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METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE 
CORPORATIVO 

RESUMO 

Com a necessidade de melhorar o produto de software para aumentar a competitividade 

no mercado, as empresas e profissionais de Tecnologia da Informação iniciaram a busca 

pela qualidade, e para isso, passaram a fazer uso de vários modelos de melhores práticas 

e disciplinas como RUP [IBM, 2008], CMMI [CMU/SEI, 2007], PMBOK [PMI, 2004], 

MPS-BR [SOFTEX, 2008], Normas ISO [ABNT, 2004], COBIT [ISACA, 2008] e ITIL 

[ITIL, 2008] entre outros. Contudo, embora cada um tenha trazido sua importante 

colaboração para a área de TI1 e para a melhoria do processo de software, o processo de 

implantação do software no usuário final não recebeu tratamento de processo específico 

e necessário, levando a que vários projetos de software tenham insucesso na sua 

conclusão.  

O tratamento dado ao processo de implantação de software pelos modelos e disciplinas 

atuais, desconsidera a complexidade de implantação dos grandes sistemas integrados de 

gestão conhecidos como ERP2, e também dos sistemas específicos aplicados a grandes 

corporações e governos, fazendo com que as empresas desenvolvedoras destes 

softwares, criem e apliquem metodologias de implantação customizáveis e proprietárias 

que são tratadas como patrimônio.  

O objetivo deste trabalho é criar uma metodologia de implantação de software 

corporativo, que são os softwares utilizados por um grande número de usuários numa 

mesma corporação, que considere as condições iniciais necessárias para a instalação e 

disponibilização do software através de um planejamento, que identifique os usuários 

chave que serão responsáveis pela disseminação do uso do software na organização, que 

dê treinamento e acompanhamento aos usuários finais do software e execute todo o 

processo de implantação numa sequência natural, de forma que a metodologia possa ser 

utilizada e adaptada por adquirentes de software e consultorias de implantação que não 

tenham uma metodologia apropriada. 

Palavras Chave: Implantação de Software, TI, Sistemas Integrados, Sistemas 
Corporativos. 

                                                
1 TI abreviatura para o Termo "Tecnologia da Informação e Comunicação". 
2 Do inglês Enterprise Resource Planning. 



 vi 

ABSTRACT   

With the need to improve the software product for a better competitiveness in the 

market, the companies and professionals from the information technology began the 

search for quality, and for that, they started to use several models of best practices and 

disciplines like RUP [IBM,2008], CMMI [CMU/SEI, 2007], PMBOK [PMI, 2004], 

MPS-BR [ SOFTEX, 2008], ISO Standards [ABNT, 2004], COBIT [ISACA, 2008] and 

ITIL [ITIL, 2008], among others. However, although each one has brought an important 

collaboration to information technology and for the improvement of the software 

process, the process of transition of the software to the final user didn't receive 

treatment of specific and necessary process, leading many software projects to fail in 

their conclusion.    

The treatment given to the process of software transition by the models and current 

disciplines ignores the complexity of transition of the great integrated administration 

systems known as ERP, and also of specific systems applied to great corporations and 

governments, making that the software development companies create and apply 

implantation methodologies adaptable and proprietary, that are treated as patrimony. 

The objective of this work is to create a corporative implementation software 

methodology, being the software used by a great number of users in the same company, 

which takes into account the initial conditions necessary for the installation and 

distribution of software by way of planning, which identifies the key users who will be 

responsible for the dissemination of the use of the software in the organization. They 

will also be responsible for training and follow up of the final users as well as 

performing the entire implementation process in a natural sequence in such a manner 

that the methodology can be used and adapted by software purchasers and 

implementation consultants who do not have an appropriate methodology.   

  
Keywords: Transition of Software, IT, Integrated Systems, Corporative Systems.   
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1. Introdução 
Este capítulo apresenta uma visão geral desta dissertação. A Seção 

1.1 apresenta a motivação deste trabalho. As seções 1.2 e 1.3 

demarcam o objetivo e o escopo com as contribuições esperadas do 

trabalho. A seção 1.4 contém uma descrição da metodologia 

utilizada no trabalho. Por fim, a Seção 1.5 fornece uma visão de 

todos os capítulos da dissertação. 

1.1. Motivação 

A qualidade do processo de software tornou-se um assunto bastante concorrido e 

discutido pela empresas e profissionais de Tecnologia da Informação nas ultimas 

décadas.  

Na busca dessa qualidade, profissionais de Tecnologia da Informação, passaram a 

utilizar vários modelos de melhores práticas e disciplinas como RUP [IBM, 2008], 

CMMI [CMU/SEI], PMBOK [PMI, 2004], MPS-BR [SOFTEX, 2008], Normas ISO 

[ABNT/2004], COBIT [ISACA, 2008] e ITIL [ITIL, 2008] entre outros.  

Embora cada um desses modelos tenha trazido sua importante colaboração para a área 

de TI e para a melhoria do processo de software, alguns destes modelos subestimam o 

processo de implantação de software no usuário final, tratando o assunto como uma 

atividade simples, como se todos os softwares desenvolvidos pudessem ser 

considerados de auto-instalação ou de fácil repasse para um pequeno grupo de usuários, 

que passam a utilizar o sistema que eles ajudaram a especificar e testar, e outros, 

descrevem o processo de instalação e liberação para o ambiente de produção sob o título 

de implantação.  

Assim, o tratamento dado ao processo de implantação de software pelos modelos e 

disciplinas atuais, desconsidera a complexidade de implantação dos softwares 

corporativos, como os grandes softwares de gestão conhecidos como ERP, e também os 

softwares específicos aplicados a grandes corporações, como bancos e governos, que 

mobilizam um processo de implantação para um grande número de pessoas. 

A questão principal é que estes softwares corporativos ao serem disponibilizados para a 

automação ou informatização de processos antes manuais ou para substituição de 

softwares obsoletos, interferem em muito com o componente humano das organizações, 
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e essa questão não é levada em consideração na literatura existente, nem pelo mundo 

acadêmico.  

Nesse contexto, algumas empresas desenvolvedoras destes softwares corporativos, 

criam e aplicam metodologias de implantação customizáveis e proprietárias, que são 

tratadas como patrimônio e que na maioria das vezes, influenciam a maior parte do 

preço do produto de software que está sendo disponibilizado.  

1.2. Objetivo 

Dentro do contexto descrito na seção anterior, o objetivo desta dissertação é criar uma 

metodologia voltada para implantação de softwares de uso corporativo, que trate a 

implantação de software como um processo distinto e necessário para estes softwares. 

1.2.1. Aplicação 

As instituições públicas estão mais expostas a alguns tipos de problemas do que as 

instituições privadas conforme a seguir: 

• Dificuldade de alocação de recursos, pois estão presas a programas de governo, 

orçamentos vinculados e processos licitatórios entre outros; 

• Administração burocrática, que não valoriza o investimento no talento humano, 

não é voltada para resultados, é presa a regulações legais e apesar de manter uma 

hierarquia formal, as relações de hierarquia não são rígidas; 

• Gestão deficiente, sem visão de gestão por resultados ou preocupação com a 

efetividade dos processos. 

Assim, estaremos aplicando a metodologia desenvolvida em uma instituição pública, 

com a intenção de que, sendo a mesma aprovada, esteja ela apta a ser inserida em 

qualquer tipo de organização. 
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1.3. Escopo e Contribuições Esperadas 

Para a realização deste trabalho, foi realizado um estudo dos modelos e melhores 

práticas existentes na Engenharia de Software, para verificar a profundidade do 

tratamento e estudos voltados para o processo de implantação de software de grande 

porte ou corporativo.  

Também realizamos uma pesquisa sobre o tema em busca de literatura existente, casos 

declarados e ainda pesquisas junto a entidades públicas e empresas que prestam tais 

serviços. 

Durante as conclusões do estudo, fazemos uma breve discussão sobre a localização do 

processo de implantação de sistemas no contexto do ciclo de vida de software e 

definimos que modelos deverão serão considerados para a construção de nossa proposta. 

Nosso objetivo é desenvolver uma Metodologia de Implantação de Software 

Corporativo, que são os grandes softwares integrados de gestão e também os softwares 

específicos aplicados a um grande número de usuários nas grandes corporações, que 

venha a se tornar de domínio público, e seja de fácil utilização e adaptação pelas 

organizações consumidoras desses serviços.  

1.3.1. Hipóteses 

Para o desenvolvimento do trabalho as hipóteses a seguir são tomadas como base: 

1. O processo de implantação de software no usuário final necessita ser 

formalmente declarado como processo de TI;  

2. O estabelecimento de um processo de implantação de software colabora com 

a melhoria da qualidade e efetividade dos projetos de software; 

3. Softwares corporativos necessitam de um processo formal de implantação.  

 

Para embasamento destas hipóteses, o ambiente foco de aplicação da metodologia, 

precisa estar claro, de forma que explicitamos adiante os ambientes possíveis: 

1 .Processos de implantação de software corporativo adquirido de terceiros, após 

a realização de pequenas customizações para adequação aos negócios e 

processos da organização, onde o responsável pela implantação seria o próprio 

adquirente ou uma consultoria que não possua uma metodologia; 
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2. Processo de implantação de software corporativo desenvolvido internamente 

ou por terceiros, a partir de requisitos de negócios específicos para uma 

organização, onde o responsável pela implantação seria o próprio adquirente 

com sua equipe de negócios que participou da especificação e desenvolvimento 

do software, ou por uma consultoria que também não possua uma metodologia.  

É sob estas visões, de que existe um software dado como concluído, testado e 

documentado, pronto para ser utilizado pelo usuário final, mas sem uma metodologia 

específica para isso, que o trabalho foi desenvolvido levantando a preocupação com os 

aspectos da introdução do software no ambiente operacional, infra-estrutura para 

hospedagem e operação deste software e os aspectos de capacitação humana inerentes 

ao processo de implantação e utilização de um software corporativo. 

Assim, espera-se que os resultados alcançados com a execução do processo de 

implantação tornem os projetos de software nas organizações mais efetivos, 

independentemente de que tais softwares tenham sido adquiridos ou desenvolvidos 

internamente, trazendo benefícios, como, por exemplo, redução do tempo de 

implantação, garantia de uso efetivo dos sistemas e consequentemente, melhoria dos 

processos informatizados.  

De forma explícita, os seguintes produtos são apresentados como resultado do 

desenvolvimento desse trabalho:  

1. Levantamento do tratamento dado ao processo de implantação de software 

corporativo;  

2. Desenvolvimento e divulgação de uma metodologia para implantação de 

software corporativo;  

3. Execução de um processo piloto de implantação que avalie os resultados e as 

experiências obtidas. 

1.4. Metodologia de Pesquisa  

Pelos objetivos propostos, a metodologia de pesquisa aplicada foi exploratória, através 

de pesquisa bibliográfica e realização de levantamentos em literaturas adicionais, 

artigos, análise de exemplos existentes, pesquisas junto a empresas, periódicos e 
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materiais disponibilizados na Internet, a fim de chegar até a construção da metodologia 

e aplicá-la em uma organização. Para isso foram realizadas as seguintes etapas: 

1.4.1. Estudo Inicial 

Onde foram realizados os estudos bibliográficos com leitura crítica do material 

encontrado nos diversos meios disponíveis, inclusive nas pesquisas de campo junto a 

organizações públicas e privadas, visando tornar o problema explícito e confirmar as 

hipóteses levantadas no início de nosso trabalho. Nesta etapa, buscou-se identificar as 

possíveis contribuições para o processo de implantação de software existentes nesse 

material, de forma que todos os pontos considerados importantes para o trabalho foram 

separados para uma posterior verificação mais aprofundada.  

1.4.2. Revisão do Estudo 

Etapa onde revisitamos todo o material já separado para verificar se havia tratamento 

para o processo de implantação de software nos mesmos, e identificação e seleção de 

material importante que pudesse contribuir em nossa metodologia proposta. Ainda nesta 

etapa, construímos um quadro resumo dos principais modelos, fazendo uma 

comparação quanto ao seu escopo, objetivos, aplicabilidade e o tratamento dado ao 

processo de implantação de software. 

1.4.3. Construção da Metodologia 

Nesta etapa, definimos os componentes necessários a um processo de implantação de 

software que atendesse a nossos propósitos, a identificação da relação destes 

componentes com as colaborações advindas do material estudado, a identificação e 

detalhamento dos subprocessos envolvidos e a organização lógica dos mesmos, a 

estrutura da metodologia, a definição dos papéis das pessoas envolvidas no processo e a 

definição dos passos que deverão ser realizados para a execução da construção da 

metodologia.   
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1.4.4. Aplicação da Metodologia 

Aqui definimos entre as várias organizações candidatas, uma que servisse como estudo 

de caso para um projeto de validação da metodologia, que envolvesse a utilização de um 

sistema de média complexidade para um número razoável de usuários, de forma a 

experimentar e realizar melhoramentos na metodologia proposta. Foi definido também, 

que para dar mais consistência ao experimento, a metodologia foi a aplicada por um 

terceiro que recebeu o repasse da mesma, com acompanhamento semanal onde eram 

repassados as dificuldades encontradas no processo.  

1.4.5. Documentação do Trabalho 

Que tratou da redação da dissertação propriamente dita, enquanto ocorriam todas as 

verificações definitivas das análises dos estudos, das comparações entre modelos, da 

identificação dos problemas localizados durante a aplicação da metodologia. 

 

1.5. Organização da Dissertação 

Além deste capítulo introdutório, esta dissertação possui mais quatro capítulos que 

trazem a seguinte abordagem: 

CAPÍTULO 2 – Pesquisa Bibliográfica 

Este capítulo traz definições e resumo de todo material pesquisado sobre o tema em 

estudo, dos principais modelos e disciplinas atualmente utilizadas para construção de 

software, das normas ISO, artigos e outras publicações, e ainda, levantamentos 

realizados junto a instituições públicas e privadas. 

CAPÍTULO 3 – Solução Proposta 

O capítulo apresenta uma metodologia, apoiada no MPS-BR [SOFTEX, 2008], nas 

disciplinas de gerência de projetos do Guia PMBOK [PMI, 2004], no framework
3 de 

                                                
3 Framework é um conjunto de componentes de software que provêem uma arquitetura e estrutura básica 

para o desenvolvimento de uma aplicação [MS, 2002]. 
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desenvolvimento da Microsoft, o MSF [MS, 2008], além de contribuições de outros 

modelos, disciplinas e da literatura consultada. 

CAPÍTULO 4 – Aplicação da Metodologia 

Neste capítulo é relatada a utilização da metodologia na implantação de um software em 

ambiente de produção, registrando também as necessidades de ajustes que foram 

detectadas e já aplicadas na metodologia apresentada no Capítulo 3. 

CAPÍTULO 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros 

Finalmente, o capítulo de fechamento da dissertação, que traz as conclusões sobre o 

trabalho apontando para as contribuições que o mesmo traz para a comunidade de TI 

envolvida com as disciplinas de processo de software, bem como a indicação de 

trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos a partir desta dissertação. 
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2.  Pesquisa Bibliográfica 
Este capítulo tem o objetivo de fundamentar nossas hipóteses, 

apresentando um estudo do tratamento do tema implantação de 

software corporativo nos dias atuais, através de estudo da literatura, 

modelos, normas e padrões existentes, e ainda, por meio de 

realização de pesquisa sobre a existência de metodologia similar em 

organizações públicas e privadas. Na Seção 2.2 fazemos um resumo 

dos pontos de interesse nos principais modelos estudados e também 

trazemos o tratamento dado ao assunto pelas normas ISO. Na Seção 

2.3 fazemos uma revisão nas publicações dos principais autores, 

artigos e demais publicações sobre o tema. A Seção 2.4 traz o 

resultado de pesquisa realizada com instituições públicas e privadas 

de TI sobre o tratamento dado ao processo de implantação de 

software, e por fim, as seções 2.5 e 2.6 trazem as conclusões e 

considerações finais sobre o capítulo. 

2.1. Introdução 

Qualidade de software pressupõe a conformidade a requisitos funcionais e de 

desempenho explicitamente declarados, a padrões de desenvolvimento claramente 

documentados e a características implícitas que são esperadas de todo sistema 

profissionalmente desenvolvido [Pressman, 2002] [Rezende & Abreu, 2006].  

Na busca desta qualidade muitos modelos foram elaborados com o objetivo de guiar as 

organizações no caminho da melhoria de processo de software provendo um roteiro 

racional para isso. Contudo, estes modelos não deram o tratamento merecido ao 

processo de implantação de software para o usuário final, principalmente quando 

tratamos de software corporativo que terá centenas ou até milhares de usuários, fazendo 

com que algumas empresas desenvolvedoras de software escrevam suas próprias 

metodologias e vendam o serviço de implantação.  

Existem aspectos ligados ao processo de implantação de um software corporativo que 

precisam ser evidenciados, para formação de uma metodologia organizada que possa ser 

adaptada e utilizada por qualquer tipo de organização. 

Alguns dos principais modelos são apresentados e discutidos neste capítulo, inserindo 

no final um quadro comparativo, com comentários quanto ao seu escopo, objetivos, 

aplicabilidade e tratamento dado ao processo de implantação de software, observando, 
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no entanto, que não realizamos um estudo profundo em cada um desses modelos e 

demais materiais, uma vez que nosso foco é nos assuntos abordados dentro deste 

material, que possam ter tratamento direcionado ao processo de implantação de 

software. 

Estaremos também descrevendo as pesquisas de campo realizadas sobre o tema da 

dissertação com organizações do setor público e privado, juntamente com o resumo dos 

resultados da pesquisa, e ainda, resumo do tratamento dado ao processo de implantação 

de software em outras literaturas de disciplinas ligadas ao desenvolvimento de software. 

A seguir relacionamos todo material utilizado como objeto de pesquisa, informando que 

nas seções específicas, só estarão detalhados o material pesquisado nos quais 

encontramos contribuições para o objeto de nosso estudo. 

• Control Objectives for information and related Technology – COBIT [ISACA, 

2008]. 

• Capability Maturity Model Integration for Acquisition – CMMI ACQ [SEI, 

2007]. 

• Melhoria de Processo do Software Brasileiro – MPS-BR Guia Geral e Guia de 

Aquisição [SOFTEX, 2008]. 

• Project Management Body of Knowledge – PMBOK [PMI, 2004]. 

• Information Technology Infrastructure Library – ITIL [Fernandes & Abreu, 

2007]. 

• Microsoft Solution Framework – MSF [MS, 2008]. 

• Rational Unified Process – RUP [IBM, 2008]. 

• Abordagem de Processo de Customização de Software – CPS-Pro [CIN, 2008]. 

• Modelo para Programa de Melhoria do Processo de Software – IDEAL [IDEAL, 

2007]. 

• Guia NBR/ISO 9000/3 [ABNT, 2004]. 

• Norma ISO/IEC 12207 [ABNT, 2002]. 

• Norma ISO/IEC 15504 [ABNT, 2002]. 

• Engenharia de Software [Pressman, 2002]. 
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• Engenharia de Software e Sistemas [Sommerville, 2007]. 

• Tecnolgia da Informação [Rezende & Abreu, 2006]. 

• Gerenciamento de TI na Prática [Magalhães & Pinheiro, 2007]. 

• Informática Pública – [iP, 2008]. 

• Sucesso na Implantação de Sistemas [Sanna, 2006]. 

• Implantação de Sistemas Integrados [Reis, 2007]. 

• Sistemas de Gestão Empresarial [Sucupira, 2007]. 

• Um Modelo de Subcontratação de Desenvolvimento de Software [Vasconcelos 

at al, 2004]. 

• Pesquisa em Organizações Privadas (PROCENGE, MV Sistemas e Riosoft4). 

• Pesquisa em Organizações Públicas (Organizações de TI estaduais). 

2.2. Principais Modelos  

Estaremos descrevendo nesta Seção, os relacionamentos encontrados nos principais 

modelos de melhores práticas e metodologias existentes, com o processo de 

implantação de software corporativo para o usuário final. 

2.2.1. COBIT 

Control Objectives for Information and Related Technology - COBIT é um modelo de 

boas práticas aplicável para a auditoria e controle de processos de TI, desde o 

planejamento da tecnologia até a monitoração e auditoria de todos os processos 

[Fernandes & Abreu, 2007]. Na forma de guia, foi criado pela Information Systems 

Audit and Control Foudation – ISACF em 1994 com objetivos de controle. Encontra-se 

em sua terceira edição publicada no ano de 2000 pelo IT Governance Institute – ITGI, 

com o objetivo de promover um melhor entendimento e adoção dos princípios de 

Governança de TI. 

                                                
4 Riosoft é a marca registrada da Cia. Brasileira de Software e Serviços Ltda. 
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Segundo o ITGI, o principal objetivo do modelo COBIT é contribuir para o sucesso da 

entrega de produtos e serviços de TI de forma alinhada aos objetivos de negócio 

definidos no plano estratégico da organização, com foco mais acentuado no controle do 

que na execução, tratando TI como integrante da estratégia corporativa. Assim o 

COBIT: 

• Relaciona TI com os objetivos de negócio; 

• Organiza as atividades de TI em um modelo de processos genérico; 

• Prioriza os principais recursos de TI para realização de investimentos; 

• Define os objetivos de controle necessários para a gestão desses investimentos. 

