-
quado e tivessem ajudado na criação da análise de 
negócios. O PL do analista de negócios terminamos 
criando, foi muito baseado na compreensão do ne-
gócio e satisfação do usuário. Ainda continua dan-
do problema, ou seja, o que percebo agora, depois 
que deixei de prestar serviço (por volta de 2008), 
o gerente de TI continua o mesmo, um amigo em 
particular. Perguntei a ele se mudou muita coisa, ele 
respondeu: Não mudou nada. 

Segundo ele, o Comitê de Gestão Estratégica im-
plantado só com gerentes de primeiro nível conti-
nua, porque todos estão lá. Os diretores estão lá 
direcionando, mas conseguimos manter a estabili-
dade da empresa dentro daquelas reuniões, dentro 
dos preceitos. Cheguei a fazer coaching dos geren-
tes que iam compor o Comitê de Gestão Estratégi-
ca. Mas nessa empresa o que me reportam é que 
a situação foi evoluindo lentamente. Ele conseguiu 
começar a fazer reuniões semanais em que parti-
cipavam todos os analistas de negócio e todos os 
gerentes de projeto. A regra era que o gerente de 
projeto não podia falar com o usuário. Então, ele 
realmente cortou o cordão umbilical entre o Geren-
te de Projetos e os usuários, dando uma sobrecar-
ga aos Analistas de Negócio, mas o próprio gerente 
de TI diz que prefere desse jeito, porque  consegue 
ter alguém dando a ideia do todo. Em determinado 
momento todos brigam entre si, ele consegue per-
ceber e consegue atuar pontualmente em caso de 
discussões. Outro caso, também em uma empresa 
estatal, houve essa distinção em que a área de de-
senvolvimento tinha que deixar de falar com o usu-
ário, gerando complicações. A área de desenvolvi-
mento se sentiu perdendo poder, principalmente, 
o gerente de desenvolvimento. Era uma pessoa 
que já tinha tido uma posição dentro da estrutura 
hierárquica muito alta e estava se achando muito 
colocado para baixo. Na na época, fiz várias con-

sultorias para criar matrizes de responsabilidade 
entre cada uma das funções, mas sempre procu-
rei mostrar que não fazia tanto sentido você não 
deixar o analista desenvolvedor participar do pro-
tótipo físico, protótipo detalhado, porque termina 
tendo uma razão. 

O analista de negócio desenvolvedor precisa ter um 
corpo de análise de negócio grande demais. Não 
conseguiram resolver, deixamos de dar consultoria 
para eles em 2011. Soube recentemente que,  fi-
nalmente, mudaram a divisão que fizeram. Agora, 
tem uma gerência de configuração. Todos os proje-
tos ficaram debaixo da área de análise de negócios 
e todas as manutenções embaixo do desenvolvi-
mento. Todo o desenvolvimento tem que atualizar o 
banco de configuração com todas as manutenções. 
O analista de negócios tem que saber disso para 
poder manter o usuário informado dos prazos dos 
compromissos. O fato de que os analistas e desen-
volvedores vão tentar manter a relação aberta com 
o usuário, passando para a análise de negócios. O 
gerente de Soluções, que era gerente da Análise de 
Negócios e o próprio Gerente de Desenvolvimento 
dizem que agora vai funcionar. 

Márcia Bezerra – INSS:  Os modelos são experi-
mentais. O analista de sistemas divide duas gran-
des atribuições voltadas para o negócio. Depois, o 
implementador da solução, o desenvolvedor, en-
trega o relatório para o usuário final. O analista de 
negócios, que tem mais conhecimento, que sabe 
se relacionar, tem psicologia, educação e, indepen-
dente de estar conhecendo aquele negócio naquele 
momento, sabe conduzir uma discussão, uma ne-
cessidade do cliente, chegando a uma conclusão. 
O analista de negócios pode não ser aquela pessoa 
que vá tratar tudo sozinha. Torna-se uma figura, 
uma função, para quem tem mais sensibilidade 
para coordenar e conduzir uma reunião, consegue 
ter aquele poder de síntese. Tem a sensibilidade de 
saber até onde pode ir, conscientizando o cliente 
sobre o real significado da TI. Não existe erro zero, 
não vai ficar um sistema perfeito. Esse trabalho de 
ir mostrando, conduzindo e criando uma relação de 
confiança com o cliente é do analista de negócios. 
Se conduzirmos uma reunião assim, conseguimos 
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DEBATE

coisas que nunca imaginamos. Serei essa ponte, 
vou ajudar o cliente, vamos construir uma relação  
juntos. A Dataprev é uma empresa de tecnologia, de 
soluções, então, vamos juntos pensar no problema 
e chegar a alguma conclusão. 

Nessa situação, o analista tem de trazer quem pre-
cisa. Talvez o cliente se sinta mal, ele quer saber 
quem está desenhando, quem está desenvolven-
do. Experimentamos alguns modelos por não ter-
mos essa figura do analista de negócios que vai dar 
segurança no desenvolvimento mais correto.  A 
maior responsabilidade do analista de negócios é 
fazer essa integração e levá-la de forma positiva 
para o cliente para motivar as equipes.Assim, va-
mos remando do outro lado, seguindo uma forma-
lização maior de escopo para ter segurança daquilo 
que foi pedido. 