O COBIT está fundamentado com cinco áreas de atuação que dão sustentação ao núcleo 

de Governança de TI, cada qual com o seu devido foco, a saber [Fernandes & Abreu, 

2007]:  

• Alinhamento Estratégico: Garantindo a ligação entre negócio e as operações da 

empresa com os planos de TI; 

• Agregação de Valor: Objetivando a comprovação do valor intrínseco de TI, com 

a entrega dos benefícios prometidos para cumprimento da estratégia empresarial; 

• Gerenciamento de Recursos: Otimizando os investimentos e gerindo de forma 

adequada os recursos críticos de TI essenciais para fornecer os subsídios 

empresariais necessários ao cumprimento de seus objetivos; 

• Gerenciamento de Riscos: Conhecimento entendimento e transparência dos 

riscos para a cúpula da organização; 

• Medição de Desempenho: Acompanhamento e monitoração da implementação 

da estratégia, do andamento dos projetos, da utilização de recursos, medições e 

indicadores de desempenho. 

O COBIT fornece um modelo padrão de referência com orientação a processos, de 

linguagem comum, identificando trinta e quatro processos de TI que estão distribuídos 

dentro de quatro áreas de domínio, identificadas como Planejamento e Organização 

(PO5), Aquisição e Implementação (AI6), Entrega e Suporte (DS7) e Monitoração e 

                                                
5 A sigla PO vem do inglês Plan and Organise. 
6 A sigla AI vem do inglês Acquire and Implement. 
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Avaliação (ME8), cobrindo todos os papéis existentes em uma organização de TI 

[ISACA, 2008]. A Figura 2.1, nos dá uma idéia da cobertura desta abrangência no 

framework do COBIT. 

 

Figura 2.1 – Domínio do COBIT no Framework [ISACA, 2008]. 

Como nosso objetivo é estudar a cobertura do processo de implantação de software 

pelos modelos aqui apresentados, não faremos detalhamento de todos os processos 

cobertos pelo COBIT, e sim apenas, dos processos onde identificamos possibilidade de 

tratamento do nosso tema. 

O domínio de Aquisição e Implementação (AI), este processo exige a produção de 

documentação e manuais para os usuários e oferece formação profissional para garantir 

a boa utilização e operação de aplicações e infra-estrutura. Neste domínio encontram-se 

os Processos de TI AI4 Viabilizar operação e utilização e AI7 Instalar e aprovar 

soluções e mudanças [ISACA, 2008].  

• AI4 – Viabilizar operação e utilização: Trata do desenvolvimento de 

procedimentos para satisfazer os requisitos do negócio, para garantir a boa 

                                                                                                                                          
7 A sigla DS vem do inglês Delivery and Support.  
8 A sigla ME vem do inglês Monitor and Evaluate. 
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utilização das aplicações e por em prática as soluções tecnológicas, realizando 

transferência de conhecimentos. É dirigido para a construção de material 

didático e manual de operação, para uma visão de operador do sistema e de 

usuário final, através de:  

o Desenvolvimento, disponibilização e transferência de conhecimento e 

documentação; 

o Treinamento de operadores, usuários, gestores de negócio e pessoal de 

apoio; 

o Produção de material didático. 

Este processo é guiado pelos seguintes objetivos de controle: 

o AI4.1 Planejamento de soluções operacionais: Consiste na elaboração de 

um plano para identificar e documentar todas os procedimentos 

operacionais e de utilização para operadores, usuários e mantenedores 

das soluções a serem implementadas, de forma que estes possam exercer 

as suas responsabilidades. 

o AI4.2 Transferência de conhecimento para a gestão empresarial: É 

responsável por garantir que os gestores se apropriem do sistema e seus 

dados e passem a ter responsabilidade pela qualidade da prestação dos 

serviços buscando uma boa gestão que atenda aos requisitos de controle 

interno. 

o AI4.3 transferência de conhecimento para usuários finais:  

Consiste em transferir conhecimentos e habilidades para permitir aos 

usuários finais uma eficaz e eficiente utilização do sistema de apoio a 

processos de negócio. 

o AI4.4 Transferência de conhecimento para a operação e pessoal de 

apoio: Consiste em transferir conhecimentos e habilidades para permitir 

que o pessoal de operações e apoio técnico tenha condições para dar, de 

forma eficaz e eficiente, o apoio à utilização e manutenção do sistema e 

da infra-estrutura associada. 

• AI-7 - Instalar e aprovar soluções e mudanças: Novos sistemas têm que ser 

instalados quando o desenvolvimento está completo. Isto exige bom teste em um 
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ambiente dedicado com uma base de testes consistente. Exige também 

planejamento da implantação e migração, instruções de liberação da versão para 

a produção e uma avaliação após a implementação. Isto assegura que os sistemas 

estão em consonância com o esperado. Este processo busca a instalação de 

novos sistemas ou novas versões, através de: 

o Estabelecimento de métodos de testes e controle; 

o Planejamento da liberação de versões; 

o Avaliação e homologação dos resultados de testes para a gerência de 

negócios; 

o Revisão da performance pós-implementação. 

Este processo também é guiado por objetivos de controle, entre os quais 

selecionamos os que podem contribuir com nossa proposta: 

o AI7.1 Formação: Consiste em capacitar os usuários, o pessoal de 

operações e demais membros, de forma que o sistema venha a ser 

utilizado em conformidade com o planejado à implantação de um novo 

sistema, ou implantação de uma nova versão de um sistema já existente. 

o AI7.2 Plano de teste: Estabelecer um plano de testes baseado em normas 

organizacionais que defina papéis, responsabilidades e critérios de 

entrada e saída. Assegurar que o plano seja aprovado entre as partes 

interessadas. 

o AI7.3 Plano de execução: Estabelecer um plano de implementação, 

mecanismos de saída e retorno e obter aprovação das partes interessadas.  

o AI7.5 Sistema de conversão de dados: Criação de base inicial de dados. 

Plano de conversão e migração de uma base de dados já existente, 

incluindo mecanismos de retorno, caso necessário. 

o AI7.7 Teste de aceitação final: Assegurar que os processos empresariais 

e de TI foram aceitos pelos interessados. Avaliar a conformidade do 

processo executado com o estipulado no plano de teste. Remediar erros 

significativos identificados no projeto piloto. Após a avaliação, aprovar a 

promoção do sistema para o ambiente de produção. 
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o AI7.8 Suporte à produção: Após a análise, controlar a entrega do 

sistema, mantendo-o em consonância com o plano de execução. Obter 

aprovação das principais partes interessadas, tais como usuários e gestor 

do sistema anterior, em caso de substituição. Se for uma substituição, 

executar o sistema em paralelo com o sistema antigo por um tempo e 

comparar os comportamentos e resultados. 

o AI7.9 Revisão Pós-implementação: Estabelecer procedimento de 

avaliação após a implementação, de acordo com os requisitos 

estabelecidos no plano inicial para aferição de resultados 

No domínio de Entrega e Suporte (DS), existe a preocupação se as equipes de trabalho 

são capazes de utilizar os sistemas de TI com segurança e produtividade, onde se 

destaca o processo de TI DS-7 Educar e treinar usuários. 

• DS – 7 Educar e treinar usuário: Garantir que os usuários farão uma utilização 

eficaz da tecnologia e que os mesmos estão cientes dos riscos e 

responsabilidades envolvidas. A administração tem a responsabilidade de 

identificar e formar todos os usuários que irão fazer uso da nova tecnologia. Um 

programa de treinamento eficaz é iniciado de forma a minimizar o erro de uso 

dos sistemas e aumentar a produtividade, com formação adequada de acordo 

com a forma e nível de utilização dos sistemas pelas pessoas envolvidas. É 

ativado por um plano global de formação e desenvolvimento de forma a:  

o Definir currículos de treinamento; 

o Organizar treinamentos; 

o Executar treinamentos; 

o Acompanhar a eficácia dos treinamentos; 

o Produzir relatórios sobre os treinamentos. 

 

Os objetivos de controle para esse processo são os seguintes:  

o DS7.1 Identificação de necessidades de formação e de educação: 

Estabelecer e atualizar regularmente um currículo de cada grupo-alvo 

dos empregados, considerando: 
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• Atuais e futuras necessidades de negócios e de estratégia; 

• Valor da informação como um ativo; 

• Valores corporativos (valores éticos, de controle e de segurança, 

cultura, etc.); 

• Implementação de novas infraestruturas de TI e do software (ou 

seja, os pacotes de aplicativos); 

• Atuais e futuras aptidões, competências perfis, e certificação e/ou 

credenciamento necessários, bem como exigidos; 

• Demais recursos como, por exemplo, sala de aula, conexões Web 

e demais recursos.  

o DS7.2 Planejamento da formação e da educação: Com base nas 

necessidades identificadas de treinamento, identificar os grupos-alvo e os 

seus membros, mecanismos eficientes de execução, professores e 

instrutores; nomear instrutores e organizar os treinamentos; executar 

registros dos  treinamentos e avaliações. 

o DS7.3 Avaliação da formação recebida: Avaliar os treinamentos quanto 

ao conteúdo, execução, qualidade, eficácia, retenção do conhecimento, 

custo e valor. Os resultados desta avaliação devem servir como entrada 

para a definição de outros currículos e da execução de novos 

treinamentos. 

Concluímos que o COBIT concentra-se mais em "o que" deve ser atingido em vez de 

"como" atingir em termos de governança, gestão e controle, geralmente, levando a que 

os processos nele descritos não recebam um tratamento detalhado de sua 

implementação. Contudo, consideramos que este modelo de boas práticas possa trazer 

contribuições, por apresentar um conteúdo já voltado para um processo de implantação 

de software, que pode ser adaptado com maior detalhamento para um processo de 

implantação de software de uso corporativo. 
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2.2.2. CMMI  

Capability Maturity Model Integration foi criado pelo Software Engineering Institute - 

SEI em 2002 [CMU/SEI, 2007], baseado no SW-CMM Capability Maturity Model para 

software, criado também pelo SEI como um modelo de qualidade para atendimento aos 

requisitos feitos pelo Departamento de Defesa Norte-Americano para a construção de 

seus sistemas. O objetivo principal de sua criação foi agrupar em sua estrutura as várias 

versões do CMM criadas para atendimento a diversos domínios como engenharia de 

sistemas, aquisição de software, gestão e desenvolvimento de mão-de-obra, entre outros. 

O principal propósito do CMMI é fornecer diretrizes para a melhoria dos processos e 

habilidades organizacionais, com foco no gerenciamento dos processos de software, 

incluindo o de aquisição, na visão do desenvolvedor. Aborda a qualidade de software 

realizando avaliações quanto à maturidade organizacional ou a capacidade das suas 

áreas de processo individualmente, com o estabelecimento de prioridades e 

implementação de ações de melhoria [Fernandes & Abreu, 2007].  

Segundo o CMMI, o processo de software é definido como um conjunto de atividades, 

métodos, práticas e transformações que as pessoas utilizam para desenvolver e manter 

software e produtos relacionados. O modelo considera como componentes deste 

processo os métodos, procedimentos, padrões e técnicas, pessoas habilitadas, treinadas e 

motivadas, e ainda as ferramentas, de forma a prover os seguintes fatores de qualidade 

[Vasconcelos, 2007]: 

• O procedimento que descreve o método escolhido; 

• As ferramentas para darem apoio e facilitarem os trabalhos; 

• Pessoas treinadas, que compreendam e usem o processo.  

Com o sucesso do CMMI entre as empresas desenvolvedoras, foi identificada a 

necessidade de uma abordagem para o ambiente adquirente, de forma que foi iniciado 

em parceria com a empresa General Motors um estudo de uma adaptação do CMMI 

original voltada para empresas adquirentes de software, que hoje se encontra na versão 

1.2, intitulada como CMMI for Acquisition ou CMMI – ACQ [CMU/SEI, 2007], onde o 

foco desse modelo é sobre os processos do adquirente de software, de forma que o 

mesmo esteja preparado para fazer a melhor aquisição e tenha um melhor 
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relacionamento com as empresas desenvolvedoras, através de adoção de conhecimentos 

essenciais pelo adquirente.  

Não estaremos tratando a questão dos componentes, representações ou níveis atribuíveis 

de capacidade do modelo por não ser objeto de nosso estudo. 

Na introdução do CMMI - ACQ existe a afirmativa de que 50% dos projetos de 

software falham por diversos motivos, citando como uma das maiores causas, 

problemas de comunicação que impedem o acompanhamento efetivo dos projetos, sem 

citar problemas no processo de implantação do software como uma possível causa de 

falhas de projetos. 

O CMMI – ACQ se apresenta então, como uma oportunidade para evitar ou  

eliminar as barreiras no processo de aquisição de software, através de práticas e  

terminologia que transcendem os interesses dos diferentes papeis, fornecendo ao 

adquirente orientação de como se utilizar das melhores práticas do CMMI, através de 

vinte e duas áreas de processo das quais, seis estão focadas em práticas específicas de 

aquisição [CMU/SEI, 2007]. 

Áreas de Processo é um conjunto de práticas inter-relacionadas que, executadas 

coletivamente, satisfazem um conjunto de metas essenciais que produzem melhorias 

significativas em determinada área.  

Para este trabalho se faz necessário o detalhamento apenas das áreas de processo que 

tenham afinidade com o tema em estudo, de implantação de software, de forma que 

após estudo do CMMI e , identificamos esta possibilidade em apenas dois processos. 

No CMMI, no agrupamento de processos de gestão, existe a área de processo 

denominada Treinamento Organizacional, cujo objetivo é desenvolver habilidades e o 

conhecimento das pessoas, de forma que elas possam desempenhar seus papéis no 

processo organizacional, de forma a atingir os objetivos estratégicos e táticos da 

organização. Ainda no CMMI, no agrupamento de processos de suporte, existe outra 

área de processo intitulada Ambiente Organizacional para integração cujo objetivo é 

viabilizar a infra-estrutura para o desenvolvimento integrado de processos e produtos, 

um ambiente integrado de trabalho com visão única da organização e que incentive a 

colaboração dentro das equipes [Fernandes & Abreu, 2007]. Como o foco do CMMI é 

no desenvolvedor, estes processos destinam-se ao aprimoramento da organização 

desenvolvedora, de forma a que seus funcionários estejam treinados nas técnicas e 
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ferramentas necessárias a gerar qualidade aos softwares produzidos e à disponibilização 

de infra-estrutura para o desenvolvimento e testes destes softwares. 

De forma correspondente, no CMMI – ACQ, encontramos processos semelhantes e com 

as mesmas recomendações para o adquirente, de forma que as pessoas da organização 

adquirente estejam aptas a exercerem seus papeis de forma eficaz no processo de 

aquisição de software. 

Assim, nos dois modelos não existe um tratamento evidenciado para treinamento, 

implantação e disseminação de uso de software focado no usuário final. 

Verifica-se que CMMI está voltado para implementação de processo de qualidade de 

software em organizações desenvolvedoras, para atendimento das necessidades de 

clientes externos ou internos, enquanto que mesmo o CMMI – ACQ estando voltado 

para organizações adquirentes de software quando aborda o processo de implantação ou 

treinamento, está na verdade restrito a instalação do processo de aquisição em suas 

dependências.  

2.2.3. MPS-BR 

O programa de Melhoria de Processo do Software Brasileiro – MPS-BR se encontra em 

desenvolvimento desde o ano de 2003 sob coordenação da SOFTEX9, com o auxílio de 

outras instituições, com o objetivo de introduzir nas empresas de software do Brasil a 

melhoria da qualidade dos produtos de software e serviços correlatos e também, nos 

processos de produção e distribuição de software, com um modelo de negócio que 

facilita a participação das pequenas e médias empresas brasileiras a ingressarem no 

processo de qualidade [SOFTEX, 2008]. 

O MPS-BR é estruturado observando as melhores práticas do modelo CMMI e das 

normas ISO/IEC 12207 e 15504 e descrito através de documentos em formatos de 

guias, conforme a seguir: 

• Guia Geral: Contém a descrição geral do MPS-BR, seu modelo de 

referência (MR-MPS), o método de avaliação (MA-MPS) e o modelo de 

negócios (MN-MPS), com definições necessárias para seu entendimento 

e aplicação; 

                                                
9 Associação para promoção da Excelência do Software Brasileiro 
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• Guia de Aquisição: Que traz recomendações para o processo de aquisição 

de software e produtos correlatos; 

• Guia de Avaliação: Apresenta a descrição do processo de avaliação, os 

requisitos para o avaliador, os requisitos para a avaliação e ainda o 

método e os formulários de apoio a avaliação.  

Embora o foco do MPS-BR seja para o desenvolvedor, traz em seu conteúdo tratamento 

para o processo de entrega do software ao adquirente conforme visto no processo 

denominado de Liberação do Produto - LIP, do Nível D, cujo propósito é entregar um 

produto ou serviço ao cliente atendendo aos requisitos acordados, sendo resultados 

esperados desse processo que: 

• Seja confirmada a operação correta do produto em seu ambiente de 

produção, sendo liberado para o cliente. 

Já no Guia de Aquisição, que tem visão de adquirente, existe o detalhamento do 

Processo de Aquisição – AQU do nível F do Guia Geral [SOFTEX, 2008], através da 

descrição de quatro subprocessos: 

• Preparação da aquisição; 

• Seleção do fornecedor; 

• Monitoração do fornecedor; 

• Aceitação pelo cliente, onde para este ultimo,  faremos uma descrição 

mais detalhada. 

O propósito deste subprocesso é a aprovação pelo cliente do software ou serviço 

correlato entregue, quando todos os critérios de aceitação estiverem satisfeitos, 

refinando todos os critérios de aceitação que foram definidos no plano de implantação e 

contém as seguintes atividades: 

• Definir critérios de aceitação - que produz o plano de testes do software 

ou serviço correlato de acordo com os requisitos acordados; 

• Avaliar o produto entregue – que termina com a apresentação do 

relatório de resultados de testes; 

• Manter conformidade com o contrato – que mantém registro de apoio a 

reuniões para resolução de problemas de aceitação; 
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• Aceitar o software ou serviço correlato – que termina com o relatório de 

aceitação assinado pelo cliente. 

Verifica-se que o Guia de Aquisição no detalhamento de seu processo, não trata o 

resultado esperado AQU 11 do processo e aquisição AQU – Nível F do guia geral, que 

prevê que o produto adquirido seja inserido no projeto, assegurando que as facilidades, 

treinamento, armazenamento, distribuição e uso do produto adquirido estejam de acordo 

com os requisitos acordados. Tais resultados encontram-se apenas previstos em modelos 

de documentos que se encontram no guia como anexos, como Plano de Aquisição e 

Pedido de Proposta entre outros, criando uma oportunidade para criação de uma 

metodologia de Implantação de Software que possa ser, inclusive, incorporada ao Guia 

Geral do MPS-BR.   

2.2.4. Guia PMBOK 

O Project Management Body of Knowledge – PMBOK é um corpo de conhecimento em 

gerência de projetos, um guia composto pelas melhores práticas, que vem sendo 

largamente utilizado para gerenciamento de projetos de software. Foi elaborado pelo 

Project Management Institute – PMI, estando no seu estágio atual em sua quarta edição, 

publicada no ano de 2008, mas mantendo válida até julho de 2009 a terceira edição 

publicada no ano de 2004. 

O guia PMBOK é definido como um documento que contém técnicas, métodos e 

processos relativos a Gerência de Projetos [Perreli, 2007] e seu principal objetivo é 

identificar o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é 

reconhecido como boa prática [PMI, 2004]. O guia PMBOK não fornece uma descrição 

detalhada do conjunto de conhecimentos, mas sim uma visão geral e, portanto, não é 

uma metodologia de gerenciamento de projetos [Fernandes & Abreu, 2007]. 

 

 

 

 

 



 22 

O modelo é estruturado em nove áreas de conhecimento em gerência de projetos, 

conforme a Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 – Áreas de conhecimento do PMBOK (fonte:PMBOK 2004) 
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Os processos de gerenciamento são agrupados em cinco grupos de processos.  As 

descrições destes grupos de processo são apresentadas a seguir e o relacionamento entre 

os grupos de processo é apresentado na Figura 2.3. 

  

Figura 2.3 – Interações entre os grupos de processo (fonte:PMBOK, 2004) 
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• Grupo de processos de iniciação. Define e autoriza o projeto ou uma fase 

do projeto. 

• Grupo de processos de planejamento. Define e refina os objetivos e 

planeja a ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os 

quais o projeto foi realizado. 

• Grupo de processos de execução.  Integra pessoas e outros recursos  para 

realizar o plano de gerenciamento do projeto para o projeto. 

• Grupo de processos de monitoramento e controle.  Mede e monitora 

regularmente o progresso para identificar variações em relação ao plano 

de gerenciamento do projeto, de forma que possam ser tomadas ações 

corretivas quando necessário para atender aos objetivos do projeto. 

• Grupo de processos de encerramento.  Formaliza a aceitação do produto, 

serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final 

ordenado. 

Neste modelo, a ausência de tratamento de um processo de implantação pode ser 

justificada pelo fato de que o guia PMBOK pode ser aplicado a projetos de qualquer 

natureza, e está relacionado com a construção de um produto, principalmente onde são 

utilizados processos repetitivos. No caso de projetos de software, onde a criatividade  

humana é parte integrante do processo, ele necessitará estar conjugado com um 

processo de desenvolvimento de software, por exemplo, o Rational Unified Process – 

RUP.  

A princípio, podemos vislumbrar a utilização do guia PMBOK, como guia de boas 

práticas de gerenciamento de um projeto de implantação de software corporativo, onde 

o processo de implantação em si será definido com base em uma metodologia própria. 

2.2.5. ITIL 

O Information Technology Infrastructure Library – ITIL foi desenvolvido pelo Central 

Computer and Telecommunications Agency – CCTA, a pedido do Governo Britânico, 

com o objetivo de elencar as melhores práticas para gerenciar a utilização eficiente e 

responsável dos recursos de TI. Posteriormente o CCTA foi incorporado ao Office of 
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Government Commerce
10, atual organismo responsável pela manutenção e divulgação 

do ITIL, em conformidade com a norma ISO/IEC 2000011. 

O ITIL é um agrupamento de práticas utilizadas para o gerenciamento de serviços de 

tecnologia da informação de alta qualidade. Devido à sua abrangência e consistência, o 

ITIL tem se firmado como um padrão mundial voltado para as melhores práticas em 

serviços de operação continuada de TI. Como um framework, seu principal objetivo é 

prover um conjunto de práticas de gerenciamento de serviços de TI, testadas e 

aprovadas no mercado, levando a organização a um grau de qualidade que permita o uso 

eficaz de todos os seus recursos de TI [Fernandes & Abreu, 2007]. 

O modelo é composto por publicações relacionadas aos domínios considerados 

importantes no contexto de gerenciamento de serviços de TI, onde estes domínios estão 

inter-relacionados com o objetivo de integrar as necessidades do negócio com os 

recursos de TI, através de serviços. 

O ITIL está estruturado por domínios, onde os dois principais estão voltados para os 

processos de gerenciamento, e mais cinco domínios de processos adjacentes aos 

domínios principais conforme veremos adiante [Fernandes & Abreu, 2007], [Fonseca, 

2007]. 

Como processos de gerenciamento, encontramos os seguintes domínios: 

• Grupo de processos de suporte a serviços. Domínio dos processos 

voltados para o operacional do dia-a-dia, visando assegurar aos usuários 

a manutenção dos serviços, de forma apropriada a suportar as funções do 

negócio como, por exemplo, serviços de help desk12, service desk13, e 

gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças, configuração e 

liberações. 

• Grupo de processos de entrega de serviços. Domínio que cobre os 

processos de nível tático, necessários ao planejamento e entrega dos 

serviços de TI, de forma adequada, tais como gerenciamento dos acordos 

                                                
10 O OGC é um órgão subordinado à Secretaria do Tesouro Britânico. 
11 Primeira norma ISO editada para tratamento do Gerenciamento de TI.  

12 Help Desk, termo inglês que designa o serviço de apoio a usuários para suporte e resolução de 
problemas técnicos em TI. 

13 Service Desk, termo em inglês que designa o serviço de apoio a usuários num sentido mais global, 
incluindo processos e infra-estrutura de TI. 
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de nível de serviços, da disponibilidade, da capacidade, da continuidade e 

dos aspectos financeiros. 

O outro grupo de processos é tido como de domínios adjacentes ao grupo principal, e 

envolve os processos voltados para questões específicas detalhadas a seguir: 

• Planejamento e Implementação do Gerenciamento de Serviços. Descreve 

os passos necessários para a implementação e melhoria constante dos 

processos de TI. Foca também nas questões ligadas à cultura 

organizacional;  

• Gerenciamento da Infraestrutura de TI. Cobre aspectos ligados à 

infraestrutura, desde a identificação dos requisitos de negócio até as 

disciplinas de teste, instalação, implantação, suporte técnico e a 

manutenção permanente dos componentes e serviços providos pelos 

mesmos; 

• Gerenciamento de Aplicações. Faz uma descrição formal do 

gerenciamento que deve ter as aplicações, desde a identificação dos 

requisitos de negócio, incluindo as fases normais de desenvolvimento e 

adicionando o gerenciamento dos serviços, onde inclui as atividades de 

implantação, operação, suporte e melhorias futuras; 

• Gerenciamento da Segurança. Detalhamento dos processos necessários 

ao planejamento e gerenciamento da segurança da informação e dos 

serviços de TI sob os aspectos físicos e lógicos no tocante a 

infraestrutura e aplicações; 

• Perspectivas de Negócios. Busca tornar os aspectos de TI mais 

entendíveis pelos usuários de serviços, ao mesmo tempo integra TI às 

visões de negócio da organização, de forma que TI passe a ter uma 

atuação mais estratégica. 

Estes processos do ITIL são de nosso interesse para uma fase de preparação dentro de 

nossa metodologia de Implantação proposta. 

Neste modelo já é possível identificar a preocupação com o processo de implantação de 

softwares para uso na organização, existindo recomendações claras para esse fim nos 

domínios de gerenciamento da infraestrutura e gerenciamento de aplicações, embora 
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que ainda um pouco voltadas para o processo de operação, mas também com foco no 

usuário final quando conjugados com os processos de suporte a serviços e entrega de 

serviços. Podemos estar extraindo daqui algumas colaborações para nossa proposta. 

2.2.6. MSF  

O Microsoft Solutions Framework - MSF é a solução da Microsoft Corporation para 

projetos de desenvolvimento e implantação de software, bem como implantação de 

pacotes como sistemas integrados de gestão. É um framework que pode ser adaptado 

pelo usuário em função de suas necessidades, de forma que o MSF serve como um 

grande guia e uma coleção de boas práticas, sem também se aprofundar em detalhes do 

como fazer.  

O MSF está em sua versão 4.0 e busca proporcionar orientação de forma a organizar as 

pessoas e os projetos para planejar, criar e implantar tecnologias [MS, 2005], existindo 

um produto entregue ao final de cada etapa, conforme exemplificado na Figura 2.4.  

O Microsoft Solutions Framework se propõe a dar uma abordagem flexível em projetos 

de software para a disponibilização de soluções tecnológicas de forma mais rápida, com 

menos pessoas e menos risco, permitindo simultaneamente uma maior qualidade dos 

resultados, aglutinando também as melhores práticas dos processos de desenvolvimento 

de software de ciclo de vida em cascata e espiral, buscando ajudar equipes de projeto de 

software a enfrentar diretamente as causas mais comuns de fracasso de projetos, com 

melhoria nas taxas de sucesso, com qualidade, considerando: 

• Alinhamento de tecnologia com as metas de negócios; 

• Estabelecimento de metas claras para o projeto, papéis e 

responsabilidades; 

• Implementação iterativa14, conduzida pelo alcance de marcos; 

• Gestão pro ativa de riscos; 

• Resposta a mudanças. 

                                                
14 Iterações são janelas de tempo de um ciclo de execução de um processo repetitivo. 
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Figura 2.4 – Modelo de processos do MSF com marcos (adaptado de MS, 2008) 

Temos então configuradas as seguintes fases do ciclo de processo de desenvolvimento 

pelo MSF: 

• Levantamento e Análise, onde são realizados os levantamentos e analise 

dos requisitos de negócio para geração e aprovação do Documento de 

Escopo, marco de conclusão da fase, o qual é um documento de visão 

geral que deve conter a visão, os riscos e a estrutura do projeto; 

• Planejamento, fase onde se refinam os requisitos elaborados na fase 

anterior, para a elaboração e aprovação do plano geral do projeto, 

considerando agora os recursos necessários, custos e prazos para o 

desenvolvimento do projeto. A ferramenta MS-Project15 é sugerida para 

ser usada nesta fase. Esta fase se encerra com a aprovação do Plano de 

Implantação, que deve conter as especificações funcionais, um plano de 

gerenciamento dos riscos identificados e um plano máster de projeto que 

entre outras atribuições já considera um plano de implantação do 

software em construção. 

• Desenvolvimento, como seu próprio nome já diz, fase em que se 

desenvolve ou constrói o software requerido e a infra-estrutura necessária 

                                                
15 Software para gerenciamento de Projetos de propriedade da Microsoft. 
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ao seu funcionamento, porém o marco desta fase não é o produto 

acabado, pois os testes finais que apontarão para ajustes no produto só 

acontecerão na próxima fase. Assim, esta fase se completa com a 

finalização dos trabalhos do desenvolvimento do que foi requerido no 

escopo, com a entrega dos códigos fonte e executável, instalação do 

software, configuração de scripts16 para o processo de implantação e 

casos de testes. 

• Estabilização, importante fase tratada no MSF e ignorada em muitos 

modelos, evitando que produtos com defeitos sejam entregues ao usuário, 

por que trata de testes de uso em campo do produto de software 

desenvolvido, simulando condições reais de uso, apontando ajustes 

necessários a serem resolvidos antes da entrega e liberação para uso. 

Quando o software é considerado estabilizado, entra em um processo 

piloto de utilização e só após aprovação neste uso, é liberado para 

implantação no ambiente de produção, é esse o marco da fase. São 

entregues como artefatos desta fase a versão para implantação com 

instruções de uso, os resultados dos testes, os códigos fonte e executável 

refinado e demais documentos do projeto. 

• Implantação, fase que trata da utilização do produto de software pelo 

usuário final, tem o objetivo de obter a aprovação do produto para 

encerramento do projeto. O modelo não trata claramente atividades de 

treinamento de usuário, mas, trata do envolvimento da equipe do projeto 

no apoio ao usuário, apontado este apoio como necessário por um 

período de 15 a 30 dias para solução de problemas iniciais de uso, trata 

também das falhas do produto por motivo de alguma característica do 

ambiente de produção, o que deve ser remediado de imediato. São 

entregues como artefatos de finalização da fase os procedimentos e 

processos de operação e apoio ao usuário final, documentos da versão, 

componentes necessários à utilização do produto, relatório de 

fechamento de projeto e pesquisa de satisfação do usuário. 

                                                
16 Conjunto de instruções para uma aplicação ou programa utilitário. 
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Verificamos então que o modelo MSF apesar de não entrar em detalhes do como fazer, 

traz bastantes contribuições para nossa proposta, principalmente em relação a esta 

ultima fase intitulada de implantação. 

Pela preocupação com a entrega do produto ao usuário final demonstrada nas fases de 

estabilização e implantação, devemos considerar a importância deste modelo para 

contribuição na construção de nossa metodologia proposta. 

2.2.7. RUP  

Rational Unified Process – RUP é um framework passível de adaptações criado pela 

Rational Software Corporation
17, orientado principalmente para o desenvolvimento de 

projetos de software na visão do desenvolvedor. Combina um ciclo de vida de 

desenvolvimento de software baseado no modelo iterativo e incremental, juntamente 

com processos para gestão de projetos [Fernandes & Abreu, 2007]. Baseia-se nos 

seguintes fundamentos: 

• Desenvolvimento iterativo de software; 

• Gestão de requisitos; 

• Uso de arquiteturas suportadas por componentes; 

• Modelagem visual do software através do uso da notação UML18; 

• Verificação contínua de qualidade do software; 

• Controle de mudança do software. 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 No ano de 2002 a Rational foi adquirida pela IBM Corporation 
18  Do inglês Unified Modeling Language ou linguagem de modelagem unificada para software.   



 31 

O RUP está estruturado em fases e disciplinas conforme a Figura 2.5: 

 

Figura 2.5 – Fases e disciplinas do RUP (Fonte:IBM, 2008) 

As fases da Figura 2.5 indicam a ênfase que é dada no projeto em um determinado 

momento de seu acontecimento. Para capturar a dimensão do tempo de um projeto, o 

RUP divide o projeto em quatro fases diferentes: 

• Concepção ou iniciação: ênfase no escopo do sistema  

• Elaboração: ênfase na arquitetura  

• Construção: ênfase no desenvolvimento  

• Transição: ênfase na implantação  

Estas fases geram artefatos e estes serão utilizados nas próximas fases e ainda 

documentam o projeto, além de permitir melhor acompanhamento. Nota-se pelo gráfico 

da Figura 2.5 que para o objetivo de nosso trabalho é a implantação de software se dá 

nas fases de construção e transição, e por sua vez, a transição tem forte atuação nas 

disciplinas principais de implementação e implantação e ainda nas disciplinas de apoio 

de gerência de configuração e mudanças e gerência de projeto. 

Para utilização do RUP é preciso que o mesmo seja adaptado definindo-se padrões e 

guias específicos para a realidade de cada empresa ou projeto.  
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A fase de construção consiste em desenvolver o produto até que ele esteja pronto para 

beta teste19, enquanto que a fase de transição é a entrada desta versão do produto no 

ambiente do usuário, ainda com a possibilidade de complementação e ajustes no 

produto de software de acordo com observações do usuário [Perreli, 2007]. 

A fase de Construção consiste no desenvolvimento das funcionalidades, na integração 

dos componentes com o software desenvolvido e na homologação de versões para 

instalação no ambiente de produção, enquanto que a fase de transição consiste em 

colocar o software homologado à disposição dos usuários [Fernandes & Abreu, 2007]. 

A disciplina de implantação do RUP consiste na transição do produto pronto para o 

ambiente de produção, contendo as atividades de liberação, instalação, ativação e 

desativação.  

A disciplina de implementação, além do desenvolvimento do software, implementa 

componentes, realiza testes unitários e integra sistemas e subsistemas, não 

influenciando no processo de implantação de software, enquanto que o objetivo da 

disciplina de implantação é  entregar o produto aos usuários finais, necessitando ser 

configurado ao contexto de negócio e do projeto, onde são passíveis o desenvolvimento 

de algumas atividades [Qualiti, 2006]: 

• Elaboração de manual de usuário; 

• Implementação de scripts de instalação; 

• Migração de dados pré-existentes; 

• Preparação e execução de treinamentos para o usuário; 

• Disponibilização do sistema em ambiente de produção; 

• Disponibilização de equipe de suporte ao usuário; 

• Condução de aceitação formal do produto. 

A disciplina de apoio de gerência de configuração e mudança é responsável pelo 

controle de versões, controle de configurações e de alterações do sistema, enquanto que 

a gerência de projetos realiza as atividades de gerência de projetos que devem ser 

exercidas em qualquer projeto de software, com base no PMBOK. 

                                                
19 Versão de produto de software testada e pronta para utilização por usuários em regime de piloto. 
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O RUP traz sua contribuição ao processo de implantação de software com a execução 

de atividades voltadas para a entrega do produto ao usuário, como visto, embora sem 

detalhar os procedimentos necessários para uma implantação em larga escala, de um 

sistema de uso corporativo, onde algumas dezenas ou centenas de usuários necessitarão 

ser motivados e treinados ao uso do software. 

2.3. Outras publicações 

Esta Seção descreve os resultados da leitura sobre o processo de implantação de 

software, realizado em periódicos, livros técnicos, dissertações, artigos e material de 

aulas e disponíveis na internet, que podem trazer contribuição para o nosso trabalho.  

2.3.1. Engenharia de Software e Sistemas 

Assim como os modelos apresentados anteriormente, em seu livro Engenharia de 

Sistemas [Sommerville, 2007], no capítulo 2, trata do processo de instalação de sistemas 

no ambiente de operação e de treinamento para operadores, de uma forma sucinta, e sem 

deixar claro se a terminologia utilizada para operador é equivalente ao nosso usuário 

final ou não. Mais adiante no capítulo 3 quando desenha um ciclo de vida de software, 

seu processo em cascata passa da fase de Integração e teste de sistemas para a fase de 

Operação e manutenção, narrando depois que esta ultima é a fase mais longa do ciclo de 

vida do software, pois o sistema é instalado e colocado em operação, sendo daí em 

diante a tarefa de manutenção responsável pela melhoria do funcionamento do software. 

Vemos que Sommerville trata a passagem do software produzido para a fase de 

operação, considerando que existe um período longo no processo de início de uso, 

porém sem detalhar como se dá o treinamento e disseminação de uso do software 

produzido, na organização que vai utilizá-lo. 

2.3.2. Tecnologia da Informação 

[Rezende & Abreu, 2006] em seu livro Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas 

de Informação Empresariais, aborda no capítulo 2 item 2.3.2, o conceito de implantação 
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de sistemas como uma das fases do ciclo de vida dos sistemas, onde ocorre a 

disponibilização do sistema ao cliente e/ou usuários, após a elaboração dos testes e 

documentação pertinente acabada. Quando aborda a fase de morte de um sistema, 

comenta que no caso de um Sistema de Informação Gerencial – SIG, a falta de atenção 

cotidiana e efetiva em seu processo de implantação é um dos fatores que pode antecipar 

a morte do sistema. 

A Seção 4.4.5, que trata de Gestão da Mudança, aborda aspectos e preocupações que se 

deve ter ao se implantar novas tecnologias no ambiente social da empresa em relação à 

competitividade que a organização enfrenta junto ao seu meio externo, preocupações 

consideradas por nós relevantes para um processo de implantação de software de uso 

corporativo.  

A Seção 9.2 descreve as fases da metodologia de desenvolvimento de sistemas de 

informação, onde entre as diversas fases, está contida a fase de projeto de implantação, 

ou projeto de disponibilização e uso, que é detalhada mais adiante no item 9.2.5 pelas 

seguintes atividades: 

• Revisar o projeto físico – Visando a eventuais ajustes e implementações; 

• Refinar o planejamento da implantação – Para definir recursos e 

cronograma de implantação, planejar conversão e importação de dados 

anteriores, treinar e capacitar pessoal envolvido (onde não detalha quem 

é esse pessoal envolvido); 

• Finalizar sistema – Consistindo em refinar a massa de testes e o plano de 

testes, testar integralmente o sistema e finalizar os manuais e operação do 

usuário; 

• Disponibilizar sistema – disponibilizar definitivamente o sistema para o 

cliente e/ou usuário; 

• Acompanhar pós-implantação – Analisar satisfação do cliente e/ou 

usuário com o sistema e seu desempenho até que o sistema ou software 

esteja sedimentado e verificar o atendimento aos requisitos funcionais e 

não funcionais exigidos no projeto; 

• Aprovar o projeto – Avaliar a qualidade final, finalizar o projeto e emitir 

parecer final de aprovação. 
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Na sequência em outros itens, indica ainda os produtos, documentação, e atividades da 

fase de desenvolvimento relacionadas com o processo de implantação. Na Seção 9.6, 

considerando a complexidade do processo de implantação de sistemas de informação, 

propõe a combinação de diferentes medidas globais para aferição do sucesso ou fracasso 

no processo de implantação de sistemas de informação, onde para isso se faz necessário 

a definição de alguns indicadores, recolhidos em momento anterior ao processo de 

implantação tais como tempo de execução de um processo, quantidade de itens 

cadastrados em uma sistema, entre outros, para que possam ser medidos e comparados 

após a implantação do software. Descreve também alguns pré-requisitos para o processo 

de implantação e critérios para avaliação da efetividade desse processo, embora ainda 

não detalhe o como fazer. 

Como o enfoque dado pelos autores é o de Sistemas de Informação, este livro traz 

contribuições de ordem técnica, operacional e organizacional que devem ser 

consideradas, tais como gestão de mudança, metodologia de desenvolvimento e 

processo de implantação. 

Aborda o processo de implantação dentro e durante todo o ciclo de vida do sistema, 

dando importância ao processo de implantação desde a fase de planejamento, passando 

pela montagem da infraestrutura que vai receber o software, desenvolvimento de 

documentação, pré-requisitos para execução do processo e acompanhamento pós-

implantação, incluindo aferição de resultados. 

2.3.3. Gerenciamento de Serviços de TI na Prática 

O livro Gerenciamento de Serviços de TI na Prática [Magalhães & Pinheiro, 2007] faz 

uma abordagem com base no ITIL, em seu capítulo 7 descreve uma proposta de 

avaliação para planos de implantação de liberações, com um questionário definido pela 

observação de problemas mais comuns encontrados em processos de implantações de 

liberações, com assuntos que podem ser considerados comuns na observação de 

fracasso de projetos de implantação de software conforme exemplos a seguir: 

• Os papéis e responsabilidades estão claros? 

• Os procedimentos de implantação estão compreendidos? 

• O procedimento de implantação foi testado? 



 36 

• Há orçamento adequado e recursos alocados para a implantação da 

liberação? 

• Todos os acessos aos equipamentos e softwares envolvidos já foram 

disponibilizados? 

• O critério de aceitação da liberação está definido e acordado com as áreas 

usuárias?  

Traz também uma lista de benefícios da implantação destes procedimentos de Gerência 

de Mudança e traz dicas de implantação do processo de gerenciamento das liberações. 