Cid Carvalho Miranda Junior – Sucesu: Percebo que 
ainda temos que desenvolver formas de contrata-
ção para que viabilize um tipo de parceria diferente. 
Mas essas formas de contratação são problemá-
ticas. De todo jeito, tem as regras das empresas 
públicas. Outra coisa que percebemos, o analista 
de negócios, quando digo que tem de ser um diplo-
mata, tem que exercer a diplomacia dele também 
internamente. Tem que perceber quando aquele 
desenvolvedor precisa ser reconhecido ou quando 
aquele desenvolvedor é  autista e não quer que nin-
guém o observe. Existem os dois casos. Então, na 
hora que ele entende que aquela pessoa precisa de 
reconhecimento, precisa receber um agrado, deve  
incluir isso de alguma forma no contexto contratu-
al. Precisaria que conseguíssemos evoluir mais ain-
da do ponto de vista de parceria, porque dentro do 
nível privado você consegue fazer. Você consegue 
estabelecer níveis de contrato em que as pessoas 
que estão prestando serviço sejam remuneradas. 

Você tem outro nível, uma outra facilidade que nem 
sempre tem dentro de uma empresa pública. Não 
sei exatamente como seria a solução, mas sei o que 
tem muita gente correndo atrás para resolver. 

José Carlos Cunha Neiva – Dataprev: Só para com-
plementar o processo que estamos propondo, o 
desenvolvedor continua conversando com o cliente 
sendo gerenciado ou coordenado pela área de ne-
gócios. O analista de negócios é quem levanta o re-
quisito de software. Precisa acabar com essa estig-
ma do escopo. O escopo dentro da empresa passa a 
ser um relacionamento entra a área de desenvolvi-
mento e a área de negócios. Para o cliente torna-se 
importante perguntar se o que entendemos reflete 
o que ele quer. É escopo, mas não no conceito de 
fechar, de barreira. Quando apresentamos um do-
cumento de visão, o nome já é muito mais suave do 
que escopo, uma proposta, na realidade aquilo ali 
não tem caráter contratual, uma questão de valida-
ção. Acaba sendo importante passarmos que aquilo 
ali é uma tradução do que ele solicitou e que preci-
samos de validação, para dizer pura e simplesmen-
te se entendemos corretamente a necessidade. 

Márcia Bezerra – INSS: Nesse caso analisa-se mui-
to o resultado esperado. Deve estar bem declarado 
para que a implementação tenha a possibilidade de 
escopo interno.

José Carlos Cunha Neiva – Dataprev: A questão da 
implementação, o tratamento de escopo entre as áre-
as de negócio e desenvolvimento. Acho válido sempre 
confirmar com o cliente se nosso entendimento está 
de acordo com a necessidade. Caso sim, ótimo. Se 
não, precisamos saber mais do que realmente preci-
sa. Acredito que seja uma mudança de conceito, para 
tentarmos minimizar as questões da barreira.
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¹ Superintendente de relacionamento com clientes

Vou fazer uma apresentação com base em um projeto que estamos fazendo em 
parceria com a Dataprev, na modalidade de um consórcio. O Serpro, assim como 
a Dataprev, é uma estatal do Governo Federal. No caso do Serpro, vinculado ao 
Ministério da Fazenda. Temos cinco diretorias, um diretor-presidente e um di-
retor-superintendente, como se fosse um vice-presidente. De cinco diretorias, 
duas delas são voltadas para área interna do Serpro, uma diretoria de adminis-
tração e uma de gestão empresaria. Três outras diretorias tem mais relação a 
atividade fim do Serpro. Uma diretoria de Relacionamento com o cliente, da qual 
faço parte; uma diretoria de Desenvolvimento e uma diretoria de Operação. A 
diretoria de Relacionamento com o Cliente é composta de cinco superintendên-
cias, três atendem ao Ministério da Fazenda, nosso maior cliente; uma atende 
exclusivamente a Receita Federal do Brasil; outra atende ao Tesouro Nacional 
e a terceira atende aos demais órgãos do Ministério da Fazenda. Uma quarta 
superintendência atende outros clientes do Serpro, como o Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran), a Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes, entre 
outros. A  superintendência da qual sou responsável atendia, no ano passado, 
só o Ministério do Planejamento. Achavam que tinha pouco problema e me in-
cluíram na Presidência da República. Atendo ao Ministério do Planejamento e a 
Presidência da República.

Essas são as cinco superintendências do Serpro. Desde 2000, o Serpro trabalha 
na construção de um processo de desenvolvimento de sistemas. Na época, não 
tínhamos a figura de uma estrutura de atendimento separada da estrutura de 
desenvolvimento. O  atendimento era feito em algumas superintendências pela 
própria equipe de desenvolvimento e outras superintendências por pessoas de 
contas de atendimento. Mas  nunca com uma estrutura formal de atendimento. 
Não tínhamos o papel do Analista de Negócio. Tínhamos um problema na época 
para estruturar um processo de padronização de trabalho do desenvolvimento. 
Em 2000, lançou-se o desafio de criação de um processo de desenvolvimento. 
Na época, assim como em todas as empresas, o que vigorava era o modelo 
do Rub.  Praticamos, estudamos o modelo do Rubi e fizemos adaptação, daí, 
a criação do processo de Desenvolvimento e Soluções, o PSDS. Passamos um 
longo período implantando esse processo. Quando chegamos em 2005/2006, 
começamos a sentir falta de uma camada de atendimento, a de e relaciona-
mento com o cliente. 

O processo era muito bom do requisito para baixo. Mas como fazer de forma 
estruturada, tirar do cliente o que de fato o ele  queria. Surgiu a necessidade de 
criar um processo de negócio do Serpro. Trabalhamos com as superintendências 