Os autores criaram uma instância de gerenciamento de TI baseada no ITIL, de forma 

que nos processos de gerenciamento de mudanças e gerenciamento de liberações, 

conseguem dar atenção ao processo de implantação do software para o usuário final, 

preocupando-se com os requisitos deste processo desde a fase de planejamento, 

propondo uma revisão nos itens planejados para a implantação com base nos motivos 

mais comuns de insucesso em projetos de implantação, o que nos traz contribuições. 

2.3.4. Artigo: Implantação de Sistemas Integrados 

Escrito por Sérgio Reis [Reis, 2007], este artigo discute o sucesso de sistemas ERP em 

grandes empresas. A princípio descreve uma série de fatores causadores de insucesso 

relacionados às tentativas de desenvolvimento interno de um ERP, elencando os 

seguintes motivos: 

• Imaturidade da área de informática da organização; 

• Avanço tecnológico muito rápido conflitando com o tempo de 

desenvolvimento; 

• Desconexão da cúpula da empresa com a posição estratégica de TI; 

• Troca frequente de gerências e consequentemente de metas e prioridades; 

• Mudanças organizacionais em busca de competitividade;  

• Afastamento do gerente de TI da gestão do negócio da empresa; 

• Pressão setorial interna sobre a priorização do desenvolvimento de 

sistemas. 



 37 

Fica implícito no texto o apontamento de que a solução para estes problemas seria a 

contratação de um pacote pronto, o que traria também rapidez no processo de 

implantação, pois seria iniciado de imediato, citando como vantagens: 

• Redução no número de customizações; 

• Início imediato da implantação; 

• Os sistemas e bases de dados já são todos integrados; 

• Segurança pela utilização de gerenciadores de bancos de dados de larga 

aceitação no mercado; 

Reis aponta mais adiante um fator importante no processo de implantação de qualquer 

software: o componente humano como fator mais importante de sucesso ou insucesso 

em um processo de implantação do que o componente tecnológico. Em sua visão, após 

a escolha da solução e antes do processo de implantação, devem ser levados em 

consideração os seguintes pontos: 

• Conquiste a aceitação da empresa, quadro gerencial e técnico. Pressões 

surgirão por parte de alguns gerentes e funcionários pelo medo da 

mudança em si, perda de poder/conhecimento e até medo de perder o 

emprego. Este fator é crítico para o sucesso;  

• Identifique líderes e facilitadores para o processo de mudança que 

consigam motivar a empresa, de forma a atravessar a fase inicial de 

queda na produtividade e manter a comunicação sobre o projeto eficaz 

para eliminar as conversas de corredores;  

• Treine o pessoal gerencial e usuários, bem como o departamento de 

informática a prestar o suporte imediato;  

• Adquira o hardware necessário e o pacote, com a devida consultoria no 

processo de implantação. 

Neste artigo o autor propõe que em se tratando de ERP, é melhor adquirir de quem já 

tem, do que desenvolver, e um dos principais motivos é a redução do tempo de 

implantação, que claro, será terceirizada. 
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O que o artigo nos traz de contribuição é a atenção ao tratamento que deve ser dado ao 

componente humano, que pode vir a ser viabilizador ou não do processo de 

implantação. 

2.3.5. Artigo: Sistemas de Gestão Empresarial 

O artigo do consultor Cezar Sucupira [Sucupira, 2007] disponível no site de sua 

consultoria, considera que a implantação de um sistema de gestão em qualquer empresa 

é um projeto singular, necessitando de uma metodologia para tal fim. 

Considera também necessário para o projeto uma efetiva liderança da alta administração 

e o envolvimento de todos os colaboradores da empresa. Acha fundamental que se 

utilize uma metodologia de implantação que assegure rapidez, segurança, entusiasmo e 

transferência das tecnologias envolvidas. 

 

Figura 2.6 – Diagrama de metodologia de implantação [Sucupira, 2007] 

Apresenta um modelo de metodologia de implantação que considera de alta eficácia, 

conforme a Figura 2.6. 

Traz em seu modelo, a devida preocupação de envolvimento e conscientização dos 

usuários e gestores desde o início do projeto, de forma a identificar e definir lideres de 

equipes e usuários chave que terão papel importante na disseminação de uso dos 

sistemas na organização. 

Pela sua metodologia, um processo de implantação de sistema de grande porte em uma 

organização não pode ser tratado como uma simples informatização de processos, é um 

momento oportuno para e empresa aprender o que existe de melhores práticas sobre os 
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processos da organização que estão sendo automatizados, e para isso são realizados 

vários seminários sobre assuntos relacionados. 

É considerada uma fase dedicada ao treinamento dos membros da equipe e usuários 

chave, que serão disseminadores do uso do sistema, onde após o treinamento, o pessoal 

treinado vai usar o sistema em laboratório, para garantir domínio do sistema, verificar e 

resolver dúvidas persistentes e até identificar necessidade de ajustes no processo de uso 

ou no próprio sistema. 

Considerando ser um grande risco a implantação de um grande sistema de uma só vez, 

onde um grande pacote seja instalado e todos os usuários passem a utilizar todas as 

funcionalidades do sistema, recomenda que a implantação se dê em partes, iniciando-se 

pelos macro-processos, priorizados na fase de Diagnóstico e análise de aderência. Após 

a implantação, prevê fases para acompanhamento do projeto com revisão dos processos 

e acompanhamento do desempenho da empresa. 

Este artigo foi a única literatura encontrada que tratou dos custos ligados a um projeto 

de implantação de software, onde o autor demonstra que ao longo dos anos os projetos 

de software tem sofrido uma diminuição total de seus custos,  enquanto que 

paradoxalmente os custos com a implantação são crescentes, conforme Figura 2.7 

extraída do artigo. 

       
     A EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7 – Evolução dos custos de implantação [Sucupira, 2007] 
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implantação de um sistema de gestão em qualquer empresa é um projeto singular, 

necessitando de uma metodologia para tal fim, metodologia que considere a 

conscientização e envolvimento da alta administração e colaboradores da empresa onde 

o sistema está sendo implantado. 

Recomenda a implantação em partes e sugere que a disseminação de uso na organização 

seja realizada pelos usuários chave e gestores dos sistemas. Traz contribuição também 

na discussão sobre os custos de implantação, comprovando que esses serviços formam a 

maior parte do custo de aquisição do software de uso corporativo. 

2.4. Pesquisas de campo e modelos de terceiros 

Esta seção descreve os resultados das pesquisas realizadas junto a entidades públicas e 

privadas que tratam com desenvolvimento de software para clientes internos e externos, 

buscando verificar o tratamento dado ao processo de implantação de software 

corporativo para o usuário final e localizar metodologias existentes para a 

implementação desse processo. 

Vale o registro da dificuldade encontrada para a aquisição destas informações, onde 

relatamos os processos de organizações privadas e organizações públicas. 

2.4.1. Organizações privadas  

Identificamos algumas empresas desenvolvedoras e mantenedoras de software integrado 

de gestão corporativo, conhecidos como ERP, e encontramos dificuldade de 

fornecimento de informações a respeito de existência de metodologia própria para o 

processo de implantação de software ou detalhamento de seus processos.  Para reduzir 

esta dificuldade, tomamos duas ações:  

• Em um processo licitatório20 da ATI21 para contratação de serviços de 

implantação de software, incluímos na pontuação técnica um item de pontuação 

para a empresa que apresentasse a sua metodologia de gerência de projeto 

                                                
20 Correspondente a uma requisição de proposta no setor privado. Processo de aquisição regido pela lei 

federal 8666. 
21 Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco 
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voltada para o processo de implantação de software. Quatro empresas 

participantes apresentaram sua metodologia, sendo que só uma apresentou uma 

metodologia detalhada de um processo de implantação de sistemas, que 

abordaremos mais adiante, as demais, descreviam de forma genérica o processo 

de gerência de projetos do PMBOK, sem detalhes para o processo de 

implantação de software. 

• Em outra incursão, realizamos buscas na internet e contatamos empresas 

específicas já identificadas como possuidoras de metodologia, entre elas, a 

participante do processo licitatório citado no parágrafo anterior, a PROCENGE. 

Entre os contatos estabelecidos, uma empresa fornecedora de sistemas ERP, nos 

forneceu em meio magnético uma apresentação do processo de implantação de seu 

software, informou seus custos, mas não autorizou a divulgação de sua identificação por 

se encontrar em processo de aquisição por outra empresa.  

Por questões legais, faremos referência apenas aos nomes da PROCENGE, que permitiu 

a referência de sua metodologia no nosso trabalho (Autorização no Anexo A), e da MV 

Sistemas e Companhia Brasileira de Software e Serviços - Riosoft por terem suas 

informações publicadas na Internet. As demais empresas não serão citadas.   

A PROCENGE, que é uma empresa de Pernambuco, desenvolveu e mantém um 

software integrado de gestão corporativo, o PIRÂMIDE, disponibilizou a sua 

metodologia de implantação e permitiu que a mesma fosse comentada.  

A empresa também nos forneceu a relação de custo médio de implantação com o preço 

médio anual da licença do software. Uma licença custa R$360,00 (Trezentos e sessenta 

reais) por mês e a média de licença por empresa é de 10, que gera um custo de R$ 

43.200,00 (Quarenta e três mil e duzentos reais) ao ano, enquanto que o valor médio de 

consultoria de implantação em cada empresa é de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e 

consome um tempo de médio de três meses, o que comprova a oportunidade de negócio 

em ter uma metodologia própria. 

Quanto à sua metodologia apresentada, fazemos os seguintes comentários: 

• Título – Metodologia de gerência de projetos baseada no PMBOK, 

voltada para a disciplina de implantação de sistemas; 
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• Processo de gerenciamento que acompanha todo o ciclo de vida do 

projeto; 

• Detalha o ciclo de vida do projeto em quatro etapas: 

o Planejamento e mobilização - PLN, que tem como produtos as 

reuniões de inicio de projeto de implantação e o detalhamento do 

plano de implantação; 

o Preparação do Ambiente - PRE, cujos produtos são a entrega da 

base de dados para a operação do sistema, o treinamento dos 

gestores e usuários e as normas e modelo detalhado da operação 

do sistema em regime de projeto piloto; 

o Execução do projeto piloto - EPI, tendo como produtos o sistema 

em execução em regime piloto, a avaliação do desempenho e uma 

programação de ajustes, o plano de expansão de uso do sistema e 

as normas ajustadas;  

o Expansão de Uso - EXP, que gera como produtos o sistema 

operando em todo ambiente organizacional, a certificação de 

utilização do sistema no local implantado e indicadores gerenciais 

com base na situação anterior à implantação. 

                      

Figura 2.8 – Fases do Projeto de implantação da PROCENGE 
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A Figura 2.8 demonstra o encadeamento das fases do projeto de implantação proposto 

pela empresa PROCENGE. 

A conclusão de cada fase constitui um marco do projeto. A cada marco do projeto estão 

associados entregas ou subprodutos, que uma vez homologados autorizam o início da 

fase seguinte, assim temos como produtos de cada fase: 

• Planejamento e mobilização – PLN: Reuniões de início de projeto nos 

departamentos das organizações e Plano de Gerenciamento do Projeto de 

Implantação; 

• Preparação do Ambiente – PRE: Base de dados do sistema pronta para a 

operação do sistema, Usuários e gestores treinados e Normas e modelo 

detalhado da operação do sistema em regime piloto. 

• Execução do projeto piloto – EPI: Sistema em execução em regime 

piloto, Avaliação do desempenho e programação de ajustes, Plano de 

expansão do uso do sistema, Normas ajustadas. 

• Expansão de Uso – EXP: Sistema operando em todo o ambiente 

organizacional, Certificação de utilização do sistema para cada 

secretaria/órgão, Indicadores gerenciais. 

O processo traz uma seção dedicada à execução do projeto descrevendo um conjunto de 

processos e ações necessárias para que a equipe do projeto realize várias ações 

buscando executar o plano de gerenciamento do projeto a fim de realizar o trabalho 

definido na declaração de escopo do mesmo, bem como uma seção voltada para o 

monitoramento e controle do projeto, para identificação e realização de ações preventivas 

ou corretivas para controlar o desempenho. 

Por fim, em seu processo de encerramento, descreve seus procedimentos de finalização 

de projeto e aceitação de produto. 

Com base nos estudos realizados até aqui, concordamos que a metodologia da 

PROCENGE é de boa qualidade, mas insuficiente quando se trata de um mundo 

corporativo, por não tratar assuntos como um levantamento e decisão inicial de 

condições adequadas para início de projeto nas unidades organizacionais, identificação 

de patrocinadores e usuários chave, além de não detalhar as atividades. 
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A MV Sistemas é uma empresa gaúcha com representação em Pernambuco, atua 

fortemente no segmento de saúde e hospitais com um software integrado de sua 

propriedade o MV2000i, atuando também com sistemas integrados de informações 

gerenciais, o MV Portal, e na área financeira de custos e resultados com o MV Custos, 

prestando também serviços de implantação e consultoria.  

Os tópicos principais da metodologia de implantação da empresa estão disponibilizados 

em sua página web [MV, 2008], que apesar de não detalhar os processos, apresenta a 

preocupação da empresa com o treinamento padronizado e transferência de 

conhecimento para o cliente.  

A metodologia de implantação está estruturada nas seguintes etapas: 

• Planejamento  

• Instalação do produto  

• Análise de aderência  

• Customização  

• Treinamento  

• Simulação  

• Produção  

• Certificação  

Requisitamos material detalhado à empresa e recebemos a seguinte resposta: 

"A metodologia de implantação da MV é a base do sucesso de seu modelo de Gestão, 

que acompanha a venda do produto ERP MV. Não podemos disponibilizar cópia deste 

material, visto que o mesmo é fruto de anos de trabalho na área da Saúde e, portanto, 

um acumulado do know-how da empresa em seu ramo de atuação." Resposta da MV 

constante do Anexo B. 

No entanto, informou a relação de custo da consultoria de implantação em relação ao 

software como sendo de 50%. 

A Riosoft, é marca registrada da Cia. Brasileira de Software e Serviços Ltda, com sede 

em São José do Rio Preto (SP) e filiais em São Paulo e Belo Horizonte, desenvolve, 

implanta e dá suporte a softwares administrativos, prestando também serviços de 
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consultoria de implantação de sistemas com metodologia própria disponível em sua 

página web [Riosoft, 2008]. 

Divulga que o processo de informatização de uma empresa não se limita a simples 

aquisição de um software e que, por isso, a empresa desenvolveu uma metodologia 

própria para a implantação dos sistemas, dividida em cinco fases: Abertura do Projeto, 

Plano de Aderência, Simulação (Piloto), Produção e Encerramento e que para 

maximizar o desempenho dos sistemas da Riosoft nas empresas, é fundamental que seja 

aplicada essa metodologia de implantação.  

Detalha de forma macro todas as fases, que achamos prudente relatar conforme a seguir: 

• Abertura do Projeto: Compreende a apresentação da metodologia de 

implantação, com a definição do organograma das equipes e matriz de 

responsabilidades. É realizado o mapeamento dos processos do cliente 

visando identificar como funciona cada rotina de trabalho nos diversos 

níveis da empresa, permitindo entender quais as reais necessidades do 

cliente de forma a maximizar a utilização do software. São definidos 

gestores e usuários chave responsáveis pela implantação dos sistemas, 

sendo imprescindível a dedicação integral de um coordenador de 

implantação para o projeto por parte do contratante.  

• Plano de Aderência: Consiste em desenvolver um plano de aderência no 

qual cada rotina que integra o sistema da Riosoft é analisada e 

comparada com os métodos de execução da empresa contratante. Assim 

é possível estabelecer quais níveis de parametrização e customização são 

necessários para a efetiva instalação do software, além de determinar o 

tempo gasto para cada etapa do projeto. Com o plano de aderência é 

elaborado um cronograma, de comum acordo com o cliente, em que são 

estabelecidas as datas e as metas de execução do projeto. Todo o 

processo é acompanhado via relatórios para avaliação mensal dos 

coordenadores do projeto e pela diretoria da empresa contratante.  

• Simulação (Projeto Piloto): Após as definições das configurações, 

parametrizações e customizações, o software é instalado e homologado, 

ou seja, a equipe de projeto confere se tudo o que foi planejado está 
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pronto para a utilização. São realizados os cadastros e testes pelos 

usuários que passam a ter um contato diário com os sistemas.  

• Produção: São realizados treinamentos de operação com todos os 

usuários dos sistemas, com a finalidade de assegurar que os usuários 

operem o sistema de forma eficaz. Em paralelo, são desenvolvidos os 

relatórios necessários para a utilização do software. Nesta fase, a equipe 

de projeto acompanha toda a implantação e  utilização do software com o 

objetivo de homologação do sistema.  

• Encerramento: Nesta última fase é realizada a apresentação dos 

serviços de manutenção do sistema e atendimento (help-desk), 

juntamente com a entrega do certificado de conclusão da implantação do 

software e do acompanhamento pós-venda.  

A descrição macro desta metodologia proprietária comprova mais uma vez que a 

consultoria para realização desses serviços é um item comercial explorado pelas 

empresas fornecedoras de software. 

Nas metodologias apresentadas vemos um bom nível de processos e atividades que 

podem em muito nos auxiliar na construção de uma metodologia, utilizando as melhores 

práticas identificadas nestas metodologias apresentadas, incluindo atividades 

necessárias para a minimização de problemas característicos dos processos de 

implantação, tais como: dificuldade de contratação, aversão às mudanças, rotatividade 

de pessoal terceirizado, falta de infra-estrutura e apoio de patrocinador. 

Outro ponto a considerar é a afirmação da importância financeira destas metodologias 

para o setor privado, com seu custo representando cerca de 2/3 do custo inicial do 

software, conforme visto nesta seção e no artigo do consultor [Sucupira, 2007]. 

2.4.2. Organizações Públicas 

Para levantamento de metodologias de implantação existentes em organizações 

públicas, realizamos pesquisa (ver modelo no Apêndice I) via e-mail, com reforço por 

telefone, junto a entidades estaduais de informática do Brasil. Das vinte e três entidades 

pesquisadas, sete retornaram o formulário de pesquisa totalmente preenchido enquanto 

que as demais retornaram informando apenas não possuir ou aplicar uma metodologia. 
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Como o objetivo do formulário era levantar também outros aspectos ligados ao tema, 

elaboramos um quadro resumo com as respostas recebidas conforme a Tabela 2.1. 

Item de pesquisa Resposta 
Possui ou aplica metodologia de 
implantação de software? 

23 = Não 

Processo de implantação faz parte do 
processo de software? 

6 = Sim 
1 = Não 

Histórico de implantação de software 
corporativo no Estado? 

4 = Existiu e teve sucesso 
2 = Não existiu 
1 = Existiu e não teve sucesso.  
      Causa: Falha na especificação dos 
requisitos. 

Diferença entre organizações públicas em 
relação às privadas num processo de 
implantação de software. 

5 = Falta de comprometimento dos gestores 
4 = Pessoal envolvido no dia-a-dia e com 
       outras prioridades 
4 = Dificuldade de contratação 
3 = Dificuldade em alocar infra-estrutura 
3 = Aversão à mudança exarcebada 
2 = Falta de patrocinador 
2 = Falta de pessoal para usar os sistemas 
2 = Rotatividade de estagiários e terceiros 

É importante existir uma metodologia de 
implantação de sistemas voltada para 
entidades públicas? 

7 = Sim 

Tabela 2.1 – Resultado de pesquisa com entidades estaduais de TI 

 

Pelo que levantamos, inexiste uma metodologia de implantação de software corporativo 

na esfera das entidades estaduais de TI, o que nos motiva ao desenvolvimento de uma 

metodologia que atenda também às características destas organizações, apontada como 

necessária pelas entidades que responderam a pesquisa de forma completa.  

Outro ponto importante detectado pela pesquisa, é a diversidade de dificuldades 

levantadas pela quando questionada a diferença entre organizações públicas e privadas 

quanto a um processo de implantação de software, o que vem a corroborar a 

aplicabilidade de uma metodologia de implantação de software corporativo para 

empresas privadas, após ela ser testada e aprovada em uma organização pública. 

Ao concluir o nosso trabalho, a metodologia criada será disponibilizada para estas 

entidades através da associação de classe que as reúne, a ABEP – Associação Brasileira 

da Empresas Estaduais de Processamento de Dados, que ainda traz essa denominação 
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antiga, apesar de muitas destas organizações já terem sido transformadas em agências e 

institutos na forma de autarquias em muitos estados da federação.  

2.5. Conclusões 

Nesta seção, fazemos os comentários ao material pesquisado e estudado, de forma a 

remeter para um possível alinhamento de algum modelo, metodologia, norma ou 

referência para utilização em nosso trabalho proposto.  

Para o contexto definido neste trabalho, os modelos e metodologias apresentadas 

possuem limitações que dificultam a sua aplicação no processo de implantação de 

software corporativo, conforme os comentários realizados ao final de cada modelo. 

Pelos modelos apresentados, vemos nas tabelas seguintes o resumo das contribuições 

encontradas durante o nosso estudo. 

MODELO Objetivos/Aplicabilidade Tratamento dado ao 

Processo de Implantação 

COBIT Modelo abrangente aplicável a 

Governança de TI, com foco em 

auditoria e controle de processos de 

TI, desde o planejamento da 

tecnologia até a monitoração e 

auditoria de todos os processos. 

Concentra-se mais no “quê” do que 

no “como”. 

Contém conteúdo restrito 

voltado para a entrega e 

operacionalização de software,  

que decidimos adaptar estes 

aspectos para o nosso processo 

de implantação de software 

corporativo. 

CMMI Voltado para o processo de 

desenvolvimento de produtos e 

projetos de sistemas e software. Seu 

foco é em qualidade. 

Restrito ao processo de 

instalação do software no 

ambiente de desenvolvimento, 

não servindo para a nossa 

metodologia proposta. 

Tabela 2.2a – Resumo comparativo dos modelos  
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MPS-BR Modelo brasileiro voltado para a 

melhoria do processo de software, 

baseado no CMMI e orientado para 

pequenas e médias empresas. 

Traz em seu conteúdo e no 

conteúdo do seu Guia de 

Aquisição, contribuições para 

as fases iniciais de preparação 

e treinamento de implantação. 

Guia PMBOK Reunião de conhecimento e das 

melhores práticas em gerência de 

projetos. Fornece uma visão geral 

desse conjunto de conhecimentos, 

portanto não é uma metodologia de 

gerenciamento de projetos. Pode ser 

aplicado a projetos de qualquer 

natureza. 

Como é um modelo genérico, é 

totalmente adaptável a projetos 

de software, podendo então ter 

muitos de seus processos 

utilizados para gerenciamento 

de um processo de implantação 

de software.  

ITIL Agrupamento das melhores práticas 

utilizadas para o gerenciamento de 

serviços de TI. Bastante abrangente 

e profundo e muito recomendado 

para serviços de operação 

continuada de TI. Aplicável ao 

gerenciamento de serviços internos 

e externos de TI. 

Voltado para governança de 

TI, demonstra preocupação 

com a disponibilização do 

software e treinamento ao 

usuário final. Possui processos 

válidos que podem ser 

utilizados em fases inicias do 

processo de implantação de 

software. 

Tabela 2.2b – Resumo comparativo dos modelos 
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MSF Framework de propriedade da 

Microsoft, voltado para projetos de 

desenvolvimento e implantação de 

software, inclusive ERP. Pode ser 

adaptado pelo usuário em função da 

sua necessidade. As disciplinas do 

modelo são baseadas em gerência de 

projetos e seu processo consiste em 

um ciclo de vida que prevê a fase de 

implantação. 

Possui um Ciclo de 

Desenvolvimento de Software 

que inclui a fase de 

implantação, que pode ser 

utilizado para a criação de 

nosso método. 

RUP Orientado para o desenvolvimento 

de software trazendo o conceito de 

iterações, evoluções do produto 

enquanto se avança no ciclo de vida. 

Por ser um framework, é passível de 

adaptação. 

Traz contribuições ao processo 

de implantação para entrega do 

produto ao usuário, mas não 

detalha os procedimentos 

necessários.  A utilização de 

iterações é outro conceito 

importante para um processo 

de implantação de software. 

Tabela 2.2c – Resumo comparativo dos modelos  

 

Assim como para os modelos, quando discorremos sobre as outras publicações e sobre a 

pesquisa de campo e modelos de terceiros apontamos ao final de cada texto as 

contribuições que podem advir desse material pesquisado para a criação da Metodologia 

de Implantação de Software Corporativo, de forma que não serão tratados mais 

comentários conclusivos.  

Em resumo, os ciclos de vida de software considerados nos modelos existentes não 

consideram a fase de implantação dentro deste ciclo, conforme representado na Figura 

2.9 a seguir, que condensa as fases de desenvolvimento encontradas no material 

estudado, e em alguns casos, quando é citada uma fase de implantação, na verdade esta 

fase espelha as atividades de liberação e instalação do software no ambiente de 

produção. Diante disso é que fazemos nossa proposição de incluir a fase de implantação 
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bem delimitada, imediatamente antes do software entrar na fase de utilização, quando se 

tratar de software corporativo, como a Figura 2.10 representa. 

 

 

Figura 2.9 – Ciclo de vida de software convencional  

 

 

Figura 2.10 – Ciclo de vida de software com a fase de implantação  

2.6. Considerações Finais 

O objetivo deste capítulo foi fundamentar a nossa proposta, de forma a apresentar as 

contribuições que podem advir dos modelos, normas e metodologias já existentes para a 

construção de nosso trabalho.  

Como conclusão desta análise foi constatado que os modelos de melhoria de processos 

possuem algumas semelhanças entre si, inclusive o fato de subestimar o processo de 

implantação de software para o usuário final como um fator importante de qualidade, 

que pode levar a atrasos e até mesmo insucesso em projetos de software.  

Como resultado deste capítulo, concluímos que se faz necessário elaborar uma 

metodologia para implantação de software corporativo, que estimule a participação dos 

usuários e outros interessados, busque minimizar os problemas existentes, e que tanto 

possa ser aplicada pelo pessoal de TI das organizações como servir de parâmetro para 

um processo de contratação destes serviços junto a outras empresas.  

Em engenharia de software e no gerenciamento de projetos, uma metodologia é um 

conjunto estruturado de práticas, por exemplo, material de treinamento, programas de 

educação formais, planilhas, e diagramas, que pode ser repetível durante o processo de 

produção de software [Regularize, 2009]. 
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Em virtude da complexidade dos modelos e da diversidade de características das 

organizações, devamos criar uma metodologia simples, prática e fácil de aplicar, adaptar 

e disseminar, identificando no material estudado o que pode ser utilizado para tal fim.  

O caminho escolhido é a utilização das melhores práticas de alguns destes modelos, 

colhidas durante o estudo do material pesquisado, então estaremos nos utilizando de 

práticas de diversos modelos como o COBIT [ISACA, 2008], MPS-BR [SOFTEX, 

2008], Guia PMBOK [PMI, 2004], ITIL [ITIL, 2008], MSF [MS, 2008] e RUP [IBM, 

2008], assim como, das observações feitas sobre as literaturas consideradas e dos 

modelos empresariais visitados para criar uma metodologia de Implantação de Software 

Corporativo. 
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3.  Solução Proposta 
Neste capítulo apresentamos o modelo proposto para o processo de 

implantação de software corporativo que visa atender as 

necessidades levantadas e descritas neste documento, de forma a 

colaborar para que os processos de software sejam mais efetivos. 

3.1. Introdução 

A implantação de um software corporativo em uma organização onde este software 

atingirá o dia-a-dia de muitos usuários, incorre em impacto nos processos 

organizacionais pela mudança na forma de realização das atividades, quer seja pela 

automação ou informatização de um processo até então manual ou mesmo pela 

substituição de um software já existente, devido a alguns fatores tais como: 

• Comunicação ineficiente da mudança; 

• Falta de identificação de um gestor para o software, que o acolha como seu; 

• Falta de planejamento inicial para o processo de implantação, que pode 

acarretar em não identificação de riscos e condições iniciais de implantação; 

• Disponibilização do software em ambiente de produção e a documentação para 

usuários; 

• Identificação e capacitação deficiente de usuários; 

• Acompanhamento ao uso do software em produção.      

Assim, estaremos nos baseando nas boas práticas observadas nos estudos realizados 

descritos no Capítulo 2, com a utilização de práticas de gerenciamento de projetos, para 

criar a visão do processo de implantação para organizações adquirentes de software ou 

consultorias que necessitem de uma metodologia para implantar softwares corporativos. 

A metodologia proposta é um passo a passo de como executar a implantação de um 

software corporativo, numa sequência ordenada para muitos usuários, de forma que esta 

metodologia possa ser de fácil utilização e adaptação para organizações que necessitem 

fazer uso da mesma. 
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3.2. Metodologia de Implantação de Software 
Corporativo 

Como já discorremos na Seção 1.1, nossa definição para softwares corporativos, são os 

grandes softwares de gestão conhecidos como ERP, e também os softwares específicos 

aplicados a grandes corporações, como bancos e governos, que possuem uma grande 

quantidade de usuários. 

• A metodologia descreve um processo de implantação de software corporativo, 

baseado nas melhores práticas observadas nas pesquisas realizadas e descritas no 

Capítulo 2 conforme a seguir:  

• 2.2.1 – COBIT – Domínio Aquisição e Implementação (AI) e Domínio de 

Entrega e Suporte (DS); 

• 2.2.3 – MPS-BR – Processos de Instalação do Produto (ISP), Processo de 

Liberação do Produto (LIP) e ainda  Processo de Aquisição (AQU) do Guia de 

Aquisição;  

• 2.2.4 – Guia PMBOK – Gerenciamento de Escopo, Tempo, Comunicação, 

Riscos e Aquisição; 

• 2.2.5 – ITIL – Domínios de Gerenciamento de infra-estrutura e Gerenciamento 

de aplicações; 

• 2.2.6 – MSF – Modelo de Processos; Fases de Planejamento, de Estabilização e  

de Implantação; 

• 2.2.7 – RUP – Fase de transição e Disciplina de implementação; 

• 2.3.2 – Tecnologia da Informação – Seções - Gestão de mudanças e Projeto de 

Implantação; 

• 2.3.3 – Gerenciamento de Serviços de TI na Prática – Plano de implantação de 

Liberações; 

• 2.3.4 – Implantação de Sistemas Integrados, Artigo – Planejamento de 

Implantação; 
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• 2.3.5 – Sistemas de Gestão Empresarial, Artigo – Planejamento de Implantação, 

Execução, Disseminação de Uso e Acompanhamento Pós-implantação; 

• 2.4.1 – Experiências de empresas privadas - Planejamento de Implantação, 

Execução e Disseminação de Uso; 

• 2.4.2 – Experiências de organizações públicas – Necessidade de Planejamento. 

Ao longo do texto, estará evidenciada a influência de cada dessas melhores práticas para 

a metodologia desenvolvida. 

3.2.1. Contexto 

No contexto de Implantação de Software Corporativo deste trabalho considera-se que o 

software que foi desenvolvido internamente ou por terceiros, já foi homologado pelo 

adquirente e está pronto para uso pelos usuários finais, de forma que o processo de 

implantação para esses usuários, possa ser executada tanto pelo terceiro desenvolvedor, 

quanto por uma equipe de negócios da organização adquirente que participou da 

especificação e acompanhou desenvolvimento do software. 

O processo de implantação está descrito na próxima seção, onde estão detalhados os 

subprocessos e as suas atividades, bem como os respectivos produtos requeridos e 

produtos gerados, levando em consideração a implantação corporativa em uma unidade 

de negócios que tenha um ou mais departamento. 

Esta metodologia pretende ser uma referência para instituições desenvolvedoras de 

softwares corporativos e organizações que adquirem estes softwares, que estejam 

interessadas em realizar uma implantação de software baseada numa metodologia.  

3.2.2. Descrição do Processo de Implantação de Software  

O propósito do processo de implantação é garantir a utilização do software pelo usuário 

final, de forma que o software venha a cumprir os objetivos para o qual ele foi 

construído ou adquirido. 

Pela necessidade especial de monitoramento e controle do processo de implantação, este 

deve ser considerado um projeto específico, sendo executado obedecendo algumas 
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disciplinas descritas no Guia PMBOK [PMI, 2004], citado na Seção 2.2 desta 

dissertação. 

Como resultados da realização bem sucedida de um projeto de implantação de software 

teremos: 

1. O ambiente organizacional oferece condições de inicio para um processo de 

implantação do software; 

2. Um plano de implantação desenvolvido e validado junto ao patrocinador do 

projeto;  

3. Usuários chave são identificados e mobilizados para o processo de implantação; 

4. Um contrato que expresse claramente as expectativas, as responsabilidades e as 

obrigações de ambos (Grupo de Implantação e Organização a ser capacitada) é 

elaborado;  

5. A infra-estrutura necessária à utilização do software é disponibilizada; 

6. Os ambientes de treinamento e de uso em produção são disponibilizados; 

7. Um repositório é disponibilizado e todos os documentos gerados durante o projeto 

são guardados digitalmente neste repositório; 

8. Demais usuários são identificados e classificados quanto ao uso; 

9. O treinamento é realizado e a documentação de uso dos sistemas é 

disponibilizada; 

10. A utilização do software em produção em um departamento, como plano piloto é 

realizada e certificada; 

11. A utilização do software em produção nas demais dependências da organização 

é planejada, implementada e certificada; 

12. O acompanhamento do uso do sistema por um período de confirmação é 

realizado; 

13. Uma certificação de uso do sistema em ambiente de produção é emitida pelo 

implantador e homologada pelos usuários.  
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A Figura 3.1 adiante, demonstra uma sequência linear do processo de implantação 

proposto com os seus subprocessos. Contudo, como prevemos a implantação do 

software para uma grande quantidade de usuários, a visão que devemos ter é de 

implantação por partes da organização, como em ciclos ou iterações, como fica melhor 

demonstrado na figura 3.2 logo em seguida. 

 

Figura 3.1 – Subprocessos de Implantação  

  

 

 

 

 
 
Planejamento 
da implantação 

1. Realizar estudo de viabilidade 
2. Identificar e mobilizar usuários chave 
3. Identificar e classificar riscos 
4. Elaborar Plano de Gerenciamento da Implantação e 

validar o Plano  
5. Elaborar e firmar contrato de implantação 

 
Preparação do 
Ambiente  

1. Realizar check list de infra-estrutura dos usuários 
2. Verificar a disponibilidade dos ambientes de treinamento 

e produção 
3. Realizar cargas iniciais de dados 

 
Realização de 
Treinamentos   

1. Disponibilizar documentação do software 
2. Aplicar treinamento para usuários chave 
3. Identificar, classificar e cadastrar demais usuários  
4. Aplicar treinamento para demais usuários 

 
Execução do 
primeiro ciclo 

1. Utilizar o software em ambiente de produção em um 
departamento 

2. Fazer correções de implantação 
3. Certificar a utilização no departamento 
4. Verificar viabilidade de seqüência de implantação em 

outros departamentos 

Expansão na 
organização  

1. Expandir o uso do software em outros departamentos 
2. Certificar a utilização nos demais departamentos 
 

Conclusão e 
Aceite   

1. Acompanhar o uso do software em produção 
2. Certificar a utilização do software na organização 
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Figura 3.2 – Ciclo da Implantação  

Cada subprocesso apresentado estará detalhado adiante, considerando: 

• Finalidade: Informa o motivo da existência do subprocesso; 

• Objetivo: Descreve os objetivos a serem alcançados com a realização do 

subprocesso; 

• Atividades: Identifica e descreve as atividades necessárias para atingir os 

resultados previstos para o subprocesso;  

• Como fazer: Traz informações de como realizar as atividades, ferramentas 

necessárias e condições para elas possam ser iniciadas; 

• Produtos requeridos e gerados: Relaciona as entradas necessárias para 

executar as atividades do subprocesso, bem como as saídas ou produtos do 

mesmo.   

Antes de passar a detalhar os subprocessos e as atividades, faz-se necessário alinhar o 

conceito de alguns termos que serão utilizados para o entendimento das atividades, 

segundo o Guia de Aquisição do MPS-BR [SOFTEX, 2008]: 

• Pontos de controle – Descrição dos marcos de controle de projeto, 

definidos através dos produtos de trabalho e dos subprocessos concluídos; 

• Critérios de aceitação (pelo contratante) – Descrição de aspectos que 

devem ser satisfeitos para que o processo de implantação seja aceito, 

podendo ser: 
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o Aceito sem restrições; 

o Aceito com restrições – Neste caso haverá pendências a serem 

solucionadas antes do encerramento do projeto; 

o Não aceito – Neste caso o processo deverá ser revisto até a sua 

aceitação. 

• Responsabilidades do projeto – Definição das tarefas a serem 

desempenhadas no projeto, considerando as partes envolvidas e os 

responsáveis por cada tarefa; 

• Riscos – Eventos que poderão ocorrer durante o processo de implantação e 

interferir em sua efetividade; 

• Departamento – Unidade da estrutura organizacional de uma organização 

que pode estar ou não localizado no mesmo prédio. Pode aparecer também 

sob outras denominações como setor ou divisão, entre outros; 

• Patrocinador – Personagem do auto-escalão da organização responsável 

pelo provimento de recursos para o processo de implantação, 

institucionalização do uso do software e decisão de continuidade ou não do 

projeto; 

• Gestor – Personagem conhecedora do negócio referente ao software em 

implantação. Deve acompanhar o projeto desde seu início, tornando-se 

futuramente o gestor do software, respondendo pelo gerenciamento do 

funcionamento do mesmo perante a organização; 

• Usuário Chave – Usuário ou grupo de usuários que serão identificados para 

agirem como disseminadores do uso do software na organização, 

colaborando no treinamento e apoio ao uso dos demais usuários; 

• Usuário final – É a razão da existência do software, que deve ser envolvido 

com o software desde sua especificação. 

• Implantadores – Pessoal responsável pelos treinamentos e apoio de 

implantação para os usuários finais, que podem ser da organização ou 

contratados; 
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• Grupo de implantação – Conjunto de pessoas formado pelo gestor, 

usuários chave e implantadores. 

Também se faz necessário o entendimento prévio da notação utilizada para caracterizar 

as atividades de cada subprocesso e os artefatos utilizados ou produzidos durante a 

execução destas atividades conforme exemplo: 

Plan-a1 – Onde o segundo segmento a1 indica ser a atividade 1 do subprocesso  

Planejamento da Implantação Plan;  

Plan-p1 – Da mesma forma, indica que o segundo segmento p1 indica ser o produto ou 

artefato 1 do subprocesso  Planejamento da Implantação Plan, e assim por diante. 

3.2.3. Planejamento da Implantação 

Finalidade e Objetivo: 

Este subprocesso tem como finalidade fazer verificações, de forma a dar condições à 

equipe técnica de decidir pela viabilidade ou não do início do processo de implantação 

do software na organização em questão e caso positivo, realizar o devido planejamento.  

O propósito da execução deste subprocesso além de verificar a viabilidade da 

implantação, é elaborar e validar o planejamento da implantação que considere as 

expectativas dos interessados, os problemas e riscos envolvidos, a alocação de recursos 

humanos e materiais, prazos e marcos, de forma a tornar o processo de implantação um 

projeto com escopo claro, definido e validado pelo patrocinador. 

É propósito também deste subprocesso a inclusão dos usuários identificados como 

chave, patrocinadores, gestores e disseminadores na iniciação do projeto de 

implantação, de forma a torná-los envolvidos no processo e com as expectativas e 

responsabilidades pactuadas. Aqui também é criado o grupo gestor da implantação e 

feito o levantamento de necessidade de cargas iniciais de dados.  

As atividades previstas compreendem: 

• Realizar estudo de viabilidade (ver Plan-a1); 

• Identificar e mobilizar usuários chave (ver Plan-a2); 

• Avaliar riscos (ver Plan-a3); 
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• Elaborar Plano de Gerenciamento da Implantação e validar o Plano (ver 

Plan-a4); e 

• Elaborar e firmar contrato de implantação (ver Plan-a5). 

Devemos considerar este subprocesso como o mais importante do processo de 

implantação, uma vez que ele pode determinar o sucesso ou não do projeto. Dessa 

forma, é importante considerar os aspectos relevantes a um processo de implantação 

segundo o Guia de Aquisição do MPS-BR conforme a seguir: 

• Expectativas irreais: dos usuários, que podem levar a resultados 

insatisfatórios; 

• Não intervencionismo: os usuários chave não se tornam uma parte ativa 

do projeto; 

• Escopo volátil: o patrocinador ou o gestor adiciona e/ou altera o escopo 

com o trabalho em andamento; 

• Fragmentação: membros do grupo de implantação são extraídos do 

projeto aleatoriamente; 

• Preciosismo: imposição de soluções complexas para problemas surgidos, 

no lugar de soluções tecnicamente simples; 

• Disponibilidade dos Recursos: Adequação dos cronogramas com a 

disponibilização dos recursos necessários à execução do processo de 

implantação; 

• Não conscientização do usuário final: papel a ser realizado pelo gestor e 

pelo patrocinador para facilitar o processo de implantação. 

Informações complementares para entendimento e aplicação deste subprocesso podem 

ser encontradas em: 

2.2.4 – PMBOK [PMI, 2004], Processos de Iniciação e Planejamento; 

2.2.6 – MSF [MS, 2002], Fase de Planejamento; 

2.3.2 – Tecnologia da Informação [Rezende & Abreu, 2006], Capítulo 4 item 

4.4.5; 
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2.3.3 - Gerenciamento de Serviços de TI na Prática [Magalhães & Pinheiro, 

2007], Capítulo 7; 

2.3.4 – Implantação de Sistemas Integrados [Reis, 2007], Artigo; 

2.3.5 – Sistemas de Gestão Empresarial [Sucupira, 2007], Artigo; 

2.4.1 – Experiências de empresas privadas; e  

2.4.2 – Experiências de organizações públicas 

 

Plan - Atividades  

Plan-a1 – Realizar estudo de viabilidade: Verificar a existência de condições técnicas 

e operacionais para executar o processo de implantação do software. 

Durante esta atividade serão observadas a existência de infra-estrutura de equipamentos, 

local para treinamentos, rede lógica e pessoal qualificado ao uso do software em todos 

os locais onde o mesmo será utilizado. Será identificada a necessidade de carga ou 

importação de dados iniciais ou de sistemas legados.  

Esta atividade deverá ser realizada através de reuniões e observação direta nos locais 

onde o software será utilizado. É recomendada a utilização de um formulário de check 

list conforme modelo sugerido no Apêndice II para esta atividade. 

É uma atividade crucial para o processo, devendo o responsável pelo processo de 

implantação ao verificar que existam condições que impossibilitem o sucesso na 

implantação do software, de forma que ela não seja efetiva, adie ou cancele logo aqui o 

início do processo, até que tais condições sejam regularizadas. 

Entradas: 

• Reunião inicial com o patrocinador; 

• Visita aos locais de uso do software. 

Saídas: 

• Plan-p1 - Documento de viabilidade de implantação: Documento contendo o 

resultado do levantamento de existência de condições técnicas para início do 

processo de implantação de software. As condições técnicas são a infraestrutura 

e pessoal necessário e suficiente para operacionalização do software em 
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ambiente de produção. Deve conter também recomendações de ajustes para 

problemas detectados, mas que não são impeditivos para o início do projeto. 

Estas recomendações devem indicar os responsáveis pela solução e o prazo 

previsto para as mesmas. 

 

Plan-a2 – Identificar e mobilizar usuários chave: Identificar usuários chave para o 

software, mobilizando-os para o processo de implantação, dando enfoque para a 

importância do projeto. Esta atividade consiste na realização de reunião de início de 

projeto e criação do Grupo Gestor e Grupo de Implantação. 

Uma nova reunião com o patrocinador é o ponto de partida para a identificação dos 

usuários importantes para o processo de implantação, aqueles usuários que serão os 

gestores e disseminadores de uso do software, para quem o software agora será 

apresentado com um alto nível de detalhamento quanto às suas funcionalidades e 

objetivos gerenciais.  

Entradas: 

• Reunião com Patrocinador; 

• Apresentação detalhada das funcionalidades do software; 

• Plan-p1 - Documento de viabilidade de implantação. 

Saídas: 

• Plan–p2 - Ata de reunião de início de Projeto com usuários chave: Ata com 

registros da reunião de início de projeto que contenha lista dos participantes, 

identificação do software apresentado e do futuro gestor do software, do Grupo 

Gestor e do Grupo de trabalho e suas responsabilidades, objetivos da 

implantação, interesses organizacionais, controles gerenciais e vantagens para os 

usuários entre outros registros julgados de importância para o projeto. 

• Grupo Gestor criado: O Grupo Gestor deve ser formado preferencialmente pelo 

Gestor do Software, Gerente do Projeto de Implantação e no mínimo um usuário 

disseminador. O grupo deve ser conscientizado da importância do projeto para a 

organização e os reflexos positivos para os funcionários. 

 



 64 

Plan-a3 – Avaliar riscos: Consiste em identificar e classificar riscos que possam vir a 

prejudicar o processo de implantação, e criar estratégias de mitigação  e contingência 

para os mesmos.  

Com base nas observações e documentação produzidas até aqui, o grupo gestor deve 

verificar os problemas que poderão se tornar em empecilho ao processo de implantação 

e fazer um planejamento de enfrentamento aos mesmos. 

Entradas: 

• Plan-p1 - Documento de viabilidade de implantação; 

• Plan-p2 - Ata de reunião de início de projeto. 

Saídas: 

• Plan-p3 - Matriz de riscos e plano de mitigação e contingência: Planilha 

contendo todos os riscos identificados, com a sua classificação quanto à 

probabilidade, importância e impacto e ainda as ações de mitigação e 

contingências possíveis ou critérios de aceitação dos mesmos. A planilha deve 

ser assinada pelo Grupo Gestor. 

 

Plan-a4 - Elaborar e validar plano de gerenciamento da implantação: Esta 

atividade consiste em escrever um plano de implantação, considerando as boas práticas 

de gerenciamento de projetos do Guia PMBOK com base nos levantamentos realizados, 

com escopo bem definido e responsabilidades atribuídas quanto a cronograma, pontos 

de controle, riscos, comunicação, monitoramento e controle.   

Dentro do escopo devem estar claros alguns pontos principais tais como prazos dos 

serviços, local de realização da implantação piloto, fronteiras de responsabilidades dos 

participantes do grupo e condições necessárias para realização do processo entre outros. 

É um plano de acompanhamento construído pelo Grupo Gestor, onde possa ser visível a 

seqüência lógica de execução da implantação. É um documento importante, pois atribui 

responsabilidades e delimita o escopo dos serviços a serem realizados, servindo no final 

para a fase de aceitação dos serviços. 

A atividade deve ser encerrada com a validação do plano de implantação com o Grupo 

Gestor. 
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Entradas: 

• Plan-p1 - Documento de viabilidade de implantação; 

• Plan-p2 - Ata de reunião de início de implantação; 

• Plan-p3 - Matriz de riscos e plano de mitigação e contingência. 

Saídas: 

• Plan-p4 - Plano de gerenciamento de implantação: Documento formado textos e 

planilhas, devidamente validado com os interessados, que considera no mínimo 

os riscos, especifique o escopo, a qualidade esperada, os prazos, os marcos, os 

recursos humanos envolvidos e a comunicação. Deve conter uma matriz de 

responsabilidades e ser assinado pelo Grupo Gestor. 

Para um melhor acompanhamento do processo, se faz necessário a utilização de uma 

ferramenta de gerenciamento de projeto.  

 

Plan-a5 - Elaborar e firmar contrato de implantação: Atividade de escrever um 

contrato de implantação que contemple todas as responsabilidades e expectativas dos 

interessados, de forma a evitar desvios do escopo e condução do projeto durante o 

processo de implantação.   

Também é elaborado um documento de registro dos processos que estão sendo 

automatizados ou substituídos em sua forma atual, de forma a comparar os ganhos 

efetivos ao final da implantação. 

Este contrato tem a finalidade de evitar desvios no curso do processo de implantação e 

ainda alterações de escopo inicial sem o devido ajuste nos planejamentos já realizados. 

Esta atividade se encerra com a assinatura do contrato de implantação pelo Grupo 

Gestor e pelo Patrocinador. 

Entradas: 

• Plan-p4 – Plano de gerenciamento de implantação; 

• Saídas: 

• Plan-p5 – Contrato de implantação entre as partes: Deve conter entre outros 

acordos, o escopo do projeto de forma clara e o compromisso de utilização do 
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software na forma aprovada, deixando as customizações não impeditivas para 

após a implantação. Uma cópia do Plano de Gerenciamento do Projeto deve ser 

anexada ao contrato. 

• Plan-p6 – Documento de registro dos processos: Documentação dos principais 

processos cobertos pelo software, com anotações relevantes que possam ser 

mensuradas quando o software estiver em produção, já disseminado por toda  a 

organização. 

3.2.4. Preparação do Ambiente 

Finalidade e Objetivo: 

A execução deste subprocesso busca garantir que exista uma infraestrutura que dê 

sustentação à instalação e operacionalização do software pelos usuários finais, de forma 

que possa ser dado início aos treinamentos necessários. 

O propósito da execução deste subprocesso é criar as condições físicas para o início do 

projeto, como a disponibilização dos ambientes de treinamento e de produção e ainda, a 

verificação de pontos pendentes apontados no Documento de Viabilidade de 

Implantação. As atividades previstas compreendem: 

• Realizar check list de infra-estrutura dos usuários (ver Prep-a1); 

• Verificar a disponibilidade dos ambientes de treinamento e produção (ver Prep-

a2); e  

• Realizar cargas iniciais de dados (ver Prep-a3). 

Informações complementares para entendimento e aplicação deste subprocesso podem 

ser encontradas em: 

2.2.1 – COBIT [ISACA, 2008], Processo AI-7; 

2.2.3 – MPS-BR [SOFTEX, 2008], Processos ISP e AQU; 

2.2.4 – PMBOK [PMI, 2004], Processos de Execução e Monitoramento; 

2.2.5 – ITIL [Fernandes & Abreu, 2007], Domínios de Gerenciamento de 

Infra-estrutura e Gerenciamento de Aplicações; 

2.2.6 – MSF [MS, 2002], Fase de Estabilização; 
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2.2.7 – RUP [Fernandes & Abreu, 2007], Fase de Transição; 

2.3.2 – Tecnologia da Informação [Rezende & Abreu, 2006], Seção 9.2. 

 

Prep - Atividades  

Prep-a1 – Realizar Check List de pendências de infraestrutura dos usuários: 

Consiste em verificar o atendimento aos pontos pendentes apontados no Plan-p1 – 

Documento de viabilidade de implantação. 

Durante a realização desta atividade pelo Grupo de Implantação todos os pontos 

pendentes devem ser solucionados para dar condições ao uso do software pelos usuários 

finais em ambiente de Produção. 

De posse dos artefatos citados como entrada a seguir, o Grupo de Implantação deve 

verificar se o atendimento de cada pendência apontada no documento foi realizado, de 

forma a não haver paralisação do processo de implantação e verificar o andamento da 

implantação quanto a prazo, escopo e cumprimento de atividades, atestando as 

condições para continuidade dos trabalhos previstos.  

Entradas: 

• Plan-p1 – Documento de viabilidade de implantação; 

• Plan-p4 – Plano de gerenciamento da implantação; 

• Plan-p5 – Contrato de implantação entre as partes. 

Saídas: 

• Plan-p1 – Documento de viabilidade de implantação atualizado: Anotação pelo 

Grupo de Implantação em Plan-p1 – Documento de viabilidade de implantação, 

de que os pontos pendentes para funcionamento do ambiente dos usuários foram 

verificados e atendidos. 

 

Prep-a2 – Verificar a disponibilidade dos ambientes de treinamento e de produção: 

Esta atividade busca verificar junto ao pessoal de desenvolvimento e de suporte, a 

liberação dos ambientes de treinamento e de produção para início das cargas iniciais de 

dados e posterior realização dos treinamentos.  
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A liberação do ambiente consiste na disponibilização dos servidores de aplicação e na 

criação dos Bancos de Dados.  O local reservado para os treinamentos deve ser liberado 

e verificado. Um repositório para guarda dos documentos gerados no projeto também 

deve ser disponibilizado no ambiente de produção. 

Esta atividade é realizada através de reunião do Grupo de Implantação com os técnicos 

responsáveis pelo desenvolvimento e de suporte, instalação e liberação do software. 

Entradas: 

• Plan-p4 – Plano de gerenciamento da implantação. 

Saídas: 

• Prep-p1 – Ata de reunião com as condições de liberação dos ambientes de 

treinamento e de produção: Documento onde devem estar identificados os 

endereços físicos e lógicos dos servidores, a criação do primeiro usuário �áster 

do Banco de Dados e as datas de liberação de cada ambiente; 

• Prep-p2 – Repositório de documentos: Área lógica para arquivamento digital de 

toda documentação gerada no projeto; 

• Plan-p4 – Plano de gerenciamento de implantação atualizado: Plano inicial com 

os ajustes que se possam se fazer necessários. 

 

Prep-a3 – Realizar cargas iniciais de dados: Atividade prevista para cadastrar 

usuários e tabelas iniciais necessárias ao perfeito funcionamento do software em 

ambiente de produção. Caso exista uma base de dados de sistemas legados, esta deve 

passar por um procedimento de importação.  

Esta atividade que é realizada pelo Grupo de Implantação, pode não ser tão simples e 

rápida, pois o cadastramento de usuários para o ambiente de produção envolve criação 

de perfis de utilização do software o que demanda tempo de preparação, assim como, a 

importação de bases legadas o que exige um procedimento prévio de testes destas 

importações. 

O Grupo de Implantação deve incluir os dados iniciais com ajuda dos técnicos 

responsáveis pela disponibilização do software e depois, realizar testes de 

funcionamento nos ambientes.  
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Entradas: 

• Plan-p1 – Documento de viabilidade de implantação; 

• Plan–p2 – Ata de reunião de início de Projeto com usuários chave; 

• Lista de dados para as demais tabelas necessárias; 

• Arquivos de bases legadas. 

Saídas: 

• Prep-p3 – Relatório de testes de funcionamento dos ambientes: Relatório 

atestando que os ambientes de produção e de treinamento estão em 

funcionamento, com os dados iniciais necessários aos seus funcionamentos já 

incluídos e testados pelo Grupo de Implantação.; 

Todos os documentos gerados até aqui deverão ser guardados digitalmente no 

repositório (ver Prep-p2). 

3.2.5. Realização de Treinamentos 

Finalidade e Objetivo: 

Este subprocesso é um ponto bastante importante no processo de implantação, por que 

envolve a participação do componente humano em larga escala e busca incluir o 

software no ambiente de trabalho dessas pessoas de maneira mais simples possível.   

O propósito da execução deste subprocesso é assegurar que todas as pessoas evolvidas 

com a utilização do software estejam conscientizadas e treinadas, de acordo com o seu 

nível de necessidade de acesso, e aptas para utilização do software em produção. 

Para um melhor aproveitamento, toda seção de treinamento deve ser iniciada com a 

apresentação pelo gestor do sistema na organização, dos objetivos e importância do 

projeto para a organização e para os participantes.  

Durante a realização deste subprocesso também são disponibilizadas a documentação 

necessária à utilização do software. São as seguintes atividades previstas: 

• Disponibilizar documentação do software (ver Trei-a1); 

• Aplicar treinamento para usuários chave (ver Trei-a2); 
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• Identificar, classificar e cadastrar demais usuários  (ver Trei-a3); e 

• Aplicar treinamento para demais usuários (ver Trei-a4). 

 

Informações complementares para entendimento e aplicação deste subprocesso podem 

ser encontradas em: 

2.2.1 – COBIT [ISACA, 2008], Processos AI-4 e DS-7; 

2.2.3 – MPS-BR [SOFTEX, 2008], Processos TER e AQU; 

2.2.4 – PMBOK [PMI, 2004], Processos de Execução e Monitoramento; 

2.2.6 – MSF [MS, 2002], Fase de Implantação; 

2.2.7 – RUP [Fernandes & Abreu, 2007], Disciplina de Implementação; 

2.3.4 – Implantação de Sistemas Integrados [Reis, 2007], Artigo. 

 

Trei - Atividades  

Trei-a1 – Disponibilizar documentação de software: Cuida da entrega ao gestor do 

software da documentação necessária à utilização do software.  

Estão inclusos na documentação o manual do software completo para uso do gestor e 

manual de usuários, em versões equivalentes aos perfis de usuários necessários. 

Esta documentação é disponibilizada pelos responsáveis pelo desenvolvimento e 

liberação do software para uso. 

Entradas: 

• Trei-p1 – Manuais do software: Que contém também os manuais de usuários. É 

um produto externo, criado pela equipe de desenvolvimento, anterior ao 

processo de implantação. 

Saídas: 

• Trei-p2 – Protocolo de recebimento dos Manuais do software: Documento 

simples que ateste o recebimento dos manuais pelo gestor do software.  

Uma cópia digital dos manuais também deve ser guardada no repositório. 
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Trei-a2 – Aplicar treinamento para usuários chave: Realizar repasse de todas as 

funcionalidades do software para os usuários chave, de forma aprofundada, através de 

apresentação detalhada, dando aos mesmos, condições de treinar usuários finais, 

disseminar o uso do software na organização e prestar atendimento de primeiro nível 

aos usuários. 

O Grupo de Implantação faz um treinamento específico de todas as funcionalidades do 

software para os usuários chave identificados em Plan-a2, de forma a capacitar os 

mesmos no suporte a usuários e realizar treinamentos para novos usuários que venham a 

utilizar o software após finalizado o processo de implantação. 

Entradas: 

• Trei-p1 – Manuais do software; 

Saídas: 

• Trei-p3 – Ata de realização do treinamento e repasse técnico assinada pelos 

usuários chave: Documento com registros dos objetivos e avaliação do 

treinamento, devidamente assinada por todos os participantes, e demais 

anotações pertinentes. 

 

Trei-a3 – Identificar, classificar e cadastrar demais usuários: Consiste em 

identificar os usuários finais formando uma lista classificada por departamento e perfil 

de uso, fazer o cadastro destes usuários para uso do software de acordo com seu perfil e 

planejar o treinamento dos mesmos.  

A proposta é separar os usuários em categorias de uso do software, de forma que os 

mesmos tenham treinamento específico nas funcionalidades que serão utilizadas por ele 

na operacionalização do software. Esta triagem é realizada em uma reunião do Grupo 

Gestor com os usuários chave já treinados. 

Entradas: 

• Plan-p4 – Plano de gerenciamento de implantação. 

Saídas: 

• Trei-p4 – Lista de usuários finais – Planilha contendo todos os usuários finais 

identificados com classificação quanto ao departamento no qual o usuário está 
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lotado e seu perfil de utilização do software e ainda, a programação dos 

treinamentos destes usuários. 

 

Trei-a4 – Aplicar treinamento para demais usuários: Atividade prevista para realizar 

repasse das funcionalidades do software por grupo de usuários, de forma direcionada 

para seu uso, dando aos mesmos, informações dos objetivos e importância da utilização 

do software, de forma que adquiram condições de utilizar o software de forma ágil e 

eficaz.  

O treinamento deve ser realizado em laboratório, com equipamentos simulando o 

ambiente normal de produção, buscando esgotar todas as dúvidas dos usuários. É 

importante que exista uma proximidade temporal entre os treinamentos e o uso efetivo 

do software, evitando-se perda de conhecimento adquirido. 

A utilização dos manuais de software se dá de forma específica para as funcionalidades 

que serão de uso efetivo destes usuários. 

Entradas: 

• Trei-p1 – Manuais do software; 

• Trei-p4 – Lista de usuários finais. 

Saídas: 

• Trei-p5 – Ata de treinamento de usuários finais – Ata de treinamento de usuários 

finais, com avaliação do treinamento e a assinatura dos usuários treinados. 

3.2.6. Execução do Primeiro Ciclo 

Finalidade e Objetivo:  

Uma vez que estamos tratando de um processo de implantação de software para muitos 

usuários distribuídos em vários departamentos de uma organização, e que cada grupo 

desses usuários pode vir a utilizar funcionalidades diferentes do software, fazemos uma 

utilização inicial do software em ambiente de produção em uma determinada unidade ou 

departamento da organização, de forma predefinida em Plan-a4 - Documento de plano 

de implantação, para que possamos avaliar a viabilidade de continuidade do processo de 

implantação por toda a organização.   
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O propósito da execução deste subprocesso é aplicar o processo de implantação como 

em um projeto piloto, em um único departamento inicialmente, de forma a validar o 

planejamento, a eficácia dos treinamentos, o funcionamento do software e identificar 

ajustes necessários para o prosseguimento do processo de implantação nas demais 

unidades da organização. 

Ainda neste subprocesso é realizado o acompanhamento do uso do software por um 

período determinado em Plan-p4, finalizando com a certificação de uso do software no 

departamento e a verificação de viabilidade da seqüência da implantação. Este 

subprocesso é composto pelas seguintes atividades: 

• Utilizar o software em ambiente de produção em um departamento (ver Exec-

a1); 

• Fazer correções de implantação (ver Exec-a2); 

• Certificar a utilização no departamento (ver Exec-a3); 

• Verificar a viabilidade de seqüência de implantação (ver Exec-a4). 

Informações complementares para entendimento e aplicação deste subprocesso podem 

ser encontrados em: 

2.2.4 – PMBOK [PMI, 2004], Processos de Execução e Monitoramento; 

2.2.6 – MSF [MS, 2002], Fase de Implantação; 

2.3.5 – Sistemas de Gestão Empresarial [Sucupira, 2007], Artigo; 

2.4.1 – Experiências de empresas privadas. 

 

Exec - Atividades   

Exec-a1 – Utilizar o software em ambiente de produção em um departamento: 

Serve para inicializar os usuários do departamento escolhido no uso inicial, tirando 

dúvidas e induzindo o uso de forma correta. Deverão ser observados, anotados e 

corrigidos desvios referentes ao treinamento, ao ambiente e ao planejamento como um 

todo. 

Nesta atividade é requerido o acompanhamento direto e constante do grupo de 

implantação, como forma de apoio à utilização do software aos usuários previamente 
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treinados para uso do mesmo. O manual do software deve permanecer à disposição dos 

usuários. 

Entradas: 

• Trei-p1 - Manuais do software; 

Saídas: 

• Exec-p1 - Documento de ajustes de implantação. Relatório com anotações de 

ajustes necessários, caso existam, no tocante ao software, ao treinamento, 

ambiente de produção ou ainda ao planejamento.  

Este documento a ser produzido pelo grupo de implantação, servirá para a realização de 

ajustes que se façam necessários para a implantação, antes de se iniciar a implantação 

em um próximo departamento da organização. 

Caso não exista necessidade de ajustes, o relatório também deve ser produzido com esta 

informação e o subprocesso de Execução do Primeiro Ciclo, deve ser retomado a partir 

da atividade Exec-a3, descrita adiante. 

 

Exec-a2 – Fazer ajustes de implantação: Atividade realizada pelo grupo de 

implantação, para implementar os ajustes necessários identificados durante a utilização 

do software no departamento anteriormente implantado. Esta atividade tem de ser 

realizada antes da seqüência de implantação para o próximo departamento. 

Caso venha a envolver ajustes no software, onde os prazos independem do grupo de 

implantação, uma comunicação aos demais departamentos deve ser realizada de 

imediato, como forma de não causar descrédito no processo ou no software. 

Entradas: 

• Plan-p4 – Documento de plano de implantação; 

• Exec-p1 - Documento de ajustes de implantação. 

Saídas: 

• Plan-p4 – Documento de plano de implantação ajustado para as demais fases de 

implantação, com base no verificado no ultimo departamento; 
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• Exec-p1 – Documento de ajustes de implantação: Com os registros, das soluções 

adotadas, lições aprendidas e sua efetividade, observadas no retorno ao 

departamento onde foram verificados os ajustes necessários. 

 

Exec-a3 - Certificar a utilização no departamento: Consiste na emissão de 

certificado de uso em produção do software, conforme apêndice III, para o 

departamento onde o software foi implantado.  

Esta certificação é importante para que futuramente não exista a possibilidade de que 

algum departamento venha negar a capacidade de utilização do software por falta de 

treinamento ou apoio do grupo de implantação. O Documento de Ajuste de Implantação 

é utilizado para verificar se ajustes necessários, caso existam, foram realizados. 

Entradas: 

• Exec-p1 - Documento de Ajustes de Implantação. 

Saídas: 

• Exec-p2 - Certificado de implantação do departamento: Documento formal, 

assinado pelo gestor, implantador e chefe do departamento, conforme modelo do 

Apêndice III. 

Este certificado deve ser emitido em duas vias. Uma para o Chefe do Departamento 

certificado e outra para o Gestor do Sistema na organização, que o arquivará junto aos 

certificados dos demais departamentos, com as atas de treinamentos (Trei-p5) para 

comprovações futuras, caso necessário. 

 

Exec-a4 - Verificar viabilidade de seqüência de implantação: Atividade que consiste 

e decidir a viabilidade da continuidade do processo de implantação para toda a 

organização, com base nas verificações de uso do software no departamento piloto, nas 

lições aprendidas e priorizar a seqüência do processo de implantação nas demais 

unidades. 

É realizada através de reunião do Grupo Gestor, e nesta reunião deve ser verificada a 

necessidade de ajustes no Documento de Plano de Implantação.   
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Esta decisão deve ser homologada pelo patrocinador, que neste momento, deverá emitir 

uma comunicação formal com a finalidade de institucionalizar o uso do software na 

organização. 

Entradas: 

• Plan-p4 - Documento de Plano de Implantação; 

Saídas: 

• Plan-p4 - Documento de Plano de Implantação: Revisado, com a priorização das 

outras unidades para seqüência do projeto, com registros dos pontos de atenção e 

dos ajustes realizados. 

• Exec-p3 - CI de institucionalização do processo de implantação: Comunicação 

Interna, emitida por autoridade superior da organização, para a 

institucionalização do uso do software. 

3.2.7. Expansão na Organização 

Finalidade e Objetivo:  

O propósito da execução deste subprocesso em continuidade à execução do primeiro 

ciclo é expandir o uso do software por toda a organização, executando o ciclo de 

implantação em seqüência nos demais departamentos, até que todos sejam certificados. 

Basicamente é a repetição do apoio presencial à utilização do software em cada 

departamento, da mesma forma que foi feito na implantação piloto. 

De acordo com o porte dos demais departamentos, este subprocesso pode ser realizado 

em mais de um departamento em cada ciclo de implantação. 

É composto pelas seguintes atividades: 

• Expandir o uso do software em outros departamentos (ver Expa-a1); 

• Certificar a utilização nos demais departamentos (ver Expa-a2). 

Informações complementares para entendimento e aplicação deste subprocesso podem 

ser encontradas em: 

2.2.4 – PMBOK [PMI, 2004], Processos de Execução e Monitoramento; 
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2.2.6 – MSF [MS, 2002], Fase de Implantação; 

2.3.5 – Sistemas de Gestão Empresarial [Sucupira, 2007], Artigo; 

2.4.1 – Experiências de empresas privadas. 

 

Expa - Atividades 

Expa-a1 - Expandir o uso do software em outros departamentos: É a atividade de 

apoiar os usuários dos demais departamentos no uso inicial do software, tirando dúvidas 

e induzindo ao uso de forma correta.  

Como se trata de um processo de implantação em ciclos, são repetidas em seqüência as 

atividades Trei – a1, Exec – a1, Exec – a2 e Exec –a3, onde estas atividades agora terão 

o respaldo da CI de institucionalização de uso do software. 

Entradas: 

• Trei-p1 - Manuais do software; 

• Exec-p3 - CI de institucionalização de uso do software; 

• Apoio local. 

Saídas: 

• Exec-p1 - Documento de ajustes de implantação: Com novas observações e 

necessidades que se façam necessárias. 

 

Expa-a2 – Certificar a utilização nos demais departamentos: Assim como em Exec-

a3, para cada departamento dado como implantado, deve-se emitir certificado de uso em 

produção do software, conforme Apêndice III, com as finalidades já apontadas.  

Entradas: 

• Exec-p1 - Documento de Ajustes de Implantação. 

Saídas: 

• Exec-p2 - Certificado de implantação do departamento: Documento formal, 

assinado pelo gestor, implantador e chefe do departamento, conforme modelo do 

Apêndice III, lembrando que este certificado deve ser emitido em duas vias. 
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Uma para o Chefe do Departamento certificado e outra para o Gestor do Sistema 

na organização, que o arquivará junto aos certificados dos demais 

departamentos, com as atas de treinamentos (Trei-p5) para comprovações 

futuras, caso necessário. 

3.2.8. Conclusão e Aceite 

Finalidade e Objetivo:  

O propósito da execução deste subprocesso é acompanhar a utilização do software por 

um período de tempo pactuado, de forma a garantir a efetividade do uso, estimular o 

acompanhamento pelo gestor, apoiar o gestor na extração de relatórios gerenciais e 

emitir uma certificação final para a organização como forma de concluir o processo de 

implantação.  

Buscamos aqui verificar se a utilização do software está contribuindo para o 

cumprimento dos objetivos para o qual ele foi construído ou adquirido. Para isso, as 

anotações realizadas em Plan-p6 – Documento de registro dos processos, sobre 

informações relevantes dos processos abrangidos pelo software, serão agora utilizados 

para comparação após a utilização do software. 

Este subprocesso consiste das seguintes atividades: 

• Acompanhar o uso do software em produção (ver Conc-a1); 

• Certificar o uso do software na organização (ver Conc-a2). 

Informações complementares para entendimento e aplicação deste subprocesso podem 

ser encontradas em: 

2.2.4 – PMBOK [PMI, 2004], Processos de Execução e Monitoramento; 

2.2.6 – MSF [MS, 2002], Fase de Implantação; 

2.3.2 – Tecnologia da Informação [Rezende & Abreu, 2006], Seção 9.6; 

2.3.5 – Sistemas de Gestão Empresarial [Sucupira, 2007], Artigo. 
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Conc - Atividades 

Conc-a1 - Acompanhar o uso do software em produção: Consiste no 

acompanhamento da utilização do software por toda a organização, identificando pontos 

de falha de uso, dirimindo dúvidas, reforçando os pontos críticos e apoiando o gestor na 

extração de relatórios gerenciais. Este acompanhamento durará o tempo pactuado e 

previsto no Documento de Plano de Implantação. 

Os pontos de falha de uso devem ser comunicados ao gestor para providências. Casos 

reincidentes ou casos de falha do gestor devem ser formalizados junto ao patrocinador. 

Entradas: 

• Plan-p4 - Documento de plano de implantação; 

• Trei-p1 - Manuais do software; 

• Exec-p3 - CI de institucionalização de uso do software. 

Saídas: 

• Conc-p1 - Relatórios gerenciais do software: Extração de relatórios gerenciais 

dos processos cobertos pelo software, para uso do gestor, com ajuda dos 

implantadores, para que o gestor possa ter visão gerencial da sua área de 

atuação. 

• Conc-p2 - Relatório de acompanhamento de uso do software: Documento 

contendo as evidências de uso do software em produção, anexando alguns 

relatórios gerencias já extraídos pelo software (ver Conc-p1). 

 

Conc-a2 - Certificar a utilização do software na organização: De forma análoga aos 

departamentos, consiste em emitir certificado de uso em produção do software, 

adaptando o Apêndice III para a organização, e avaliar a efetividade do uso do software 

no tocante aos ganhos auferidos com sua implantação, dando por encerrado o processo 

de implantação.  

Nesta atividade, também se dá o encerramento do processo com a emissão de 

documento de encerramento da implantação, que leva em conta o plano de implantação. 
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Entradas: 

• Plan-p4 - Documento de plano de implantação; 

• Plan-p6 – Documento de registro de processos.  

• Conc-p2 - Relatório de acompanhamento de uso do software; 

Saídas: 

• Conc-p3 - Certificado de implantação na organização: Documento formal, 

assinado pelo gestor, implantador e patrocinador. Versão ampliada do Exec-p2 

(Ver apêndice IV).; 

• Conc-p4 – Relatório de melhoria dos processos: Relatório avaliando a melhoria 

do fluxo de processos e ganhos auferidos com a implantação do software, em 

relação ao momento do início da implantação, conforme Plan-p6; 

• Conc –p5 - Termo de Encerramento do Projeto: Documento assinado pelo 

patrocinador formalizando o término, descrevendo o critério de aceitação da 

conclusão do processo de implantação. 
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A Tabela 3.1 apresenta a influência dos modelos estudados no Capítulo 2 sobre os 

subprocessos de implantação descritos neste capítulo.  

Subprocessos de Implantação 

Item de Bibliografia do Capítulo 2 Plan Prep Trei Exec Expa Conc 

2.2.1 – COBIT              

2.2.3 – MPS-BR       

2.2.4 – PMBOK       

2.2.5 – ITIL       

2.2.6 – MSF       

2.2.7 – RUP       

2.3.2 – Tecnologia da Informação        

2.3.3 - Gerenciamento de TI na Prática       

2.3.4 – Implantação de Sistemas Integrados       

2.3.5 – Sistemas de Gestão Empresarial       

2.4.1 – Experiências de Empresas Privadas       

2.4.2 – Experiência de Organizações Públicas       

Tabela 3.1 – Relacionamento dos modelos com os subprocessos de implantação 
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4.  Aplicação da Metodologia 
Neste capítulo apresentamos o resultado da aplicação da 

metodologia proposta durante a implantação de um módulo 

componente de um Sistema Integrado de Gestão de Governo em uma 

Secretaria de Estado do Governo de Pernambuco. 

4.1. Identificação 

Nesta Seção apresentamos a identificação do processo de implantação utilizado como 

teste de campo para nossa metodologia. 

Software: Sistema Integrado de Gestão de Governo – SG.NET 

Número de Módulos: 28 

Plataforma: .NET / SQL – Server 

Mantenedor: Agência Estadual de Tecnologia de Informação de PE - ATI 

Órgão cliente: Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco - SDS 

Módulo implantado: Administração de Almoxarifado - AES 

Número de departamentos: 27 

Número de usuários: 56 

Coordenador: Analista da Agência Estadual de Tecnologia da Informação – ATI 

Implantador: Técnico contratado de empresa terceirizada 

Gestor do Sistema na SDS: Tenente Mário Paiva Cecílio 

Período de implantação Planejado: 09/12/2008 a 15/01/2009 

Período de implantação Realizado: 09/12/2008 a 23/01/2009 
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4.2. Descrição do Caso 

Abordaremos a partir daqui a aplicação da metodologia em cada subprocesso de 

implantação, comentando os aspectos considerados necessários para a análise crítica de 

nossa metodologia, lembrando que, os pontos de ajustes detectados já foram revisados 

na metodologia descrita no capítulo anterior.  

Na execução desse processo foram consumidas dezenove horas de coordenação e cento 

e trinta e seis horas de trabalho do técnico implantador, para implantação do sistema de 

controle de almoxarifado, componente de um complexo software integrado de gestão 

que possui outros doze módulos priorizados para implantação em todas as secretarias de 

Estado. 

4.2.1. Planejamento da Implantação 

Um estudo de viabilidade foi realizado seguindo a metodologia, gerando o documento 

de viabilidade de implantação, registrando a sede da SDS como apta para início de 

projeto, com necessidade de pequenos pontos a ajustar como: 

• Disponibilização de impressora para o setor de almoxarifado; 

• Melhoria da rede lógica em alguns setores. 

Os usuários chave foram identificados e mobilizados seguindo as diretrizes da 

metodologia, criando o grupo gestor, o grupo de trabalho designando suas 

responsabilidades e ainda, empossando o gestor do sistema de administração de 

almoxarifado na SDS, o qual recebeu treinamento especial para gerir o software. 

Os riscos do projeto de implantação foram identificados e classificados, merecendo 

destaque o risco “período de final de ano”, que coincide com muitos possíveis usuários 

de férias. O plano de mitigação aprovado para este risco foi prolongar o período da 

atividade “Acompanhar o uso do software em produção” do subprocesso de “Conclusão 

e Aceite”. 

O Plano de gerenciamento de implantação foi escrito e validado sem maiores 

dificuldades, definindo o escopo do projeto. 
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Foram levantados e registrados aspectos quantitativos e qualitativos do processo manual 

de controle de almoxarifado que pudessem ser comparados com o processo após a 

implantação do software. 

Por fim, foi elaborado o contrato de implantação de forma a estabelecer os limites e 

fronteiras do projeto, finalizando o subprocesso de Planejamento da Implantação. 

A tabela 4.1 abaixo demonstra o cronograma de atividades planejado para o processo de 

implantação. 

Atividade Plan Prep Trei Exec Expa Conc 

Planejado 09/12 11/12 16/12 22/12 26/12 15/01 

Tabela 4.1 – Cronograma de atividades planejado 

4.2.2. Preparação do Ambiente 

Com base no documento de viabilidade de implantação, foi verificada a regularização 

das pendências constantes daquele documento, persistindo ainda problemas de 

instabilidade de rede em alguns poucos setores, que foram regularizados logo em 

seguida, de forma que o ambiente dos usuários foi liberado para uso do software. 

O ambiente de produção da SDS foi disponibilizado, contudo, neste ponto foi sentida a 

necessidade de uma área para guarda virtual de toda documentação gerada durante o 

processo de implantação, onde os documentos possam ser consultados pela internet ou 

ainda buscados para atualização. O repositório foi criado, conforme apêndice V, bem 

como foi incluída a necessidade da criação deste repositório na metodologia, na 

atividade que coincide com a criação do Banco de Dados. 

Por necessidade de implantar o software em curto espaço de tempo, foi utilizado um 

ambiente de treinamento já existente, utilizado para a implantação do AES na ATI. 

Os dados iniciais foram cadastrados no Banco de Dados de Produção, com alguns 

inconvenientes na geração do arquivo da base de dados legados para a importação, por 

questão de layout do arquivo, o que foi solucionado em apenas um dia, dando condições 

finais para testes e liberação do ambiente de produção para uso.  
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Foram importados trezentos e setenta e seis itens de materiais do sistema financeiro de 

grande porte do Estado (e-Fisco) para o AES, para formar a base de materiais. Em 

seguida, foi realizado o inventário inicial do estoque de materiais da SDS, que até então 

era controlado através de fichas, e também dado entrada no AES através de 

funcionalidade própria do Gestor, pelo mesmo, totalizando trezentos e cinquenta itens 

de almoxarifado. 

4.2.3. Realização de Treinamentos 

A documentação do software, composta de manual completo de usuário para uso do 

gestor e manuais específicos com as funcionalidades pertinentes a cada grupo de 

usuários finais, foi entregue ao Gestor. Como aconteceu da quantidade do material 

entregue ter sido considerado insuficiente, foi criada a necessidade de um protocolo de 

recebimento para a entrega da documentação, artefato posteriormente incluído na 

metodologia. 

O treinamento para usuários chave, que serão colaboradores na disseminação do uso do 

software na SDS, foi realizado com a participação do gestor. Nessa atividade surgiu um 

problema não identificado, o despreparo de alguns usuários para utilização de 

microcomputadores os quais achavam que teriam de ter um curso de computação para 

poder utilizar o software. Esse problema foi contornado com a inclusão de um dia a 

mais no treinamento para familiarizar estes usuários chave com o uso do software. 

Os demais usuários foram identificados, classificados quanto ao uso e cadastrados no 

banco de dados já pelo gestor, sendo gerado também a programação dos treinamentos 

elaborada de acordo com esta classificação. 

Os treinamentos para usuários finais foram realizados, com algumas ausências já 

previstas quando da identificação dos riscos. Além disso, um outro conveniente foi 

percebido, mais do que aversão natural às mudanças, detectamos o entendimento de 

alguns usuários de que de agora em diante teriam um trabalho a mais. Eles não viam a 

utilização do software ou do computador como parte do seu trabalho diário normal. A 

situação foi contornada coma intervenção do Gestor, que convenceu estes usuários 

sobre a importância da utilização do software em substituição aos controles manuais.  

A utilização do ambiente de treinamentos da ATI funcionou sem problemas, o que foi 

catalogado como útil para as próximas implantações do AES. 
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No final, a avaliação do treinamento para usuários foi considerada satisfatória, existindo 

um entendimento de que suportes adicionais iriam ser necessários devido ao perfil 

conservador de alguns usuários. 

4.2.4. Execução do Primeiro Ciclo 

A utilização do software em regime piloto no setor de almoxarifado transcorreu sem 

problemas, sendo esse departamento usuário de todas as funcionalidades do software, 

que vai desde a requisição de material, até a indicação da necessidade de aquisições. 

Essa normalidade foi atribuída ao interesse destes usuários pela implantação do 

software, onde se inclui o gestor do almoxarifado. 

Inicialmente estava previsto que a SDS como um todo, teria a certificação de 

implantação do software quando todo o processo de implantação fosse completado, 

porém, aqui foi sentida a necessidade de certificação para os departamentos, um a um, 

no momento em que o software fosse dado como em produção nesses departamentos. 

Então foi criada e incluída na metodologia a certificação para os departamentos. Além 

do ajustes dos prazos, este foi o único ajuste notificado durante a execução do primeiro 

ciclo. 

Em seguida decidiu-se pela continuidade do processo, sendo priorizados os demais 

departamentos para implantação, iniciando-se pelos departamentos de menor 

movimentação de requisições. Neste ponto, uma Comunicação Interna Oficial foi 

emitida pelo Gestor institucionalizando a disseminação do uso do software em toda a 

SDS. 

4.2.5. Expansão na Organização 

A expansão da implantação na SDS foi iniciada pelo setor de informática seguindo-se 

pelos demais departamentos, repetindo-se as atividades do subprocesso anterior, 

incluindo a certificação de cada departamento. Não foram registrados maiores 

problemas de implantação nestes departamentos, exceto os que já haviam sido previstos 

na matriz de risco, ou seja, ausência de funcionários por motivo de férias além de outros 

pequenos inconvenientes semelhantes ao departamento anterior. 
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Os usuários foram treinados para fazer requisição de material o que inclui a consulta 

prévia à identificação do item e sua quantidade em estoque, bem como consultar o 

status de sua requisição, sendo registradas sessenta e cinco requisições de material neste 

período. No Apêndice VI temos a imagem da tela utilizada para fazer a requisições de 

material. 

Esta fase foi dada como concluída com alguns dias de atraso conforme demonstrado na 

tabela 4.2 adiante. 

4.2.6. Conclusão e Aceite 

Devido à existência de muitos funcionários em férias no período da implantação, o 

acompanhamento do uso do software em produção na SDS foi expandido por mais uma 

semana, de forma a tirar dúvidas e até dar o primeiro treinamento para alguns 

funcionários de alguns setores que retornaram de férias. Neste período apenas dúvidas 

de uso pelos usuários finais e dificuldade de parametrizar a emissão de alguns relatórios 

pelo gestor do almoxarifado foram notificadas. 

Os principais benefícios apurados com o uso do software foram: 

• Requisição e distribuição mais racional de material, em especial de cartuchos de 

tinta para impressoras; 

• Acompanhamento das requisições pelos usuários através do software; 

• Redução do tempo de atendimento pelo almoxarifado; 

• Programação de suprimento semanal de materiais; 

• Possibilidade de geração de níveis de estoque máximo, médios e mínimos. 

Nas visitas aos locais de utilização do software, os usuários antes reticentes 

demonstraram uma nova visão para a utilização do software, como facilitador de seus 

trabalhos. 

Dessa forma, o processo de implantação foi concluído e emitida a certificação de 

implantação do módulo de Administração de Almoxarifado do SG.NET na SDS, 

registrando o seguinte cronograma real. 
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Atividade Plan Prep Trei Exec Expa Conc 

Planejado 09/12 11/12 16/12 22/12 26/12 15/01 

Realizado 09/12 12/12 16/12 23/12 30/12 23/01 

Tabela 4.2 – Cronograma de atividades planejado X realizado 

4.2.7. Considerações  

A metodologia se comportou de forma satisfatória, cabendo alguns ajustes durante a sua 

primeira utilização, ajustes estes que já foram incluídos na metodologia ora apresentada 

no Capítulo 3.  

A visão inicial que os usuários tinham a respeito do software no começo do processo de 

implantação, foram aos poucos sendo removidas mediante a atividade de apoio ao uso 

em seus ambientes de trabalho, de forma que ao final, estavam convencidos que o 

software trouxe agilidade ao trabalho e gerou mais confiabilidade nas informações.  

Os usuários continuam utilizando o software e à medida que novos usuários têm 

necessidade de utilizar o software, estes são treinados e acompanhados pelo gestor ou 

pelos usuários chave, sem dependência do pessoal de TI, assim como o gestor é 

acionado pelos usuários sempre que estes se encontram em alguma situação de dúvidas. 

Em sequência, outros módulos como controle de frota de veículos, controle de 

patrimônio e controle de consumo de energia, entre ouros, serão implantados para uso 

na secretaria fazendo uso da mesma metodologia. 

A metodologia também deve ser utilizada na implantação de todos os módulos do 

SG.NET nas secretarias de Estado. 

O próximo passo será a disponibilização da metodologia para as outras instituições 

estaduais de TI. 
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5.  Conclusões e Trabalhos 
Futuros 

Neste capítulo apresentamos as contribuições que este trabalho traz 

para toda a comunidade ligada à Tecnologia da Informação e os 

trabalhos futuros que podem ser realizados a partir da divulgação 

da metodologia desenvolvida. 

5.1. Introdução 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, ficou comprovado que a literatura existente 

até aqui, não deu um tratamento adequado ao como fazer uma implantação de software 

corporativo, quando dezenas, centenas e até milhares de pessoas precisam ser 

motivadas, treinadas e acompanhadas na utilização deste software e isto contribuiu para 

que as empresas desenvolvedoras de software criassem suas próprias metodologias 

proprietárias, ficando as demais organizações desprovidas de uma metodologia de 

implantação de software pública.  

Outro ponto a ser considerado trata da dificuldade de aquisição de informações fora dos 

modelos e demais bibliografia já existente, ou seja, a pouca disponibilidade empresarial 

quer seja no meio público ou privado para disponibilizar informações a respeito de seus 

fluxos de trabalho e suas metodologias. 

Dessa forma, chegamos ao fim deste trabalho sem a intenção de ter explorado a fundo 

todos os aspectos que tornam esse tema atraente, onde outros estudos complementares 

podem vir a tornar os projetos de software mais efetivos. 

5.2. Contribuições 

Pelos resultados apontados na fase de pesquisa bibliográfica, que mostraram a falta de 

aprofundamento no processo de implantação de software, identificamos a oportunidade 

de contribuir com uma metodologia pública a ser adotada pelas empresas 

desenvolvedoras de software e também pelos adquirentes destes softwares, de forma a 
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tornar os projetos de software, que hoje contam com metodologias eficazes para 

inclusão de qualidade em seu processo de construção, ainda mais efetivos. 

A metodologia de implantação de software aqui proposta trata além do que fazer, o 

como, detalhando o processo em nível de atividades, que devem ser realizadas para que 

o processo de implantação seja executado com qualidade. 

A metodologia apresentada não se configura rígida para quem venha a utilizá-la, de 

forma que pode ser adaptada em função de alguns aspectos como quantidade de 

usuários e disposição geográfica dos departamentos, entre outros. 

Finalmente, a aplicação com sucesso da metodologia na implantação de um software 

corporativo em uma organização com mais de 50 usuários, demonstra a sua eficácia e a 

contribuição de qualidade que a mesma pode trazer para o processo de software. 

A partir deste trabalho realizado, a Agência Estadual de Tecnologia da Informação do 

Estado de Pernambuco – ATI adotará e divulgará esta metodologia como referência 

para a implantação de software. 

5.3. Trabalhos Futuros 

A partir da aplicação com sucesso da metodologia desenvolvida, vislumbramos alguns 

trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos em forma de artigo, dissertações ou 

ainda publicações, seguindo a necessidade de institucionalizar o processo de 

implantação para softwares corporativos: 

• Criação de um Guia de Implantação de software no escopo do MPS-BR; 

• Desenvolvimento de um artigo com uma Metodologia de Implantação de 

Software em complemento ao CMMI; 

• Desenvolvimento de estudos sobre a participação do processo de implantação de 

software nas causas de insucesso de projetos de software; 

• Criação de métricas para avaliação de qualidade de um processo de implantação 

de software corporativo. 

Com a publicação desse trabalho, deverão surgir outros temas relevantes que poderão 
ser desenvolvidos a partir dessa metodologia. 
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Apêndice I 
 

FICHA DE LEVANTAMENTO DE PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS 
PÚBLICO ALVO – ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DE TI - ABEP 

 
 

ENTIDADE  : _______________________________________ TELEFONE:  (         )____________________ 

ESTADO: _________________________________________ E-MAIL:______________________________ 

NOME/CARGO:______________________________________ DESEJA CÓPIA DO RESULTADO ? 

 
CONCEITO: SISTEMAS CORPORATIVOS, São sistemas desenvolvidos para atender à gestão do serviço 
público de forma integrada, trazendo maior transparência, rapidez e confiabilidade para as informações 
corporativas. Geralmente são considerados assim os sistemas de área meio, que são utilizados de forma 
idêntica em todas as secretarias de Estado, como por exemplo sistema de gestão RH, sistema de controle 
de almoxarifado, de frota, de patrimônio, etc. 
 

QUESTIONÁRIO 
  

 
Sua organização possui uma metodologia ou processo formal de implantação de sistemas corporativos 
para o usuário final? 

 
 
  

Caso sua resposta ao item 1 tenha sido NÃO, responda quem é o responsável por essa atividade em 
seu Estado e passe para a questão de nº 6. 
 
 Nossa organização e não possui um processo formal ou metodologia 
 Cada secretaria/ órgão cuida da implantação de seus sistemas e aplica sua metodologia 

 Cada secretaria/ órgão cuida da implantação de seus sistemas e não aplica metodologia 
 O serviço é terceirizado e o fornecedor utiliza uma metodologia própria 

 O serviço é terceirizado e o fornecedor não aplica uma metodologia 
 Ninguém 

 
 
Caso sua resposta ao item 1 tenha sido SIM, dê sequência respondendo as demais perguntas. 

 
 

É possível fornecer uma cópia da metodologia adotada? 
 
Sim e estou anexando (   )  Sim e estou enviando pelos correios (   ) Não é permitido(   ) 

 

 

Sim (   ) Não (   ) 
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Em quais destas disciplinas / modelos abaixo está baseada a sua metodologia :    
 

 COBIT 
 CMMI 
 PMBOK 
 PRINCE 2 
 ITIL 
 SEIS SIGMA 
 ISO 12207 
 ISO 15504 
 MPS-BR 
 PDCA 
 IDEAL 
 OUTROS, ESPECIFICAR: 

 

 
 
Existe uma lista de pré-requisitos necessários para início do processo de implantação em um 
determinado local? 

    
 

 Não 
 Sim – Conforme detalhamento abaixo 
   Link de banda larga 

   Licença de Banco de dados 

   Estações de trabalho em todos os usuários 

   Impressora em cada setor 

   Pessoal (funcionários) de contra-partida para disseminação do uso 

   Rede interna de boa qualidade 

   Patrocinador para o Projeto de implantação 

   Gestor interno para o sistema comprometido com o Projeto 

   Lista de funcionários usuários identificados 

   Outros. citar: 
 

 
 
 
 

No seu entendimento, o processo de implantação de um sistema corporativo, faz parte do processo de 
desenvolvimento de software? 

 
 Sim 

Porquê?_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 Nâo 

Por quê?____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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No seu Estado, existiu algum processo de implantação de software corporativo de grande porte, que 
não teve sucesso? 

 
 Sim 

Quais os motivos? ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Nâo existiu 

 Existiu e teve sucesso 

 
Cite as principais peculiaridades encontradas em Organizações Públicas que as diferencia de 
Organizações Privadas num processo de implantação de sistemas corporativos: 

    
 

 Não existem diferenças 
   Dificuldade em alocar infra-estrutura 
   Aversão à mudanças exarcebada 

   Dificuldade de contratação 

   Falta de patrocinador 

   Falta de comprometimento de gestores 

   Falta de pessoal próprio para utilização dos sistemas 

   Alta rotatividade de pessoal terceirizado e estagiários 

   Pessoal envolvido em outras prioridades e preso ao dia-a-dia 

   Outros. citar: 
 
 
 

 

 

Você considera importante o desenvolvimento de uma metodologia de implantação de sistemas 
corporativos voltada especificamente para Organizações Públicas, que considere as suas 
peculiaridades? 

 
 Sim 

 Não 

 
            Justifique:
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Apêndice II - CHECK-LIST GERAL IMPLANTAÇÃO - ÓRGÃO 
                                                         
Órgão/Secretaria:  Setor: 
 
Local:     

 
Data:       /          /                          

 
Hora:          : 

 

Gestor do Órgão 
Nome Telefone E-mail 
   

 

Gestor do módulo no Órgão 
Modulo.  Nome Telefone E-mail 
    
    
    

 

Pessoas do Núcleo de Informática  
Nr.  Nome Telefone E-mail 
1    
2    
3    

 

Quantitativo de Pessoas que serão Treinadas 
Servidores Terceirizados Estagiários Total 
    
 

Conectividade 
Sem Link 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 1024 Kbps 
     
 

Situação dos Equipamentos 
Computadores Impressoras 
 
 

 

Informações para Criação do Ambiente 
Nome do Órgão: 

Sigla: 
Unidade Orçamentária: 

 
Observações 

 
 

 

GESTOR DO ÓRGÃO 

Nome:   Assinatura: 
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Apêndice III - Certificado de Implantação no Departamento 
 

A ATI - Agencia Estadual de Tecnologia da Informação, 
representada aqui, neste ato, por seu Técnico de Implantação, Sr. 
______________________________, confirma a conclusão de todas 
as etapas de implantação do módulo _____ que é parte integrante dos 
sistemas do SG.net no setor _________________________________ 
da ______________________________________. 

 

A ATI - Agencia Estadual de Tecnologia da Informação foi 
responsável pela disponibilização dos sistemas, disponibilização do 
banco de dados, treinamento dos usuários e dos replicadores do 
conhecimento, realização do helpdesk em segundo nível. 

 
O setor_________________________ da  
_____________________________, encontra-se APTO a utilizar o 
módulo ______ passando a ter em seu quadro pessoal ____________ 
funcionários conhecedores do módulo e com capacidade de 
transmitir esse conhecimento para quantos mais se faça necessário. 
Dando o módulo ________ como IMPLANTADO e com o uso 
liberado em ambiente de produção e o setor 
___________________________ da ________________________ 
CERTIFICADO. 

 
 
Recife, ___ de _____________ de 2009.  
 
Órgão/Secretaria: ATI 
 
 
________________________________________ 
   GESTOR 
 
 
 

 
 
_________________________________________ 
  TÉCNICO DE IMPLANTAÇÂO 
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Apêndice IV Certificado de Implantação na Secretaria 
 

A ATI - Agencia Estadual de Tecnologia da Informação, 
representada aqui, neste ato, por seu Gerente de Implantação, Sr. 
_______________________________, confirma a conclusão de 
todas as etapas de implantação do módulo ____que é parte integrante 
dos sistemas do ________ na _____________________________. 

 

A ATI - Agencia Estadual de Tecnologia da Informação foi 
responsável pela disponibilização dos sistemas, disponibilização do 
banco de dados, treinamento dos usuários e dos replicadores do 
conhecimento, realização do helpdesk em segundo nível. 

 
A _________ encontra-se APTA a utilizar o módulo passando a ter 
em seu quadro pessoal 45 funcionários conhecedores do módulo e 
com capacidade de transmitir esse conhecimento para quantos mais 
se façam necessários. Dando o _____ como IMPLANTADO e com o 
uso liberado em ambiente de produção e a Secretaria de Defesa 
Social CERTIFICADA. 

 
 
Recife, ___ de _____________ de 2009.  
 
Órgão/Secretaria: ATI 
 
 
________________________________________ 
   GESTOR 
 
 
 

 
 
_________________________________________ 
  GERENTE DE IMPLANTAÇÂO 
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Apêndice V – Modelo da tela do repositório da implantação 
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Apêndice VI – Modelo da tela de requisição de materiais 
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Anexos 
A – Autorização da empresa PROCENGE para comentar a metodologia; 

B – Resposta de e-mail da MV - Sistemas; 
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ExpressoMail - Versão 1.2 
 
Remetente: ulissesm@procenge.com.br 
Data: 01/07/2008 10:49 
Assunto: Re: Metodologia de Implantação de Sistemas 
Para: mesquita@procenge.com.br 
Com Cópia: "Edilson " <edilson.souza@ati.pe.gov.br> 
 
 
 
Edilson, 
 
Anexo a metodologia apresentada. Me coloco à sua disposição para contribuir 
com o seu trabalho acadêmico. Provavelmente você deverá aprofundar esse ou 
aquele tópico. Conte comigo, ajudarei no que eu souber. Bom trabalho. 
 
Abraço 
 
Ulisses 
(See attached file: METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO.doc) 
 
 
 
 
 
To  
Edilson José de Souza  
Romulo <edilson.souza@ati.pe.gov.br>  
Mesquita/Proc cc  
enge ulissesm@procenge.com.br  
Subject  
Re: Metodologia de Implantação de Sistemas  
(Document link: Ulisses Barbosa)  
 
 
 
 
 
Edilson, 
Pode usar a nossa metodologia no seu trabalho, ficaremos honrados. 
Ulisses enviara´ para voce o que for necessario. 
Se precisar de mais alguma informacao sobre Qualidade de Software, podemos 
ajudar. Nessa area, a Procenge tem certificacoes ISO e MPS-Br nivel G. 
Temos tambem processos CMM-I niveis 2 e 3 efetivamente implantados. E em 
agosto proximo passaremos por auditoria de certificacao CMM-I nivel 2 e 
MPS-Br nivel F, simultaneamente. 
Fiamos ao seu dispor. 
Abraco, 
Romulo. 
 
 
 
 
 
 
|---------+------------------------------------> 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
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| |Edilson José de Souza | 
| |<edilson.souza@ati.pe.gov.br> | 
| |30/06/2008 16:14 | 
| | | 
|---------+------------------------------------> 
>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| | 
| To: mesquita@procenge.com.br, ulissesm@procenge.com.br | 
| cc: | 
| Subject: Metodologia de Implantação de Sistemas | 
>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 
 
 
 
Prezados Senhores, a Empresa Procenge, da qual os senhores são 
representantes, está participando de um processo licitatório junto à ATI 
para contratação de Implantação de Sistemas Integrados de Gestão para o 
Goveno do Estado. 
 
No citado processo, as empresas foram solicitadas a anexar para efeito de 
pontuação, uma metodologia para a realização dos serviços, de forma que a 
Procenge foi a única a cumprir tal solicitação. 
 
Este assunto está em meu interesse particular devido ao fato de eu estar 
finalizando o curso de Mestrado Profissional em Ciência da Computação na 
UFPE, onde minha área de interesse é Qualidade de Software, mais 
especificamente no processo de entrega ao usuário com o processo de 
implantação, tema sobre o qual defenderei a minha dissertação, por 
solicitação da ATI, co-patrocinadora do meu curso, de forma que solicito a 
autorização dos senhores para: 
Citar a participação da Procenge no processo licitatório como única 
empresa que apresentou uma metodologia voltada para o processo de 
implantação. As demais empresas terão o nome omitido por terem 
apresentado uma metodologia genérica e não aceita; 
Comentar a metodologia apresentada pela Procenge; 
Anexar a metodologia à dissertação. 
Dessa forma, em caso de aceitação, solicito também o envio da metodologia 
em forma de arquivo editável do MS-Word. 
 
Atenciosamente, 
 
Edilson Souza 
Gerente da GND - ATI 
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ExpressoMail - Versão 1.2 
 
 
Remetente: "Charles Schimmock" <charles.schimmock@mv.com.br> 
Data: 01/08/2008 17:39 
Assunto: RES: Metodologia de Implantação de Sistemas 
Para: "'Edilson José de Souza'" <edilson.souza@ati.pe.gov.br> 
Com Cópia: valeria@applysolutions.com.br, "'Marcos Pereira'" <pereira@mv.com.br>, "'Guy Bruère'" 
<guy@applysolutions.com.br>, "'Flavia Dourado'" <flavia@mv.com.br> 
 
 
Edilson,  
  
segue retorno aos questionamentos: 
  

A possibilidade de conseguir cópia da metodologia de implantação, uma vez que na página da MV só tem os 
tópicos;  

Caso possível, informar se posso citar ou devo omitir o nome da empresa em meu trabalho;  

Permitir anexar a metodologia à dissertação (identificando ou não a empresa) e tecer comentários sobre a 
mesma; 

A metodologia de implantação da MV é a base do sucesso de seu modelo de Gestão, que acompanha a venda do 
produto ERP MV. Não podemos disponibilizar cópia deste material, visto que o mesmo é fruto de anos de trabalho na 
área da Saúde e, portanto, um acumulado do know-how da empresa em seu ramo de atuação. 

E ainda, informar a relação percentual de custos entre o software e a consultoria de implantação.  

Relação Licença de Uso x Consultoria de 1:1. 
  
     
Atenciosamente, 
  
Charles Schimmock - charles.schimmock@mv.com.br 
Gerente da Qualidade de Software 
MV Sistemas - www.mv.com.br - Recife - PE - Brasil - +55-81-3972-7000 
  
 

 
De: Marcos Pereira [mailto:pereira@mv.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 31 de julho de 2008 18:21 
Para: 'Guy Bruère'; 'Edilson José de Souza' 
Cc: valeria@applysolutions.com.br; 'Charles Schimmock' 
Assunto: RES: Metodologia de Implantação de Sistemas 

Prezado Edilson, 
  
  estou copiando nosso Gerente de Qualidade que é o Charles, que poderá te ajudar no referido assunto. 
  

Atenciosamente, 

  

Marcos Pereira - pereira@mv.com.br 
MV Sistemas - www.mv.com.br - Recife - PE - Brasil - +55-81-3972-7000 
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De: Guy Bruère [mailto:guy@applysolutions.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 31 de julho de 2008 12:52 
Para: Edilson José de Souza 
Cc: 'Pereira - MV'; valeria@applysolutions.com.br 
Assunto: Re: Metodologia de Implantação de Sistemas 

Edilson,  
  
Parabéns pela sua conquista desse mestrado, a nossa região precisa dessas iniciativas.  
Estou copiando o diretor de tecnologia da MV, o Sr. Marcos Pereira, que certamente vai  
lhe orientar a obter as informações solicitadas.   
Qualquer ajuda adicional, estamos a disposição.  
  
Um abraço,  
GB.  
  
----- Original Message -----  
From: Edilson José de Souza  
To: guy@applysolutions.com.br  
Sent: Thursday, July 31, 2008 10:30 AM 
Subject: Metodologia de Implantação de Sistemas 
 
Prezado Guy 
Eu estou finalizando o curso de Mestrado Profissional em Ciência da Computação na UFPE, onde minha área de 
interesse é Qualidade de Software, mais especificamente no processo de entrega ao usuário com o processo de 
implantação de softwares corporativos, tema sobre o qual defenderei a minha dissertação por solicitação da ATI, co-
patrocinadora do meu curso. Para um melhor entendimento, estou anexando um texto sobre a motivação de meu 
projeto de dissertação. Já consegui da Procenge e Datasul. 
  
Em pesquisa na Internet, achei no site da MV que eles tem uma metodologia e que você é representante deles, de 
forma que solicito de você informar: 
  

A possibilidade de conseguir cópia da metodologia de implantação, uma vez que na página da MV só tem os 
tópicos;  

Caso possível, informar se posso citar ou devo omitir o nome da empresa em meu trabalho;  

Permitir anexar a metodologia à dissertação (identificando ou não a empresa) e tecer comentários sobre a 
mesma; 

E ainda, informar a relação percentual de custos entre o software e a consultoria de implantação.  

  Agradeço antecipadamente, atenciosamente,  
Edilson Souza  
Gerente da GND - ATI  
91821899 

 


